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PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP DAN 

RKUHP NASIONAL 

IMAS OCTAVIANA DEWI 

D1A114117 

ABSTRAK 

 

Menurut KUHP perzinahan diidentikkan dengan overspel yang pengertiannya 

jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi 

jika salah satu atau kedua pelaku telah terkait tali perkawinan. Overspel tidak 

dapat ditindak dengan hukum pidana jika tanpa ada pengaduan dari istri atau 

suami yang dirugikan. Hal ini berbeda dengan pengertian dari perzinahan yang 

telah dirancang dalam Rancangan KUHP yang memperluas pengertiannya. 

Penelitian ini menggunakan penelitian normative, yaitu metode penelitian yang 

mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai perzinahan yang ada dalam 

KUHP dan Rancangan KUHP Nasional. 

 

Kata kunci: ( Perzinahan, KUHP, dan Rancangan KUHP) 

 

 

 

REGULATION A CRIMINAL OFFENSE OF ADULTERY IN THE PENAL 

CODE AND RKUHP NATIONAL 

 

According to the PENAL code adultery is identified with the overspel that understanding 

is much more narrow than the adultery itself. Overspel can only occur if one or both of 

the participants has an associated rope of marriage. Overspel can not be dealt with by 

the criminal law if without any complaint from the wife or husband who is harmed. It is 

different with the definition of adultery which has been designed in the Draft criminal 

code that expand the understanding of it. Research this research uses normative, the 

method of research that examines the laws and regulations regarding the adultery that 

exists in the criminal code and the Draft criminal code of the National. 

 

Keywords: Adultery, PENAL code, and the Draft of the criminal code 

 

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 

Ketentuan tindak pidana perzinahan dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia masih belum dapat dikatakan efektif dalam mengatasi 

terjadinya masalah perzinahan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari 

maraknya kasus perzinahan yang terjadi selama ini.  

Orang-orang barat (Belanda) menanamkan ajarannya mengenai zina 

sebagai tindak pidana sesuai versi barat, diantaranya yakni dalam peraturan 

yang dimuatkan dalam KUHP. Hubungan seksual di luar nikah yang 

dilakukan oleh orang dewasa yang tidak terikat dalam status perkawinan sah 

dan sama-sama suka, tanpa adanya paksaan adalah hak pribadinya, bukan 

dalam bidang hukum public, sehingga para pelaku zina tidak dapat dipidana.
1
 

 

Saat ini pemerintah telah mencoba merancang kembali KUHP, 

khususnya rumusan tentang tindak pidana perzinahan dalam konsep 

rancangan KUHP menjadi sorotan tajam dan getol untuk dikritisi. Dalam 

konsep Rancangan KUHP Nasional tindak pidana perzinahan diatur dalam 

Pasal 484. Pasal ini merevisi pada Pasal 284 KUHP. 

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai di atas, maka penyusun 

tertarik untuk mengusulkan penelitian terhadap perbuatan perzinahan yang 

sedang marak terjadi saat ini tetapi peraturan yang ada masih belum relevan 

untuk menindak permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : bagaimana perbedaan pengaturan tindak pidana perzinahan 

dalam KUHP dan Rancangan KUHP Nasional?; bagaimana pertanggung 

jawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan dalam Rancangan KUHP 

Nasional? 

                                                             
1 Neng Jubaedah, Perzinahan Dalam Peraturah Perundang-undangan di Indonesia ditinjau 

dari Hukum Islam, cet.1, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.5 



 
 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun menggunakan 

penelitian hukum normatif, atau yang sering disebut dengan penelitian 

doktrinal. Pada penelitian ini penyusun mengkaji peraturan yang ada dalam 

KUHP dan Rancangan KUHP Nasional mengenai tindak pidana perzinahan. 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian 

yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.  

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. 

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan cara mengkaji 

kerangka normatif dengan menggunakan bahan hukum yang membahas 

tentang tindak pidana perzinahan khususnya dalam KUHP dan Rancangan 

KUHP Nasional. Dikumpulkan bahan hukum lain melalui studi literatur yakni 

perpustakaan, e-jurnal, dan internet. 

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan penafsiran-penafsiran hukum, yaitu penafsiran tata bahasa atau 

gramatikal (grammaticale interpretative), penafsiran sistematis, penafsiran 

Ekstensif (extensieve interpretative), penafsiran autentik, penafsiran futuristic. 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. PEMBAHASAN 

A. Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam KUHP dan 

Rancangan KUHP Nasional 

1. Pengaturan Tindak Pidana Perziahan dalam KUHP 

KUHP dalam aturan-aturannya terlihat menggunakan pandangan monistis 

dalam memandang suatu perbuatan pidana dan menyatukan suatu unsur kesalahan 

dengan pertanggungjawaban pidananya. Salah satu indikasi yang paling jelas 

terkait ajaran monistis yang mendasari KUHP adalah penggabungan kata 

“sengaja” atau “diketahuinya” dengan unsur perbuatan pidana dalam satu 

rumusan delik. Penggabungan yang dapat ditemukan dalam setiap pasal KUHP 

itu menunjukan kepada kesengajaan (unsur kesalahan) sebagai salah satu unsur 

perbuatan pidana. Dapat dlihat dalam KUHP yang berlaku saat ini, dalam 

pengaturannya mengenai tindak pidana perzinahan yang diatur dalam  Pasal 284, 

berikut penjelasan masing-masing ayatnya: 

Pasal 284 ayat (1) yang berbunyi:
2
 

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 

1.   a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak
3
 (overspel), 

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, 

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal 

diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; 

2.  a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal 

diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin; 

b.  seorang wanita yang telah kawin turut serta melakukan perbuatan itu, 

padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah  kawin 

dan Pasal 27 berlaku baginya.  

 Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan menurut Pasal 284 

KUHP itu diperlukan adanya suatu vleeslijk gemeenschap atau diperlukan adanya 

                                                             
2
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT.Hamfira, (Klaten: 2014)  

3 Gendak/overspel adalah kata yang digunakan dalam KUHP sebagai kata pengganti 

perzinahan.  



 
 

suatu hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan antara seorang pria 

dengan seorang wanita
4
. 

Pasal 27 BW dalam rumusan tersebut menganut asas monogami mutlak. 

Pasal 27 BW serupa dengan rumusan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi dalam undang-undang ini menentukan 

pengecualian dalam Pasal 3 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 65, bahwa dimungkinkan bagi seorang suami melakukan poligami asalkan 

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu syarat 

alternative (Pasal 4) dan syarat komulatif (Pasal 5).
5
 

 

Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Tidak dilakukan penuntutan 

melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka 

berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan 

bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.” 

Ketentuan dalam pasal ini tidak dilakukannya penuntutan tanpa adanya 

pengaduan oleh suami atau/ istri yang dicemarkan. Apabila bagi suami dan isteri 

itu berlaku Pasal 27 BW maka dalam tempo tiga bulan dari pengaduan tersebut 

harus diikuti dengan gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang 

disebabkan karena terjadinya perzinahan itu. 

Delik perzinahan menurut ketentuan pasal ini adalah delik aduan absolut 

yakni dalam keadaan apapun memerlukan adanya pengaduan. Adanya aduan ini 

merupakan syarat mutlak agar pelaku-pelakunya dapat dituntut (voorwarde van 

vervolgbaasheid) secara pidana. 

Berdasarkan Hooge Raad dalam Arrestnya tanggal 24 Oktober 1932 N.J. 

1932 menentukan bahwa :
6
  “kejahatan ini hanya dapat dituntut jika ada 

pengaduan, yakni bukan karena adanya hubungan pribadi antara orang yang 

                                                             
4
 Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-

norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.89 
5 Neng Jubaedah, Perzinahan Dalam Peraturah Perundang-undangan di Indonesia ditinjau 

dari Hukum Islam, cet.1, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm.71 
6
 Lamintang, Delik-delik Khusus: Tindak Pidana-tindak pidana yang Melanggar Norma-

norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.100 



 
 

terhina dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus dari kejahatan 

ini. Semua orang yang terlibat di dalamnya dalam salah satu bentuk 

keturutsertaan, termasuk juga orang yang telah menggerakkan para pelaku untuk 

melakukan kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan” 

 

Pasal 284 ayat (3) KUHP berbunyi sebagai berikut, “bagi pengaduan ini 

tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75” 

Tidak diberlakukannya Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 75 merupakan 

konsekuensi logis dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat 

(4). Dalam adagium dikenal lex specialis derogat lex generali, peraturan yang 

lebih khusus menghapuskan peraturan yang berlaku umum. Pasal 284 ayat (2) ini 

menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang sifatnya lebih umum. 

Pasal 284 ayat (4) KUHP berbunyi, “pengaduan ini dapat ditarik kembali 

selama    pemeriksaan dalam sidang belum dimulai”. Ketentuan yang dimaksud 

pada ayat (4) adalah adanya kesempatan bagi pihak yang mengadukan delik 

perzinahan untuk melakukan pencabutan kembali pengaduannya, yaitu selama 

pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. 

Pasal 284 ayat (5) KUHP yang berbunyi, “jika bagi suami-istri berlaku 

Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkwinan belum diputuskan 

karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat 

tidur menjadi tetap”. 

Ketentuan ini pada dasarnya menentukan bahwa pengaduan dari pihak 

yang merasa dirugikan tidak akan mempunyai kelanjutan, jika ikatan perkawinan 

antara mereka itu oleh pengadilan belum diputus oleh perceraian atau jika 

perceraian dari meja makan dan tempat tidur yang diputuskan oleh pengadilan itu 

belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 



 
 

2. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam Rancangan KUHP 

Nasional. 

Dari sudut ius constituendum, pemisahan perbuatan pidana dan 

pertanggungjawaban pidana nampak jelas dalam formulasi Rancangan KUHP. 

Dalam beberapa revisi Rancangan KUHP tahun 1991/1992 hingga konsep 2015, 

perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ditegaskan secara definitive 

dan dipisahkan dalam dua judul berbeda. Inilah yang memperlihatkan bahwa 

Rancangan KUHP memandang suatu perbuatan pidana dengan pandangan 

dualistic. Dalam perkembangannya pasal perzinahan ini sekarang diatur dalam 

Pasal 484. 

Pada pasalnya yang membedakan Pasal 284 KUHP dengan Rancangan 

KUHP pada Pasal 484, bahwa telah memperluas arti dari perzinahan, yakni 

dengan menambahkan pelaku perzinahan tidak hanya yang telah memiliki ikatan 

perkawinan saja tetapi yang belum terikat perkawinan juga dapat dijatuhi pidana 

dengan pasal ini.  

Kemudian dalam rumusan Pasal 484 ini delik perzinahan tetap menjadi 

delik aduan, tetapi yang membedakan dengan rumusan KUHP yaitu yang dapat 

melakukan aduan adalah, suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Tetapi 

yang menjadi permasalahan adalah rumusan pada ayat (3) yang tidak 

memberlakukan ketentuan Pasal 25, Pasan 26, dan Pasal 28. Ketentuan Pasal 25, 

26 dan 28 telah mengatur dengan sangat rinci perihal mekanisme melakukan 

pengaduan dalam delik aduan, ini menyebabkan pengaduan terhadap tindak 

pidana perzinahan Pasal 484 menjadi tidak memiliki kepastian hokum.  



 
 

B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Perzinahan dalam 

Rancangan KUHP Nasional 

Pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan criminal responsibility 

yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah 

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 

pidana yang terjadi atau tidak. 

Dalam Rancangan KUHP tahun 2015  pada Pasal 36 menjelaskan 

pengertian pertanggungjawaban yang pasalnya berbunyi, “Pertanggungjawaban 

pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana 

dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi 

pidana karena perbuatannya itu”7 

 

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit system pertanggungjawaban 

pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa 

kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih 

lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Beda halnya dengan KUHP, dalam 

Rancangan KUHP dijelaskan pada subbab tersendiri mengenai kesengajaan dan 

kealpaan. 

Konsep hukum pidana Indonesia yang didasarkan kepada perbuatan dan 

pembuatannya, dua hal ini harus menjadi menjadi asas pokok yaitu, asas legalitas 

dan asas kesalahan yang ditetapkan dalam pasal tersendiri yaitu Pasal 1 ayat (1) 

yaitu, tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan atas kekuatan ketentuan 

pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu. Orang 

tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak 

melakukan tindak pidana pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, 

terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus), dapat 

                                                             
7
 Sulis Setyowati, Buku I Rancangan KUHP Tahun 2015, hlm.11 



 
 

dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila secara 

tegas oleh undang-undang mengaturnya. Sedangkan pertanggungjawaban 

terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh Undang-undang 

diperberat ancaman pidananya.  

Adapun unsur-unsur untuk adanya pertanggungjawaban pidana, sebagai 

berikut :  

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf). 

2. Adanya unsur kesalahan yakni, kesengajaan (dolus) dan 

kealpaan/kelalaian (culpa). 

3. Mampu bertanggungjawab. 

Sesuai dengan unsur-unsurnya, pasal perzinahan tersebut telah 

mengatakan dengan tegas bahwa adanya perbuatan zina yang dilakukan secara 

melawan hukum. Dalam pasalnya, kata “diketahuinya” telah menunjukan bahwa 

adanya unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Kemudian 

adanya suatu unsur kesalahan yaitu kesengajaan dalam melakukan perzinahan 

tersebut.
8
 

Dengan penjelasan rumusan  Pasal 484 Rancangan KUHP ini dikatakan 

mengarah pada over kriminalisasi, dikarenakan tidak memenuhi pedoman dalam 

membuat suatu aturan
9
, bahwa dalam pasal tersebut juga mengatur delik zina 

menjadi suatu tindak pidana berat karena menentukan pidananya selama 5 (lima) 

tahun penjara. Diketahui juga dalam delik zina ini tidak menimbulkan adanya 

korban, sehingga perlu dipertimbangkan kembali pertanggungjawabannya agar 

                                                             
8
 Rusli Effendy, dkk, Asas-asas Hukum Pidana, Lembaga Penerbit Universitas Muslim 

Indonesia, Ujung Pndang, hlm.256 
9 Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi” dalam Jurnal Hukum, (2009), 1-17 



 
 

tidak merebut kebebasan seorang individu.
10

 Hal ini juga dapat membuat 

kebebasan masyarakat menjadi terbatas dan memungkinkan kepada aparat 

penegak hukum mengekang kebebasan tersebut. 

Permasalahan lainnya yang tidak kunjung usai di bidang penahanan yaitu 

overcapacity atau kelebihan kapasitas rumah tahanan dan Lembaga 

Pemasyarakatan tidak akan kunjung selesai apabila ketentuan-ketentuan pidana 

yang bersifat over kriminalisasi tetap dibiarkan berlaku ke depannya.
11

 Apabila 

ketentuan ini berlaku bisa menjadikan Rumah Tahanan, serta ruang-ruang tahanan 

di Kepolisian dan Kejaksaan maupun Lembaga Pemasyarakatan akan penuh dari 

orang-orang yang diduga atau dituduh melakukan persetubuhan di luar nikah. 

Pertanggungjawaban yang terdapat pada Pasal 484 Rancangan KUHP ini 

masih belum bisa dikatakan sempurna, masih banyak yang perlu untuk diperbaiki 

agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia serta dapat 

memenuhi kepentingan-kepentingan yang ada, agar dapat menciptakan negara 

yang aman, damai, dan tentram. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Supriyadi Widodo Eddyono, Anggara, dan Syahrial Martanto W, Meninjau Kebijakan 

Kriminalisasi dalam RKUHP 2015, Institute for Criminal Justice Reform, November 2015 
11

 Eko Sugiyanto, Pujiyono, dan Budi Wisaksono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan, Diponegoro Law Jurnal: 2016  



 
 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan pembahasan di atas, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1 Pengaturan tindak pidana perzinahan dalam KUHP diatur dalam Pasal 

284 yang mengatur bahwa, suatu tindak pidana perzinahan yang 

diancam dengan pidana selama 9 bulan penjara harus memenuhi 

unsur-unsur yaitu, dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, 

terikat perkawinan dengan orang lain, dan melakukan persetubuhan. 

Sedangkan dalam Rancangan KUHP pengaturan delik perzinahan 

diatur dalam Pasal 484 yang memperluas pengertian perzinahan, yakni 

dapat dipidana selama 5 tahun penjara apabila seorang laki-laki 

melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan, terikat 

perkawinan dengan orang lain ataupun belum terikat perkawinan dapat 

dikenakan pidana dalam pasal tersebut.  

2 Dalam Rancangan KUHP tahun 2015 pada Pasal 36 menjelaskan 

pengertian pertanggungjawaban yakni, bahwa untuk dapat dipidana 

harus ada pertanggungjawaban pidana yang lahir dengan 

diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang 

dinyatakan sebagai tindak pidana, sedangkan secara subjektif kepada 

pelaku tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai 

pidana karena perbuatannya. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 

484 Rancangan KUHP mengenai tindak pidana perzinahan tersebut 



 
 

lebih lama dibandingkan yang ditetapkan oleh KUHP, yakni selama 5 

tahun penjara. 

B. Saran  

Adapun saran oleh penyusun sebagai berikut: 

1) Perubahan KUHP peninggalan Belanda segera dilakukan karena sudah 

tidak relevan lagi dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

Indonesia berdasarkan nilai agama dan Pancasila. Sedangkan 

Rancangan KUHP dalam Pasal 484 yang memidanakan setiap orang 

yang melakukan zina baik itu yang dilakukan orang yang sudah 

menikah ataupun belum, karena perbuatan zina dapat merusak nilai-

nilai moral dan nilai agama.  

2) Pertanggungjawaban pidana dalam Rancangan KUHP yang 

mengancam perzinahan dengan ancaman penjara selama 5 tahun 

adalah pemidanaan yang tepat untuk menekan terjadinya perbuatan 

perzinahan yang sedang marak terjadi. Timbulnya penilaian bahwa 

Pasal 484 Rancangan KUHP ini dapat mengarah pada over 

kriminalisasi, yang akan menimbulkan over kapasitas juga terhadap 

penahan seharusnya tidak perlu dijadikan perdebatan yang 

berkepanjangan. Padahal dengan berlakunya Rancangan KUHP dapat 

menekan terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, karena telah 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia. 
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