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Abstrak 
Kekerasan seksual dapat terjadi saat korban tak dapat 
menolak / menerima tindakan seksual, (mabuk, 
pengaruh obat, terganggu secara mental). Bentuk 
perkosaan yang belum mendapat perhatian di 
kalangan masyarakat adalah perkosaan pada 
penderita cacat mental. Penderita cacat mental adalah 
seseorang  yang mempunyai kemampuan intelektual 
di bawah rata-rata. Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Jiwa, Pasal 1, angka 2“Orang Dengan Masalah 
Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah 
orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, 
pertumbuhan dan perkembangan, dan kualitas hidup 
sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa”. 
Retardasi mental adalah fungsi intelektual di bawah 
rata-rata (IQ<70) yang disertai dengan keterbatasan 
dalam area fungsi adaptif, seperti keterampilan 
interpersonal, sosial, penggunaan sumber masyarakat, 
penunjukkan diri, keterampilan akademis, pekerjaan, 
waktu senggang, dan kesehatan serta keamanan. 
Sebuah kasus, seorang perempuan, dengan 
gangguan mental dan diduga mengalami kekerasan 
seksual. Sebuah laporan kasus terhadap perempuan, 
umur 29 tahun, dengan gangguan mental dan diduga 
mengalami kekerasan seksual. Pada pemeriksaan fisik 
pada kasus tersebut didapatkan dua buah robekan 
pada selaput dara. Robekan pertama pada selaput 
dara arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, 
warna kemerahan. Robekan kedua pada selaput dara 
arah jam enam, robekan sampai dasar, dan tampak 
darah yang masih mengalir. Bentuk perkosaan 
terhadap penderita cacat mental mendapat perhatian 
di masyarakat. Kasus perkosaan pada perempuan 
dengan gangguan mental perlu perhatian khusus baik 
dari pemerintah maupun penegak hukum agar korban 
mendapat perlakuan seadil-adilnya. 
Kata Kunci: Gangguan mental, robekan selaput   dara, 
kekerasan seksual. 
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PENDAHULUAN  
Kekerasan seksual merupakan kejahatan 

yang universal. Kejahatan ini dapat ditemukan 
di seluruh dunia, pada tiap tingkatan 
masyarakat, tidak memandang usia dan jenis 
kelamin. Besarnya insiden yang dilaporkan 
setiap negara berbeda beda. Di Indonesia 
menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap perempuan sejak tahun 1998 
sampai 2011 tercatat 93.960 kasus kekerasan 
seksual terhadap perempuan di seluruh 
Indonesia(3).  

Senggama didefinisikan perpaduan 2 
kelamin yang berlainan jenis guna memenuhi 
kebutuhan biologik (seksual). Senggama legal 
dilakukan dengan prinsip : ada ijin dari wanita 
yang disetubuhi, cukup umur, sehat akal, tidak 
dalam keadaan terikat perkawinan dengan 
laki-laki lain, bukan anggota keluarga dekat. 
Berdasarkan prinsip tersebut, maka KUHP 
yang berlaku, tindak pidana seksual menjadi 
berzinah (284 KUHP), perkosaan (285 KUHP), 
bersenggama dengan wanita yang tidak 
berdaya (286 KUHP), bersenggama dengan 
wanita di bawah umur (287 KUHP), 
incest.Salah satu bentuk perkosaan yang 
belum mendapat perhatian di kalangan 
masyarakat adalah kasus perkosaan pada 
penderita cacat mental. Penderita gangguan 
mental adalah seseorang yang mempunyai 
kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 
Seseorang yang menderita gangguan mental 
mengalami keterlambatan permanen dan 
menyeluruh di dalam banyak aspek 
perkembangan mereka sebab intelegensi 
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mereka rusak. Sehingga pada kelompok ini 
rentan untuk terjadi tidak kejahatan dalam 
segala hal(3,11). 

 

METODE  
Sebuah laporan kasus terhadap 

perempuan, umur 29 tahun, dengan 
gangguan mental dan diduga mengalami 
kekerasan seksual. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada anamnesis, korban sulit untuk 
komunikasi. Pada pemeriksaan fisik pada 
kasus tersebut didapatkan dua buah robekan 
pada selaput dara.Robekan pertama pada 
selaput dara arah jam satu, robekan tidak 
sampai dasar, warna kemerahan.Robekan 
kedua pada selaput dara arah jam enam, 
robekan sampai dasar, dan tampak darah 
yang masih mengalir. 

 
 
Pembahasan 

Berdasarkan anamnesis dari keluarga, 
korban mengalami gangguan mental sejak 
lahir. Pada saat pemeriksaan, komunikasi sulit 
dilakukan dan memerlukan gerakan tangan 
dari pihak keluarga agar dapat berkomunikasi 
dengan baik. Berdasarkan klasifikasi 
intelegensinya, korban digolongkan kelompok 
kedua, meskipun korban mengalami gangguan 
mental, namun korban masih dapat mengurus 
diri dan bersosialisasi dengan sekitarnya. Pada 
pemeriksaan didapatkan dua buahrobekan 

pada selaput dara.Robekan pertama pada 
selaput dara arah jam satu, robekan tidak 
sampai dasar, warna kemerahan.Robekan 
kedua pada selaput dara arah jamenam, 
robekan sampai dasar, dan tampak darah 
yang masih mengalir. Robekan tersebut 
disebabkan karena adanya trauma tumpul 
dan merupakan perlukaan yang baru terjadi, 
karena masih adanya darah yang mengalir. 
Selaput darah dengan robekan biasanya 
merupakan tanda-tanda persetubuhan. 
Adanya robekan selaput dara sebenarnya 
hanya merupakan pertanda adanya suatu 
benda yang masuk ke vagina. Sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Indonesia, maka kasus kekerasan seksual 
yang terjadi pada gangguan mental melanggar 
pasal 286 KUHP(1). 

 
Kejahatan seksual 

Perilaku yang bertentangan dengan 
hukum yang mengatur mengenai seksualitas. 
Perbedaan kejahatan seksual dan perkosaan : 
a. Perkosaan termasuk kedalam kejahatan 
seksual tetapi kejahatan seksual belum tentu 
perkosaan. 
b. Kejahatan seksual tidak selalu mengandung 
unsur persetubuhan.  
 

Pemeriksaan terhadap korban 
perkosaan(8) 
1. Menentukkan adanya tanda-tanda 
persetubuhan 
2. Menentukan adanya tanda-tanda 
kekerasan 
3. Pemeriksaan terhadap suspek 
 
Cacat Mental 

Cacat mental adalah istilah yang 
digunakan untuk menyebut anak yang 
mempunyai kemampuan intelektual di bawah 
rata-rata. Anak yang menderita cacat mental 
mengalami keterlambatan permanen dan 
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menyeluruh di dalam banyak aspek 
perkembangan mereka, sebab intelegensi 
mereka biasanya dinyatakan dalam bentuk 
Intellegence Quotient (IQ). Yang dimaksud 
anak cacat mental menurut Undang-Undang 
Perlindungan Anak adalah (UU RI No.23 Th 
2002). Pasal 1 ayat 7 yang bunyinya : Anak 
yang menyandang cacat mental adalah anak 
yang mengalami hambatan fisik dan atau 
mental sehingga mengganggu pertumbuhan 
dan perkembangan secara wajar. 
 
 
Aspek Hukum pada Kasus perkosaan 
Terhadap Penderita Cacat Mental(1) 
1. Pasal 286 KUHP 

“Barang siapa bersetubuh dengan 
seorang wanita di luar perkawinan padahal 
diketahui bahwa wanita tersebut tidak 
berdaya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun “ 
2. Undang-undang Republik Indonesia 
Nomor 18 tahun 2014 Tentang Kesehatan 
Jiwa, Pasal 1, angka 2 (2) 

“Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang 
selanjutnya disingkat ODMK adalah orang 

yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, 
pertumbuhan dan perkembangan, dan 
kualitas hidup sehingga memiliki risiko 
mengalami gangguan jiwa”. 

SIMPULAN 

Kejahatan seksual adalah perilaku yang 
bertentangan dengan hukum yang mengatur 
mengenai seksualitas. Kejahatan seksual tidak 
selalu mengandung unsur persetubuhan, 
namun perkosaan termasuk kedalam 
kejahatan seksual tetapi kejahatan seksual 
belum tentu perkosaan. 

Salah satu bentuk kekerasan terhadap 
perempuan adalah perkosaan. Bentuk 
perkosaan terhadap penderita cacat mental 
mendapat perhatian di masyarakat. Terdapat 
sebuah kasus perkosaan terhadap perempuan 
dengan gangguan mental. Kasus perkosaan 
pada perempuan dengan gangguan mental 
perlu perhatian khusus baik dari pemerintah 
maupun penegak hukum agar korban 
mendapat perlakuan seadil-adilnya.   
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