
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian menggunakan 

wawancara terhadap beberapa responden. Adapun responden tersebut adalah 1 

orang hakim pengadilan negeri, 1 orang jaksa kejaksaan negeri, 1 orang 

akademisi. 

 

Adapun responden di atas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat 

mewakili dan menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini sehingga 

penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

 

1. Hakim 

a. Nama  : NJ. Titik Tejaningsih, S.H. M.Hum. 

b. Umur  : 56 Tahun 

c. Jabatan : Hakim ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang 

 

2. Jaksa 

a. Nama  : Elis Mustika, S.H. 

b. Umur  : 48 Tahun 
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c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Penyidikan Pidana Khusus. 

 

3. Akademisi 

a. Nama  : Firganefi S.H., M.H. 

b. Umur  : 45 Tahun 

c. Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

 

B. Upaya Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Menuntut Ganti 

Kerugian Terhadap Terdakwa Ditinjau Dari Aspek Viktimologi 

 

 

 

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan 

isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu 

memperoleh perhatian yang serius. Masalah pentingnya perlindungan korban 

kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya 

“Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of 

Power” oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari “The Seventh United 

Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, 

yang berlangsung di Milan, Itali, September 1985, yang mana dalam salah satu 

rekomendasinya menyebutkan: Offenders or third parties responsible for their 

behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their 

families or dependants. Such restitution should include the return of property or 

payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a 

result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights. 
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Deklarasi Milan 1985 menyebutkan bentuk perlindungan yang diberikan 

mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of 

crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan 

kekuasaan (abuse of power). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam 

kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan 

pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam 

kehidupan masyarakat menujukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh 

perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, 

sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan 

perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila 

Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 

Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam 

penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap 

korban tindak kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak 

yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh 

perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku 

kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh 

pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. 

Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya 

berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap 

penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali 

dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan 

saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk 
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memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara 

mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia 

bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak 

boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim 

yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap 

sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Dalam 

penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak 

tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Andi Hamzah : “Dalam membahas hukum acara pidana 

khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan 

untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa 

memperhatikan pula hak-hak para korban”. 

 

 

Penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang 

memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya 

immateriil maupun materiil sebagaimana Geis berpendapat: to much attention has 

been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims.  

 

Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu 

hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh 

keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Rendahnya kedudukan 

korban dalam penanganan perkara pidana dikemukakan pula oleh Prassell yang 

menyatakan bahwa Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of 

assault, robbery, theft, and other offences were ignored while police, courts, and 

academicians concentrated on known violators. 
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Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses 

penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk 

memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaanya akibat suatu kejahatan.  

 

Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya 

diposisikan sebagai pemberi kesaksian sebagai pelapor dalam proses penyidikan 

dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. 

Sebaliknya, pada saat korban tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai saksi 

di persidangan, ia dikenakan sanksi sebagaimana Geis berpendapat: If Victims 

complain that they cannot afford the loss of wages or work time to keep returning 

to court, prosecutors may threaten with fine or jail. 

 

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang 

lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. 

Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain, tetapi tidak 

menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban di dalamnya, misalnya 

kedudukan korban dalam tindak pidana narkotika, perjudian, prostitusi. Namun 

demikian secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang 

menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan 

korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan 

pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan. 
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Perhatikan pemeriksaan terhadap pelaku (terdakwa) kasus Timor-Timur. Para 

korban banyak yang mengalami ketakutan segera setelah memberikan kesaksian 

yang memberatkan pelaku. 

 

Bahkan, ada beberapa korban (saksi) yang tidak berani untuk memberikan 

kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu. Hukum Pidana 

Materiil dan Hukum Pidana Formil (KUHAP) lebih menitikberatkan perhatian 

pada pembuat korban (pelaku kejahatan) daripada korban, seolah-olah terdapat 

suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si 

korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya 

tindak pidana. Korban hanyalah pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan 

pencari keadilan. Bahkan Geis berpendapat: Tend to be treated like pieces of 

evidence than like human beings. 

 

Sebagaimana dikemukakan di atas, korban kejahatan umumnya akan mengalami 

berbagai penderitaan, sebagai contoh wanita korban pencabulan. Seorang wanita 

korban pencabulan selain menderita secara fisik, juga mengalami tekanan batin 

yang hebat akibat pencabulan, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya 

masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat 

budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah. Korban pencabulan seringkali 

menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-

lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit, 

sedangkan pelaku apabila terluka dan membutuhkan perawatan, mendapat 

perlakuan khusus sebagaimana dikatakan Geis: Criminals are taken care of by the 

state. Offenders who have been wounded by the police while being apprehended 
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receive free hospital care. Victims on other hand, generally have to cover costs 

from their own resource for injuries sustained. 

 

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku 

kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak 

asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada 

putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). 

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencabulan diatur Dalam Pasal 289 KUHP, 

yang berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

Posisi korban dalam upayanya menuntut ganti kerugian dapat ditinjau terlebih 

dahulu dalam pada pasal  98 ayat (1): Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar 

dakwaan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 

menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan 

orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti 

kerugian kepada perkara pidana itu.  

Berdasarkan pada ketentuan pasal 98 ayat (1), permintaan ganti kerugian dapat 

diajukan dalam persidangan kepada hakim ketua, apabila perbuatan yang 

didakwakan menimbulkan kerugian orang lain (dalam hal ini korban tindak 

pidana). Karena sifatnya permohonan maka atau tidaknya, diterima atau tidaknya 

permohonan itu bergantung pada kebijaksanaan hakim atau pejabat lainnya yang 

berwenang (Rusli Muhammad, 2007 :35).  
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Berkaitan dengan itu hasil wawancara dengan responden Firganefi akademisi 

Fakultas Hukum Universitas lampung menyatakan :  Secara hukum korban tindak 

pidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke dalam perkara pidana atau 

perdata, tergantung pada pemeriksaan hakim. 

Senada dengan pengajuan ganti kerugian oleh korban, responden Hakim 

Pengadilan Negeri  Tanjung Karang Titik Tejaningsih mengatakan : 

 

Pengajuan gugatan ganti kerugian dapat dimintakan kepada hakim 

persidangan, sepanjang pihak yang dirugikan dapat memberikan 

penjelasan tentang kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa. Kemudian hakim akan memeriksa apakah 

gugatan benar atau tidak dan apakah perkara ini akan digabungkan atau 

tidak ke dalam perkara pidana atau perdata, atau bukan merupakan 

kewenangan Dalam kasus pencabulan yang dialami korban, korban 

sebenarnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui orang tua 

atau kuasa hukumnya. 

 

Dari penjelasan responden di atas, korban melalui orang tua atau kuasa hukumnya 

dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian dengan menjelaskan kerugian yang 

telah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa kepada hakim. 

Selanjutnya pada pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan 

tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan 

selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. 

Berdasarkan ketentuan di atas, permintaan ini diajukan dengan batas waktu. 

sebelum tuntutan pidana diajukan atau sebelum hakim menjatuhkan putusan, 
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apabila penuntut umum tidak hadir. Berdasarkan wawancara dengan Elis Mustika 

Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan :  

 

Jaksa penuntut umum bertugas melimpahkan perkara perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan bukti dan keterangan 

saksi untuk kemudian diperiksa oleh pengadilan negeri serta melaksanakan 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hakim tetap. Untuk 

permintaan ganti kerugian itu bukan kewenangan kami, kecuali uu telah 

mengaturnya, sebab kami bukan perwakilan dari pihak korban. 

 

Ganti Kerugian adalah hak yang di berikan pada korban suatu tindak pidana untuk 

menuntut hak ganti kerugian yang dialami oleh korban. Korban adalah mereka 

yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan dan hak asasi yang menderita (Arif Gosita. 2003 ). Tindak Pidana 

Pencabulan adalah perbuatan dengan kekerasan melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul. (Pasal 289 KUHP). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penulis, bahwa kejaksaan tidak 

berwenang dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian kecuali telah diatur dalam 

undang-undang. Penuntut umum bukan pihak yang mewakili korban tindak 

pidana, melainkan pihak yang mewakili Negara. Dengan demikian, Korban tindak 

pidana harus aktif dalam memperjuangkan hak ganti kerugian secara mandiri, 

diluar agenda persidangan yang memeriksa dan mengadili perbuatan tindak 

pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk itu korban harus terlebih dahulu 

mengajukan tuntutan ganti kerugian sebelum jaksa penuntut umum mengajukan 

tuntutan pidana ke pengadilan.  



 46 

Pemberian ganti kerugian pada awalnya merupakan konsep keperdataan, seperti 

halnya dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

mewajibkan setiap orang yang menyebabkan orang lain menderita kerugian untuk 

membayar ganti rugi. Dalam perkembangannya konsep ini diterapkan pula dalam 

Hukum Pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan pada korban tindak pidana 

akan selalu disertai dengan kerugian, baik mental, fisik maupun material, sehingga 

sangat wajar apabila korban pun menuntut ganti kerugian pada pelaku guna 

memulihkan derita yang dialaminya. 

 

C.  Faktor Penghambat Korban Tindak Pidana Pencabulan Dalam Upaya 

Mendapatkan Ganti Kerugian 

Ganti kerugian terhadap korban tindak pidana tidak diatur secara rinci di dalam 

undang-undang. Pasal 1 Ayat (2) KUHAP mengatur : ”ganti kerugian adalah hak 

seseorang untuk mendapatkkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan 

sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang 

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau 

hukum yang ditetapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” 

Rumusan ketentuan diatas sangat jelas berorientasi pada hak pelaku yang 

ditangkap, diadili dan dituntut tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang 

atau kesalahan dalam hal pelaku atau penerapan hukum pada tata cara perkara 

pidana. Hal ini menjelaskan bahwa ganti kerugian pada rumusan diatas tidaklah 

diperuntukkan bagi korban akibat tindak pidana. Sebagai contoh, kasus PN 

Tanjung Karang dengan nomor putusan 204/PID.B/2007/PN.TK. korban tindak 
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pidana pencabulan bukanlah pihak yang dirumuskan dalam mendapatkan hak 

ganti kerugian berdasarkkan pada ketentuan di atas. 

Upaya untuk mendapatkan ganti kerugian dapat diajukan oleh korban berdasarkan 

pada pasal 98 ayat (1) dan (2). Ganti kerugian untuk korban hanya dapat berikan 

ketika korban mengajukan gugatan ganti kerugian kepada hakim, dengan syarat 

bahwa terdapat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana yang 

dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan batas pengajuan diberikan sebelum penuntut 

umum mengajukan tuntutan pidana, atau penuntut umum tidak hadir korban 

diberikan waktu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Akibat adanya ketentuan 

ini, hakim tidak dapat memberikan putusan yang dapat mewajibkan terdakwa atau 

pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian kepada korban, apabila 

tidak ada pengajuan tuntutan oleh pihak korban. Dengan demikian, hakim hanya 

akan menetapkan putusan berdasarkan pada tuntutan jaksa.  

Berkaitan dengan ini Titik Tejaningsih saat diwawancarai mengenai putusan PN 

Tanjung Karang dengan nomor putusan 204/PID.B/2007/PN.TK mengatakan, 

“hakim dalam hal ini bersifat pasif.artinya hakim akan memeriksa perkara yang 

diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini penuntut umum dan 

terdakwa atau penasihat umum. Tetapi bukan pula kami pasif sepenuhnya, dalam 

persidangan kami secara aktif  memeriksa perkara dengan melihat alat bukti dan 

keterangan saksi, baik itu saksi mata ataupun saksi korban. Dalam kaitan pada 

kasus ini kami tidak menerima permintaan dari pihak korban atau pihak yang 

dirugikan untuk menuntut ganti kerugian”. 
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Berdasarkan wawancara responden diatas, penulis dapat mengetahui bahwa hakim 

tidak bisa memutuskan tuntutan ganti kerugian jika tidak diajukan oleh pihak 

korban. Hakim akan memeriksa dan memutuskan perbuatan tindak pidana dan 

sanksi yang dituntut oleh penuntut umum. Hakim tidak diberi kewenangan untuk 

menjatuhkan putusan diluar sanksi pidana yang diajukan oleh penuntut umum dan 

undang-undang yang berlaku. Pihak penuntut umum dalam perkara pidana pula 

hanya akan mendakwa dan menuntut berdasarkan perbuatan tindak pidana dan 

undang-undang yang ada.  

Hal ini dapat diketahui melalui wawancara dengan responden Elis Mustika yang 

menyatakkan bahwa, ”jaksa yang ditugaskan oleh institusi kejaksaan akan 

memeriksa berkas penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian apakah berkas 

tersebut telah lengkap sehingga memenuhi rumusan delik, sehingga penuntut 

umum dapat segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Untuk kasus 

pencabulan yang kami tangani kami fokuskan pada perbuatan terdakwa apakah 

telah memenuhi unsur-unsur delik pencabulan atau tidak”.  

Keterangan dari wawancara diatas menunjukkan bahwa penuntut umum memiliki 

kewenangan untuk menuntut dengan memprioritaskan pada perbuatan tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus pencabulan yang diputus 

oleh Pengadilan Negeri nomor putusan 204/PID.B/2007/PN.TK, jaksa hanya 

melihat pada unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan yaitu rumusan pasal 82 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berdasarkan pada keterangan pihak penuntut umum dan hakim, menurut penulis 

upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian belum sepenuhnya mendapatkan 
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pengaturan yang jelas dan rinci dalam hukum positif. Korban kejahatan 

ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai 

saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk mendapatkkan keleluasaan dalam 

memperjuangkan haknya adalah kecil (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004 : 47).     

Selain itu berdasarkkan pada wawancara dengan akademisi Firganefi menyangkut 

faktor yang dapat menghambat korban dalam upaya mendapatkkan ganti kerugian 

ialah, “pada pelaksanaan upaya korban tindak pidana untuk mendapatkan ganti 

kerugian biasanya disebabkan oleh korban itu sendiri. Korban tidak mengajukan 

hal ini ke persidangan”. 

Responden Darmawati mengatakan, “pada perkara pidana yang menimbulkan 

kerugian pihak lain, misalnya korban perkosaan atau pencabulan. Korban atau 

keluarga yang dikuasakan tidak berfikir atau tidak mengetahui bahwa mereka 

dapat mengajukan tuntutan tersebut, selain proses peradilannya memakan jangka 

waktu yang lama. Dan untuk kasus korban pencabulan kemarin, korban atau kuasa 

hukumnya tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian, saya tidak tahu alas an 

pastinya tapi kemungkinan seperti yang saya jelaskan tadi”.  

Berdasarkan wawancara dengan dua responden diatas, dapat diketahui bahwa 

upaya untuk mendapatkan ganti kerugian untuk korban tindak pidana pencabulan 

biasanya disebabkan oleh korban yang tidak mengetahui tentang hak korban 

dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian. Selain itu, persidangan yang akan 

dilaksanakan realif lama. Hal ini berkesesuain dengan pasal 100 ayat (1) :  

“ apabila terjadi perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu 

dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding”.  
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Sedangkan perkara banding hanya dapat diajukan oleh pihak terdakwa atau ahli 

warisnya dan penuntut umum, bukan oleh pihak korban. Sehingga untuk 

mendapatkan kesempatan tersebut, harus terlebih dahulu memiliki putusan 

pengadilan tingkat pengadilan negeri. 

 

Prosedur pemeriksaan sejak penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan dilalui 

korban jika ingin memperjuangkan hak perlindungan hukum, yang mana proses 

pemeriksaan tersebut menambah daftar penderitaannya.Seringkali proses ini harus 

dilalui oleh korban sebelum kesehatannya benar-benar pulih. Belum lagi jika 

korban pencabulan mengalami kehamilan akibat pencabulan, yang biasanya 

memicu terjadinya pengguguran kandungan . Peran korban dalam persidangan 

lebih sebagai bagian dari pencarian kebenaran materiil yaitu sebagai saksi. Dalam 

tahap pemeriksaan, seperti halnya korban pencabulan, tidak sedikit yang 

mengabaikan hak-hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi 

oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat-kalimat yang terkesan 

vulgar, dan sebagainya, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban 

dikecewakan dengan putusan pidana karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku 

relatif ringan, tidak sebanding dengan penderitaan yang harus ditanggung oleh 

korban. 

 

Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi 

korban pencabulan, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak 

diuntungkan sebagai korban kejahatan. Lidya Suryani dan Sri Werdani 

berpendapat bahwa KUHAP kurang memberikan perhatian terhadap korban 

kejahatan, khususnya korban kejahtan pencabulan sebagai pihak yang paling 
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dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah 

dilanggar. Dalam penegakan Hukum Pidana Nasional (baik KUHP maupun 

KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan Hukum Pidana Nasional 

tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan 

kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanyalah sebuah regularitas yang 

bersifat “rutin” namun „tanpa makna” ketika harus berhadapan dengan pentingnya 

perlindungan hukum korban kejahatan. 

 

Jika Hukum Pidana Nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah 

Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak 

memperhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHAP 

seolah-olah layaknya sebuah hyperealitas hukum, yaitu undang-undang menjadi 

pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana undang-undang berubah menjadi mayat 

hidup, robot dan mesin dengan remote control yang pada akhirnya realitas 

undang-undang menopengi kebenaran dan undang-undanglah kejahatan. 

 

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat baik 

kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku 

kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 

perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, 

seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayan medis, bantuan 

hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya 

untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya 

suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang 

memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law). 
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Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan 

atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect 

for their dignity). 

  

Untuk itu sebaiknya korban mendapatkkan pengetahuan yang memadai tentang 

bagaiamana pengajuan ganti kerugian, hal ini juga membutuhkan peranan 

penegak hukum sehingga korban dapat mengetahui secara jelas apa yang dapat 

dilakukannya. Disamping itu, peraturan pemeriksaan dan penggabungan perkara 

perdata dan pidana dapat dilaksanakan pada tingkat pengadilan negeri saja, agar 

upaya korban untuk mendapatkkan ganti kerugian dapat lebih cepat. 

 

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor penghambat dalam mendapatkan ganti kerugian 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui : 

1. Faktor Undang-undang yaitu belum jelasnya pelaksanaan dari pengaturan 

sistem hukum pidana di Indonesia sehingga korban tindak pidana 

pencabulan tidak mendapatkan hak nya sebagai korban yang salah satunya 

adalah mendapatkan ganti kerugian. 

2. Faktor Aparatur dalam hal ini adalah pihak penyidik,penuntut umum 

maupun pihak kepolisian yang tidak menempatkan kepentingan korban 

dalam memperoleh ganti kerugian serta pihak kepolisian yang tidak 

memberikan arahan kepada korban agar mengajukan ganti rugi. 

3. Faktor sarana dan prasarana dalam hal ini terdakwa yang tidak mampu 

membayar ganti rugi kepada korban karena tidak memiliki uang. 

4. Faktor  budaya yaitu korban pencabulan masih dianggap tabu,mereka 

merasa malu dan takut dikucilkan apabila diketahui oleh masyarakat luas 
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sehingga mereka tidak mengajukan ganti rugi dan tidak ingin 

disebarluaskan. 

5. Faktor masyarakat yaitu tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi 

kemasyarakat sehingga banyak diantara korban yang tidak mengetahui hak 

mereka dalam posisi sebagai korban secara rinci untuk mendapatkan ganti 

kerugian. 

 


