
 

  

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak 

pidana sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi 

masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan 

dengan norma hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan penegakan hukum, 

sudah menjadi kewenangan dalam hal berbuat dan bertindak memerangi segala 

bentuk penyimpangan norma hukum. Kendati demikian penegak hukum juga 

wajib memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai 

warganegaranya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 

1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan 

adanya hal itu menunjukan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk 

mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

 

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas 

adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar 

tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan 

atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan 

yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum 

tanpa salah karena dicap sebagai penjahat. 
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Perkembangan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat di  Indonesia saat ini 

semakin meningkat, melihat berbagai macam tindak pidana dengan modus 

tertentu dan baru serta dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok sudah 

mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Peran pemerintah sebagai 

penegak hukum sangatlah dibutuhkan melihat maraknya kejahatan yang dilakukan 

semakin meresahkan masyarakat secara universal. Kejahatan yang terjadi saat ini 

bukan hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak-anak pun 

dapat melakukan tindak pidana. 

 

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 2.008 

kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah terjadi di sepanjang kuartal 

pertama 2012. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, 

tawuran, dan pelecehan seksual, dan kejahaan lainnya yang dilakukan siswa SD 

hingga SMA. Berdasarkan data yang diperoleh Komnas PA, pada 2010 terjadi 

2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, 

yakni sebanyak 2.508 kasus. 
1
 

 

Pada tahun 2013 terdapat peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu, 

 3. 339 kasus pelanggaran terhadap anak dan 62 persenmerupakan kejahatan 

seksual. Dari jumlah 3. 339 kasus pelanggaran terhadap anak, 16 persen 

diantaranya kejahatan dilakukan oleh anak dengan usia dibawah 14 tahun. 

                                                           
1
puskominfo.bid.humaspoldametrojaya..blogspot.com/2012/05/2.html. Diakses pada 11 Maret 

2015 Pukul 12.17 WIB. 
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Kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pencurian, narkotika dan 

pemerkosaan.
2
 

Penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan :  “Anak adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah 

bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis 

yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang serta atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 28B Undang- Undang Dasar 

(UUD) 1945. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati 

sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia”.  

 

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B  ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindak lanjuti dengan membuat kebijakan 

pemerintah yang bertujuan melindungi anak. Dalam rangka melaksanakan Pasal 

28B ayat (2) UUD 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah megesahkan 

diantaranya : Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah menjadi Undang- Undang 

No. 35 tahun 2014, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak atau yang sering disebut sebagai Undang-UndangSPPA. 

 

Negara Indonesia yang juga menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak 

(Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan 

                                                           
2
http://rri.co.id/post/berita/121954/nasional/gawat_pelaku_kejahatan_yang_melibatkan_ 

anak_jumlahnya_meningkat.html. Diakses pada 13 Maret 2015 pukul 15.07 WIB 

http://rri.co.id/post/berita/121954/nasional/gawat_pelaku_kejahatan_yang_melibatkan_%20anak_jumlahnya_meningkat.html
http://rri.co.id/post/berita/121954/nasional/gawat_pelaku_kejahatan_yang_melibatkan_%20anak_jumlahnya_meningkat.html
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hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan 

khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

 

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan  

 pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa  perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan  perilaku anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh anak, perlu secepatnya di tangani oleh aparat penegak hukum.
3
 

 

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak-ihwal berkaitan dengan fungsi 

dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisan pada 

intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas 

ketertiban umum, keselamatan  dan keamanan masyarakat hal ini tertera pada 

Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia. 

 

Kepolisan merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses 

peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan 

serangkaian tindakan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, 

sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah di lakukan. 

 

                                                           
3
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama,  hlm 13. 
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Kewenangan kepolisan sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan 

kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tanpa 

wewenang pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. 

Seringkali aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak 

pidana mengalami kendala dan masalah sehingga menimbulkan suatu tindakan 

salah tangkap. Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian 

disebabkan tidak sesuainya prosedur dan ketidak hati-hatian serta mengakibatkan 

terjadinya penyimpangan hukum. Kurangnya bukti permulaan yang cukup dan 

didahului dengan tindakan gegabah dapat mengakibatkan tindakan salah tangkap.
4
 

Dewasa ini banyak kasus salah tangkap terjadi di Indonesia.Sebagai contoh yaitu, 

anak dari kapten Giyarno TNI di Salatiga, Jawa Tengah yang menjadi korban 

salah tangkap. Caesar Alif Arya Pradana  yang berumur 15 tahun, siswa Kelas IX-

G  SMP Negeri 4 Kota Salatiga, Alif menjadi korban salah tangkap oleh empat 

anggota Satuan Serse Polsek Tingkir, Kamis pada tanggal 18 September 2014 

pukul 06.30 WIB.  Dia di tangkap dihadapan teman-teman sekolahnya, tangannya 

diborgol, mulut ditutup lakban dan matanya di tutup kain. Kronologisnya ialah, 

pagi itu ada dua polisi yang datang ke sekolah korban dan masuk kedalam ruang 

kelas korban, lalu kedua polisi itu menggeledah tas korban, setelah menggeledah 

tas korban, polisi lantas membawa korban ke dalam mobil dengan kondisi 

diborgol, kemudian korban dianiaya, dipukul menggunakan sandal dan tangan 

untuk mengakui perbuatan yang tak pernah korban lakukan oleh empat anggota 

polisi. Mereka memaksa korban untuk mengakui terlibat dalam pencurian sepeda 

motor.Koban kemudian dibawa ke kawasan hutan karet Setro, di Desa Sukorharjo, 

                                                           
4
Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence). 

Jakarta: Kencana.  2009. hlm 204. 
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Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.Kemudian diinterogasi dan dianiaya 

lagi.Sekitar pukul 09.00 WIB, pelaku melepaskan borgol korban, termasuk kain 

yang menutup mata dan lakban dimulut korban.Korban baru dikembalikan ke 

sekolah.
5
Korban mengaku mendapat pukulan di bagian kaki, kepala dan 

hidungnya, sehingga hidungnya harus di operasi.Operasi dilakukan karena pada 

bagian hidungnya patah dan selalu mengeluarkan darah.
6
 

Kasus serupa lainnya terjadi di Bandar Lampung, ada seorang anak bernama Deni 

Saputra yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang  karena tidak 

terbukti dalam dakwaan perkara pencurian. Deni Saputra, anak yang sehari-hari 

menjadi pemulung, diduga menjadi korban salah tangkap. Oleh karena bukti, 

keterangan saksi dan semua unsur yang didakwaan tidak terbukti maka majelis 

membebaskan terdakwa saat di persidangan. Terungkap, jaksa Eka Saptarini dari 

Kejaksaan Negeri Tanjungkarang menunjukkan barang bukti yang tidak 

tercantum dalam berita acara pemeriksaan dari polisi. Seluruh saksi yang 

dihadirkan juga tidak ada yang melihat langsung aksi pencurian yang dilakukan 

oleh Deni, menurut berita acara pemeriksaan dari polisi, Deni mencuri mesin las, 

kompresor, gerinda dan sejumlah alat bengkel milik Iwan Erliansyah, tetapi di 

persidangan jaksa hanya menunjukkan bukti berupa satu buah kaleng susu bekas, 

baju milik terdakwa dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
7
 

 

                                                           
5
http://www.kaskus.co.id/thread/541da2ed0d8b465c038b4570/ini-kronologi-anak-tentara-yang-

salah-tangkap-oleh-polisi/. Diakses pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 12.30 WIB. 
6
http://www.invormasi.com/kriminal/korban-salah-tangkap-anak-tni-harus-operasi/. Diakses pada 

tanggal 12 Maret 2015 Pukul 08.30 WIB. 
7
http://article.wn.com/view/2011/03/10/Hakim_Bebaskan_Anak_Korban_Salah_Tangkap/Diakses 

pada tanggal 11 Maret Pukul 18.20 WIB. 

http://www.kaskus.co.id/thread/541da2ed0d8b465c038b4570/ini-kronologi-anak-tentara-yang-salah-tangkap-oleh-polisi/
http://www.kaskus.co.id/thread/541da2ed0d8b465c038b4570/ini-kronologi-anak-tentara-yang-salah-tangkap-oleh-polisi/
http://www.invormasi.com/kriminal/korban-salah-tangkap-anak-tni-harus-operasi/
http://article.wn.com/view/2011/03/10/Hakim_Bebaskan_Anak_Korban_Salah_Tangkap/
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Kronologisnya adalah pada tanggal 8 Januari 2011, berawal saat Deni dan 

Suharyanto hendak memulung untuk mencari botol minuman ringan di Pasar 

Kangkung Telukbetung. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka ditangkap oleh 

salah seorang petugas keamanan dan menyeret ke rumah Iwan Erliansyah.  

Mereka dihajar habis-habisan atau dianiaya dan dipaksa mengaku telah mencuri 

oleh sejumlah keluarga korban dan penyidik di markas Kepolisian Sektor 

Telukbetung Utara, Bandar Lampung. Ada bekas luka sundut rokok dan 

pemukulan ditubuh Deni. Mereka mengaku kaget dituduh mencuri karena lokasi 

pencurian yaitu bengkel las milik Iwan Erliansyah hingga saat ini tidak pernah 

diketahuinya.
8
 

Anak yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung itu sudah mendekam di penjara 

selama dua bulan lebih sejak 9 Januari 2011 lalu dan karena tidak terbukti sebagai 

pelaku pencurian maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang membebaskan Deni 

dan Suharyanto.  

 

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut maka perlu diadakan 

penelitian yang berjudul: Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai 

Korban Salah Tangkap dalam Perkara Pidana (Studi Putusan No : 

191/Pid.B(A)/2011/PN.TK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ibid. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah 

tangkap dalam perkara pidana (Studi Putusan No : 

191/Pid.B(A)/2011/PN.TK)? 

2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam perkara pidana (Studi 

Putusan No : 191/Pid.B(A)/2011/PN.TK)? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah tankap 

dalam perkara pidana. Ruang Lingkup lokasi penelitian padaPengadilan Negeri 

Tanjung Karang, dan Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Ruang lingkup 

waktu penelitian adalah data yang ada pada tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas , maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban salah 

tangkap dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 

191/Pid.B(A)/2011/PN.TK). 

b. Untuk mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum 

terhadap anak sebagai korban salah tangkap dalam perkara pidana (Studi 

Putusan No : 191/Pid.B(A)/2011/PN.TK). 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu hukum, 

Khususnya hukum pidana yang terkait dengan upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh korban salah tangkap dalam perkara tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak. 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsi pemikiran terhadap 

masyarakat Indonesia, khususnya yang menjadi korban salah tangkap dalam 

perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual  

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.
9
Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan 

                                                           
9
Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2010, hlm.125. 
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dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori faktor-faktor yang 

menghambat penegakan hukum pidana. 

a. Teori Perlindungan Hukum Anak 

Menurut Fitzgerald , Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan  dam  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan  dalam 

masyrakat  karena  dalam  suatu  lalulintas  kepentingan,  perlindunagn  terhadap 

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai 

kepentingandi  lain  pihak.
10

Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  

kepentingan manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  

menentukan kepentingan  manusia  yang  perlu  diatur  dan  dilindungi.
11

 

Perlindungan  hukum harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum  lahir  

dari  suatu  ketentuan hukum  dan  segala  peraturan  hukum  yang  diberikan  oleh  

masyarakat  yang  pada dasarnya  merupkan  kesepakatan  masyarakat  tersebut  

untuk  mengatur  hubungan prilaku  antara  angota-anggota  masyarakat  dan  

antara  perseorangan  dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 

masyarakat. 

Pengertian  Perlindungan hukum anak  adalah  kegiatan  yang  menjamin  dan  

melindungi anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  

berprestasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  manusia,  serta  mendapatkan  

perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi  sesuai  dengan  Undang-Undang  

No.  23   Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  

                                                           
10

Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53. 
11

Ibid.,hlm. 69. 
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perlindungan  adalah  segala  upaya  yang  ditujukan  untuk memberikan  rasa  

aman  kepada  korban  yang  dilakukan  oleh  pihak  keluarga, advokat,  lembaga  

sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  atau  pihak  lainnya baik  sementara  

maupun  berdasarkan  penetapan  pengadilan.  Sedangkan perlindungan  yang  

tertuang  dalam  PP  No.  2  Tahun  2002  adalah  suatu  bentuk pelayanan  yang  

wajib  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  atau  aparat keamanan  untuk  

memberikan  rasa  aman  baik  fisik  maupun  mental,  kepada korban  dan  saksi,  

dari  ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan  dari  pihak manapun, yang 

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan 

di sidang pengadilan. 

Perlindungan terhadap anak korban salah tangkap dalam perkara pidana harus 

diperhatikan  karena mereka  sangat  peka  terhadap  berbagai  macam  ancaman  

gangguan  mental,  fisik, dan  sosial.  Selain  itu,  kerap  kali  mereka  tidak  

mempunyai  kemampuan  untuk memelihara, membela serta mempertahankan 

dirinya. 

 

b.  Teori Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana 

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan 

perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

 
1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

 
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum  di lapangan  seringkali  terjadi 

pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 
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kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Faktor penegak hukum 

 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 
3) Faktor sarana dan fasilitas 

 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

 
4) Faktor masyarakat 

 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

 
5)  Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 
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banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 

kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
12

 

 

2. Konseptual  

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan 

istilah.
13

 

 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

a. Perlindunganhukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar 

oleh  setiap  orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan 

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup 

sesuai dengan hak asasi manusia.
14

 

b. Anak adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15

 

c. Korban adalah yang seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
16

 

                                                           
12

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 

Rineka Cipta, 1986,  hlm. 8-10.
 

13
Ibid.,hlm. 32. 

14
Dikdik M, Arief Mansur  dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Hukum korban kejahatan, 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200, hlm. 3. 
15

Moeljatno, Perbuatan Hukum dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana,  Jakarta: Bina  

Aksara, 1993, hlm. 40. 
16

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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d. Korban Kejahatan adalah  seseorang yang telah menderita kerugian sebagai 

akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah 

terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.
17

 

e. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik / polisi berupa pengekangan 

sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup 

bukti guna kepentingan penyidikan atau  penuntutan dan atau peradilan dalam 

hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
18

 

f. Salah Tangkap adalah suatu tindakan penyidik dalam upaya untuk mencari 

pelaku tindak pidana ataupun upaya untuk menerangkan suatu peristiwa yang 

berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa 

tetapi dengan tanpa cukup bukti ataupun adanya kesalahan prosedur dalam 

tindakan penangkapan itu, sehingga terjadi salah tangkap terhadap orang yang 

diduga sebagai tersangka atau terdakwa.
19

 

g. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan/hendeling yang diancam pidana, 

bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
20

 

h. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
21

 

 

 

 

                                                           
17

Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha 

Ilmu , 2010, hlm 51. 
18

Pasal 1 Ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
19

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 

2002, hlm. 45. 
20

Molejatno, Asas-Asas Hukum Pidana,Bandung: Rineka Cipta, 1983, hlm 56. 
21

Pasal I butir I Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penulisan ini bertujuan agar lebih memudahkan 

dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika 

penulisannya sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika 

penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar 

belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisam 

yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan 

dan penolahan data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini. 

V. PENUTUP 

Bab yang berisi tentang kesimpulkan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban 

dari permasalahan yang berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran 

penulis. 


