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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya 

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana oleh pembuat ketentuan hukum biasa didengar dengan 

Strafbaarfeit. Namun, pembuat ketentuan hukum itu tidak menjelaskan lebih 

detail tentang strafbaarfeit, dengan demikian mengenai makna dan tujuan 

mengenai strafbaarfeit itu tak jarang digunakan oleh ahli hukum pidana dengan 

sebutan perbuatan pidana, tindak pidana, delik serta peristiwa pidana. 

Van Hamel merumuskan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke 

gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang 

harus dikenakan sanksi pidana (strafwardig) dan dilakukan dengan kesalahan. 

Dalam praktek peradilan dan kebanyakan teks undang-undang pidana dipakai 

istilah Tindak Pidana. Utrecht mendefinisikan peristiwa pidana itu adalah suatu 

peristiwa kemasyarakatan yang menyebabkan dampak yang diatur oleh hukum.4 

Moeljatno dalam Dies Natalis Universitas Gadjah Mada tahun 1955 

mendefinisikan tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan serta 

diancam dengan sanksi pidana bagi orang yang melanggar perbuatan itu.5 

                                                           
4Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2013, Perkembangan Hukum 

Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60. 
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Menurut Amir Ilyas S.H., M.H., Perbuatan Pidana adalah tiap kelakuan yang 

memiliki komponen antara lain: 

1. Kelakuan itu tidak diperbolehkan oleh Aturan Hukum (Mencocoki rumusan 

delik); 

2. Bersifat menentang hukum; 

3. Tidak terdapat alasan Pemaaf.6 

Lalu, pendapat Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 

dijerat dengan sanksi pidana, yang bersifat bertentangan hukum, yang berkaitan 

dengan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang yang bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Oleh karena penjelasan para ahli tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa sifat 

pokok dari tiap perbuatan pidana yakni adanya sifat melanggar hukum, karena tak 

ada tindak pidana apabila tidak ada sifat melawan hukum.7 

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Ada 2 (dua) unsur di dalam tindak pidana, yaitu unsur objekif dan subjektif. 

Unsur objektif memfokuskan pada unsur-unsur dari luar diri pelaku. Sedangkan 

Unsur subjektif memfokuskan pada unsur-unsur dari dalam diri pelaku. 

Unsur-unsur objektif dari suatu perbuatan pidana itu yakni sebagai berikut:  

a. Sifat melanggar hukum (wedderechterlijkheid).  

                                                                                                                                                               
5Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. dan Dian Andriasari, S.H., M.H., 2013,Perkembangan Hukum 

Pidana di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 60. 
6Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan 

beberapa komentar), Yogyakarta: Rangkang Education dan PuKap-Indonesia, hlm. 28. 
7Gandjar Laksmana Bonaprapta Bondan, 2019, Buku Informasi – Modul Hukum dan Sistem 

Peradilan Pidana, hlm. 6. 
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b. Kualitas dari terdakwa dalam hubungan dengan kedudukan yang dipikulnya 

waktu kasus pidana tersebut terjadi.  

c. Sebab akibat yaitu kaitan antara suatu perbuatan pidana dan dampak yang 

ditimbulkan (P.A.F Lamintang).8 

Lalu, Unsur-unsur subjektif dari suatu perbuatan pidana yakni antara lain:  

a. Kesengajaan dan ketidaksengajaan atau dollus dan culpa.  

b. Maksud (voornemen) dalam suatu percobaan (voeging) misalnya yang 

dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP.  

c. Berbagai makna (oogmerk) misalnya yang terdapat didalam tindak kriminal 

pemalsuan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya. 

d. Merancang terlebih dahulu (voorbedachte raad), seperti tindak kriminal 

pembunuhan berencana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP. 

e. Perasaan cemas (vress) misalnya yang tercantum pada rumusan tindak pidana 

dalam Pasal 308 KUHP.  

2.2. Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pengaruhnya Bagi Korban 

Secara umum, pemerkosaan merupakan tindak pidana bersifat seksual yang 

berlangsung pada saat seseorang atau bisa lebih memaksa orang lain agar 

melakukan hubungan seksual berupa penetrasi vagina atau anus dengan penis, 

anggota badan lain misalnya kaki ataupun benda-benda khusus baik itu melalui 

kekerasan maupun dengan ancaman. 

Menurut Hwian Christianto dalam bukunya yang berjudul Kejahatan Kesusilaan: 

Penafsiran Ektensif dan Studi Kasus “Pemerkosaan adalah perbuatan memaksa 

                                                           
8Ibid. 
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untuk melakukan penetrasi kemaluan pria ke kemaluan wanita beserta ancaman 

agar wanita tersebut menuruti niat pelaku”.9 Pemerkosaan sebagai suatu tindakan 

kekerasan yang dipandang sangat merugikan dan mengganggu ketenteraman serta 

ketertiban masyarakat, terutama bagi pihak korban. Adanya reaksi berlebihan dari 

masyarakat juga semakin menyudutkan korban. Sering masyarakat 

menggunjingkan peristiwa pemerkosaan dari sisi buruknya sehingga 

menyebabkan korban merasa bersalah, cemas serta malu terhadap peristiwa yang 

menimpanya. Pemerkosaan adalah salah satu wujud dari kejahatan kesusilaan 

terlama yang pernah ada dibidang kesusilaan. Persetubuhan intim pada dasarnya 

adalah karunia dari Allah Yang Maha Esa terhadap seseorang dalam kaitannya 

terhadap pasangan yang berbeda jenis kelamin agar bisa melaksanakan tugas 

prokreasi. Oleh karena sebuah karunia, maka pelaksanaannya wajib dilaksanakan 

melalui cara yang diperbolehkan oleh Sang Pemilik Alam Semesta, yakni pada 

lembaga pernikahan.10 Pemerkosaan lebih dari sekedar melakukan persetubuhan 

intim di luar pernikahan melainkan juga dengan pemaksaan terhadap seseorang 

agar menuruti pelaku untuk bersetubuh berdasarkan kepuasan satu pihak.11 

Tindak pidana pemerkosaan itu diatur dalam BAB XIV KUHP, yang pada bentuk 

pokoknya tertera di Pasal 281 ayat (1) sampai dengan ayat (2) KUHP yang 

rumusannya berbunyi sebagai berikut: 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana 

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 

                                                           
9Hwian Christianto, 2017, Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus, 

Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 248. 
10Ibid., hlm. 59 
11 Ibid., hlm. 60 
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(1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;12 

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ 

bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.13 

Oleh karena itu, agar orang tersebut terbukti sudah melakukan tindakan 

pemerkosaan kepada wanita, terdapat tiga syarat utama yaitu: 

a. Orang tersebut melakukan ancaman kekerasan dan atau kekerasan; 

b. Ada unsur paksaan terhadap wanita tersebut; 

c. Berhubungan intim dengan wanita tersebut di luar lembaga perkawinan.14 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring menjelaskan bahwa Pemerkosaan berasal 

dari kata “perkosa” yang artinya pelanggaran dengan kekerasan.15 

Sementara itu, pengertian pemerkosaan dalam hukum pidana adalah terkait 

kekerasan berupa paksaan terhadap perempuan berhubungan intim dengan si 

pelaku di luar ikatan pernikahan. 

R. Sugandhi mengatakan bahwa perkosaan merupakan “seorang lelaki 

melakukan paksaan kepada seorang perempuan yang bukan merupakan isterinya 

agar mau melakukan hubungan intim dengan pelaku disertai ancaman, dimana 

dipaksakan kelamin laki-laki tersebut agar masuk ke dalam kelamin seorang 

perempuan lalu mengeluarkan cairan sperma”. 

Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan pemerkosaan ialah “Seorang pria yang 

melakukan paksaan kepada seorang wanita yang bukan merupakan isterinya agar 

                                                           
12Pasal 281 ayat (1) KUHP 
13Pasal 281 ayat (2) KUHP 
14Hwian Christianto, loc. cit. 
15Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, “KBBI Daring”, https://kbbi.kemdikbud.go.id (diakses pada 15 Desember 

2019, pukul 23.12 WIB). 
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berhubungan intim dengannya, dengan demikian korban tidak bisa melakukan 

perlawanan, jadidalam keadaan tertekan akhirnya korban mau melakukan 

hubungan intim tersebut”. Ungkapan Wirdjono itu pula menitik beratkan tentang 

paksaan untuk melakukan persetubuhan terhadap wanita yang bukan isterinya, 

paksaan yang diperbuat pria tersebutlah yang menyebabkan perempuan akhirnya 

melayani persetubuhan. 

Dokter Divisi Psikiatri Komunitas, Rehabilitasi, dan Trauma Psikososial, 

Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa FKUI-RSCM, dr Gina Anindyajati SpKJ, 

mengungkapkan yaitu terdapat 3 (tiga) perspektif yang dapat meimbulkan akibat 

dari pemerkosaan bagi korban, yaitu psikiatrik, fisik serta sosial. 

Dampak Psikiatrik: 

 Gangguan psikologis misalnya tekanan kejiwaan, gangguan kepribadian, 

depresi, gangguan emosional, panic attack atau serangan panik dan lain-lain 

 Memisahkan diri dari lingkungan sosial 

 Mengalami gejala gangguan kecemasan 

 Merasakan ketakutan dan kekhawatiran 

 Melukai diri sendiri 

 Terpikirkan untuk mengakhiri hidup (bunuh diri) 

 Mengkonsumsi alcohol serta obat-obatan terlarang. 

Dampak fisik: 

 Kesehatan fisik yang lebih memburuk  

 Masalah somatik 

 Disabilitas pekerjaan  
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 Lebih sering ke dokter  

 Nyeri kronis  

 Penyakit kronis 

 Komplikasi ginekologis dan perinatal 

 Pelaku memiliki risiko tinggi, misalnya pelaku melakukan seks tanpa 

memakai alat kontrasepsi serta sering berhubungan intim dengan banyak 

pasangan 

 Masalah seks misalnya rasa sakit sewaktu bersetubuh. 

 Berpotensi tinggi akan tertular virus HIV serta infeksi menular seksual lainnya 

yang dapat ditularkan melalui darah misalnya herpes simplex virus, human 

papilloma virus serta hepatitis. 

Dampak Sosial: 

 Mengurung diri 

 Susah yakin terhadap seseorang 

 Rasa cemas dalam membangun hubungan atau menjalin interaksi secara 

dekat.16 

2.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kepada terdakwa tidak boleh 

memutuskan kecuali setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, 

tujuannya agar majelis hakim memiliki kepercayaan apabila suatu perbuatan 

                                                           
16Ellyvon Pranita, 2020,“Fisik Hingga Sosial, Begini Dampak Korban Kekerasan Seksual”, 

https://sains.kompas.com/read/2020/01/11/200400523/fisik-hingga-sosial-begini-dampak-korban-

kekerasan-seksual?page=all" \l "page2" (diakses pada 10 Juni 2020, pukul 20.53 WIB) 
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pidana benar-benar terjadi maka terdakwalah yang melakukan perbuatan 

bersalahnya tersebut.17 Alat bukti sah tersebut ialah: 

a. Keterangan Saksi; 

b. Keterangan Ahli; 

c. Alat Bukti Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan Terdakwa atau sesuatu yang secara umum telah diketahui sehingga 

tidak harus dibuktikan.18 

Keterangan 1 (satu) orang saksi saja belum terpenuhi dalam membuktikan 

terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.19 Aturan 

tersebuttidak berguna jika disertai dengan alat bukti sah yang lain (unus testis 

nullus testis).20 

Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya terdakwa mesti melewati proses 

penyajian keadilan dan kebenaran terhadap suatu keputusan hakim sebagai 

serangkaian proses penegakan hukum, oleh karena itu, bisa digunakan teori 

kebenaran. Apabila demikian, penjatuhan keputusan hakim diharuskan supaya 

sesuai dengan teori pembuktian, yakni saling berkaitan antara bukti satu dengan 

bukti lainnya, seperti antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi 

lainnya atau saling berkaitan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang 

lainnya. 

                                                           
17Pasal 183 KUHAP, 2018, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271. 
18Pasal 184 KUHAP, 2018, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 271. 
19Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, 2018, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 272. 
20 Pasal 185 Ayat (3) KUHAP, 2018, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 272. 
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Putusan majelis hakim berhubungan sekali dengan proses majelis hakim dalam 

mengungkapkan argumen atau pendapatnya dengan berlandaskan fakta-fakta serta 

alat bukti dalam persidangan dan kepercayaan hakim terhadap suatu kasus. 

Dengan demikian, seorang hakim mempunyai fungsi penting dalam memutuskan 

perkara pidana di pengadilan. Di dalam keputusan hakim diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan tentang suatu hal yang meringankan serta 

memberatkan putusan, pertimbangan itulah yang merupakan landasan oleh hakim 

dalam memutuskan perkara pidana, misalnya berupa putusan pemidanaan dan lain 

sebagainya.21 

Pertimbangan tentang suatu hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa 

tertera pada Pasal 197 huruf d serta 197 huruf f KUHAP. Pada Pasal 197 huruf d 

menyebutkan “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan 

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.22 Kemudian Pasal 197 huruf f 

menyebutkan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa”.23 

Terdapat alasan-alasan yang memengaruhi majelis hakim dalam menjatuhkan 

putusan, alasan-alasan itu terbagi menjadi alasanobjektif dan subjektif.  

Alasan objektif antara lain : 

                                                           
21Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal 

Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, hlm. 344. 
22Pasal 197d KUHAP, 2018, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277. 
23Pasal 197f KUHAP, 2018,KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277. 
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a. Latar belakang budaya, yaitu agama, pendidikan serta budaya seseorang sudah 

pasti turut memengaruhi keputusan pengadilan. Walaupun latar belakang 

kehidupan serta kebudayaan tidak bersifat determinis, namun alasan ini 

setidaknya turut memengaruhi hakim dalam memutuskan suatu perkara. 

b. Profesionalisme, yaitu profesionalisme dan kecerdasan seorang hakim turut 

memengaruhi hasil keputusannya. Perbedaan suatu keputusan tak jarang 

disebabkan oleh profesionalisme hakim terkait.24 

Alasan subjektif antara lain: 

a. Sikap prilaku apriori, yaitu sikap hakim yang dari pertama sudah memandang 

jikalau pelaku yang diperiksa dan diadili merupakan seseorang yang memang 

melakukan kesalahan dan wajib dikenakan sanksi pidana. 

b. Sikap prilaku emosional, yaitu keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh watak 

hakim. Hakim yang memiliki watak tidak gampang tersinggung mesti berbeda 

daripada watak hakim yang gampang tersinggung. 

c. Sikap arrogance power, yaitu sikap lainnya yang memengaruhi suatu keputusan 

atau “kesombongan kekuasaan”, dalam hal ini hakim menganggap bahwa ia 

memiliki kekuasaan dan memiliki kepintaran, dibandingkan yang lainnya baik 

jaksa, advokat, maupun pelaku. 

d. Moral, yaitu moral seorang hakim karena tidak bisa dipungkiri kepribadian 

seorang hakim meliputi perilaku yang dilandasi oleh moral pribadi hakim tersebut 

dalam hal melakukan pemeriksaan serta menjatuhkan hukuman pada suatu 

perkara. 

                                                           
24LH Permana, 2016, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah 

Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan”, JurnalFakultas HukumUniversitas 

Lampung, hlm. 9. 
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Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib melewati proses penyajian keadilan 

serta kebenaran pada suatu keputusan pengadilan sebagai serangkaian proses 

penegakan hukum. Pada saat membuat keputusan, hakim tentu mempunyai dasar 

pertimbangan yang berdasarkan kepercayaan dan ditunjang oleh 2 (dua) atau lebih 

alat bukti yang sah agar hasil putusan yang dikeluarkan sesuai serta mencapai rasa 

keadilan masyarakat. Pada saat majelis hakim menjatuhkan putusan pidana tentu 

memperhatikan berbagai hal, baik itu berhubungan dengan kasus yang sedang 

berjalan, lalu yang berhubungan dengan tingkatan kesalahan serta hal apa yang 

dilakukan terdakwa, kepentingan pihak keluarga korban dan rasa keadilan. 

2.4. Pengertian Retardasi Mental 

Banyak sebutan yang dipakai dalam menyebut orang yang memiliki keadaan 

kecerdasan di bawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia, sebutan yang sering 

dipakai, seperti contohnya lemah ingatan, lemah otak, lemah pikiran, 

keterbelakangan mental, retardasi mental, tunagrahita dan cacat grahita. Dalam 

bahasa Inggris sering disebut dengan sebutan mentally handicapped, mental 

deficiency, mental retardation, mental subnormality, feebleminded. Sebutan 

lainnya yang sering dipakai yaitu intellectually disabled dan intellectually 

handicapped. 

Agar lebih detail tentang istilah-istilah tersebut, di bawah ini uraiannya: 

a. Mentally handicapped, dalam bahasa Indonesia sering didengar dengan 

sebutan cacat mental. 

b. Mental deficiency, mengungkapkan kapasitas kecerdasan yang merosot karena 

memiliki penyakit di dalam tubuh. 
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c. Mental retardation, sering disebut di Amerika Serikat yang dalam bahasa 

Indonesia artinya adalah keterbelakangan mental. 

d. Mental subnormality disebut di Inggris, maknanya sama dengan mental 

retardation. 

e. Feeblinded (lemah pikiran) disebut di Inggris untuk menggambarkan 

kelompok tunagrahita ringan. 

f. Intellectual disabled, sebutan ini sering dipakai oleh PBB. 

g. Intellectualy handicapped, yakni sebutan yang sering dipakai di New 

Zealand.25 

Istilah “mental” tersebut yakni fungsi kecerdasan intelektual, jadi bukan keadaan 

kejiwaan. Banyaknya sebutan yang dipakai dikarenakan ada perbedaan latar 

belakang kepentingan serta pengetahuan ilmuan-ilmuan yang mengungkapkannya. 

Meski begitu, seluruh sebutan itu memiliki makna serupa, yakni melukiskan 

keadaan terbatas serta terlambatnya perkembangan kecerdasan seseorang 

sedemikian rupa apabila dibandingkan dengan rata-rata danorang normal pada 

umumnya disertai dengan keterbatasan dalam penyesuaian prilaku. 

Retardasi mental masuk ke dalam salah satu klasifikasi dari penyandang 

disabilitas. Disabilitas adalah orang yang menderita suatu hal, sedangkan 

disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni kata bahasa Indonesia 

yang berawal dari kata serapan bahasa Inggris yakni disability, artinya 

ketidakmampuan (cacat). Orang yang menyandang disabilitas adalah seseorang 

yang memiliki intelektual, keterbatasan fisik dan atau sensorik serta mental, pada 

kurun waktu yang lama dalam bersosialisasi di lingkungan bisa mengalami 

                                                           
25E. Rochyadi, 2012,“Karakteristik dan Pendidikan Anak Tunagrahita”, Modul Pengantar 

Pendidikan Luar Biasa, hlm. 6.3-6.4. 
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kesulitan serta hambatan agar ikut berpartisipasi dengan efektif kepada warga 

negara lainnya berlandaskan persamaan hak.26 Retardasi Mental termasuk dalam 

gangguan Disabilitas Intelektual, yakni terganggunya fungsi berpikir karena 

tingkatan kecerdasannya di bawah orang normal pada umumnya, antara lain yaitu 

lambat mempelajari sesuatu, down syndrom serta disabilitas grahita .27 

Pada umumnya makna Retardasi Mental ialah seseorang yang memiliki kebutuhan 

khusus serta mempunyai keterbelakangan dalam fisik, intelegensi, sosial serta 

emosional yang memerlukan perawatan tertentu agar bisa berkembang dengan 

kemampuan maksimal.28 

Retardasi mental adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau 

tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya hambatan keterampilan selama 

masa perkembangan selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada 

tingkat intelegensia yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial.29 

Salah satu pendefinisian yang digunakan secara luas serta menjadi penunjuk 

utama adalah pendefinisian yang kemukakan oleh Grossman yang dengan resmi 

dipakai oleh AAMD (American Association on Mental Deficiency) yakni di 

bawah ini: 

                                                           
26Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas 
27Eko Riyadi, S.H., M.H., 2018, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, 

dan Nasional, Depok: Rajawali Pers, hlm. 258. 
28Dinie Ratri Desiningrum, 2016,Psikologi Anak Berkebutuhuan Khusus, Yogyakarta: Psikosain, 

hlm. 16 
29Neti Mustikawati dan Diana Anggrowati dan Okky Eka Mugianingrum, 2015, “Kemampuan 

Sosialisasi Anak Retardasi Mental”, Jurnal Ilmu Kesehatan,  Vol. VIII, No. 2, hlm 1. 
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“Mental retardaction refers to significantly subaverage general Intellectual 

functioning resulting in or adaptive behavior and manifested during the 

development period”. 

Yaitu, retardasi mental mengarah pada fungsi intelektual umum yang dengan 

nyata berada di bawah rata-rata (normal) bersamaan dengan kekurangan dalam 

berprilaku dan menyesuaikan diri yang terjadi dalam proses perkembangan si 

penyandang retardasi mental tersebut.30 

Di bawah ini merupakan karakteristik retardasi mental yang mendetail menurut 

berat ringannya suatu kelainan tersebut: 

1. Mampu didik 

Mampu didik adalah sebutan pendidikan yang dipakai dalam pengelompokkan 

retardasi mental yang ringan. Keolmpok mampu didik memiliki kemampuan 

untuk dididik di bidang akademik dasar yakni menulis, berhitung serta 

membaca. Kemampuan tertingginya sama dengan anak usia 12 tahun (kelas 6 

SD), apabila memperoleh pelayanan dan bimbingan pembelajaran yang 

memenuhi kriteria maka kelompok mampu didik bisa menamatkan sekolah 

dasar. 

2. Mampu latih 

Retardasi mental mampu latih secara fisik sering mempunyai kelainan fisik 

baik itu sensorik maupun motorik, bahkan hampir seluruh orang yang 

mempunyai kelainan jenis klinik termasuk dalam kelompok mampu latih 

sehingga gampang sekali untuk membedakan kelompok mampu latih, sebab 

kelompok mampu latih tampilan fisiknya berbeda dari orang pada umumnya 

                                                           
30Dinie Ratri Desiningrum, loc. cit. 
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dalam hal ini yang seusianya. Kemampuan akademik kelompok mampu latih 

tidak bisa mengikuti pembelajaran walaupun secara simpel misalnya menulis, 

membaca serta berhitung. 

3. Perlu rawat 

Perlu rawat yaitu kelompok retardasi mental yang sangat parah, dalam sebutan 

dikedokteran sering didengar dengan istilah idiot. Kelompok perlu rawat 

mempunyai kemampuan intelegensi di bawah 25 (dua puluh lima) serta sangat 

sulit untuk dilatih dengan keterampilan apapun.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31Ibid., hlm. 17-18. 


