
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu

viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu

kenyataan sosial (Arif Gosita:2004 ; 38). Dikaji dari rumusan tersebut suatu ruang

lingkup yang menjadi perkataan viktimologi dan juga kriminologi adalah hal-hal

yang berkaitan dengan:

1. Berbagai viktimisasi kriminal atau kriminalitas.

2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.

3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi kriminal atau

kriminalitas seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat Undang-Undang,

polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

4. Reaksi terhadap suatu viktimisasi criminal.

5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal seperti argumentasi kegiatan-

kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha

prefensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian dan pembuatan peraturan

hukumnya). (Arif Gosita: 2004; 39)
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Dilihat dari ruang lingkup seperti tersebut diatas, jika dibandingkan antara

viktimologi. Dengan kriminologi, maka dapat diketahui bahwa keduanya

mempunyai obyek studi yang sama, yaitu pelaku dan korban. Sedangkan

perbedaannya yaitu viktimologi lebih menekankan pada korban sedangkan

kriminologi pada pelaku. Sehingga lebih lanjut yang dibahas dalam tulisan ini

adalah perempuan sebagai korban dalam tindak kekerasan atau kejahatan,

walaupun sebenarnya tidak ada timbul viktimisasi kriminal (viktimitas) atau

kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya pihak korban dan pelaku. Karena masing-

masing merupakan kompenen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya

adalah suatu viktimisasi kriminal (kriminalitas). Perlu diketahui bahwa suatu

viktimisasi kriminal atau kriminalitas itu adalah:

1. Merupakan masalah manusia yang sebenarnya secara dimensional.

2. Merupakan suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi anatar

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

3. Merupakan tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh suatu

struktur sosial tertentu dari suatu masyarakat tertentu.

Viktimisasi kriminal kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum

yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang terhadap orang lain, baik untuk

kepentingan diri sendiri atau orang lain dan yang menimbulkan penderitaan

mental, fisik dan sosial. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa setiap

permasalahan manusia adalah merupakan hasil interaksi sebagai akibat adanya

suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, maka hal ini

dapat pula berlaku untuk suatu viktimisasi kriminal yaitu berupa kekerasan yang

dilakukan oleh dan terhadap kaum perempuan.
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Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adanya suatu viktimisasi kriminal

dapat dicari serta akan dapat diteliti pula semua pihak yang terlibat dalam suatu

tindak kekerasan pada terjadinya suatu kejahatan dan tidak hanya memperhatikan

pelaku saja tetapi perlu pula memperhatikan pihak korban, pengamat (saksi),

pembuat Undang-Undang, polisi, jaksa, hakim, orang tua, anak dan sebagainya.

Viktimologi juga mempelajari sejauh mana pelaksaan peraturan tentang hak-hak

korban yang telah dilaksanakan. Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat

dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

selain itu dengan telah dibentuknya Pengadilan tentang Hak Asasi Manusia

(HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan

atas Undang- undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi undang-

undang tentang HAM tersebut di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban

Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang

berbunyi sebagai berikut : ”Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang

yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian

ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak

dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk

korban adalah ahli warisnya.”

Persoalan viktimologi adalah, apakah masalah kepentingan korban tindak pidana

biasa termasuk dalam persoalan HAM, karena dalam ketentuan di  Pasal 1 butir 3

tersebut hanya untuk korban pelanggaran HAM berat saja, sedangkan korban-

korban tindak pidana biasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Hal
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tersebut perlu ada kajian lebih lanjut, karena apabila korban tindak pidana biasa

bisa masuk dalam ketentuan tersebut, maka korban tindak pidana biasa dapat

masuk pula kedalam kompetensi peradilan HAM.

B. Implementasi Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana

Korban dalam pengertian sebagai akibat adanya tindak pidana (victim against

crime). Posisi korban dalam praktek dapat dilihat dalam sudut pandang :

1. Korban dilihat dari pembentukan hukum;

2. Korban dilihat dari perilaku kriminal atau anti sosial;

3. Korban dilihat dari dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial.

Posisi korban tindak pidana bisa ditentukan dengan melihat dari pembagian posisi

korban, sebagaimana terinci sebagai berikut :

1. Korban pembentukan hukum, yang terdiri dari :

a. Korban dari over legaslation dan sweeping legislation;

b. Korban dari kekososngan atau kesesatan hukum;

2. Korban Perilaku Kriminal/ Anti Sosial :

a. Korban dari crime against the person;

b. Korban dari against the property;

c. Korban dari drug abuse;

d. Korban dari sex offences/rape;

e. Korban dari white collar crime/organized crime;

f. Korban dari new crime forms;
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3. Korban dalam lingkup HAM dan kesejahteraan sosial :

Korban pelanggaran HAM berat, yang terdiri dari :

a. pelanggaran yang bersifat kriminal dan ada pula yang bersifat fealusence;

b. korban pelanggaran berat terbagi dalam genocide, torture, enforced

displacement, crime against women and children, extrajudicial killing,

schorsing rubbel; Korban dari pelanggaran HAM tidak langsung, seperti

keluarga, kelompok korban yang menderita tekanan jiwa atau kemiskinan;

c. Korban pelanggaran kesejahteraan

Lingkup bahasan dalam kelompok di atas adalah mengenai korban dalam

kelompok 2 (dua), yakni korban perilaku kriminal/anti sosial, yang dapat diproses

berdasarkan KUHAP sebagai landasan operasional penyelenggaraan peradilan

(pidana).ketentuan-ketentuan dalam hubungannya dengan aspek viktimologi di

dalam KUHAP secara relatif boleh di katakan banyak. Apabila di catat maka

pengaturan KUHAP dalam kaitannya dengan viktimologi dapat dilihat dalam

Pasal 1 ayat (10), ayat (22), Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95 ayat

(1) hingga ayat (5), Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal

100  ayat (1), Pasal 101, Pasal 274, Pasal 275 yang nuansanya lebih banyak

menyangkut ganti rugi

Hak-hak bagi korban pencabulan yang tertuang di dalam KUHAP hanya mengatur

hak-hak bagi korban yang sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan

tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa/terpidana).

Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana,

sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan
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kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak

pidana.

Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya

4 (empat) aspek, yaitu :

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut

umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian

penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga

yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2)

KUHAP;

2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai

dalam Pasal 168 KUHAP;

3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk

mengijinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau

penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134

sampai 136 KUHAP;

4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugan yang di derita dari akibat tindak

pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai

dalam Pasa l98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana,

tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem

yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban

tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan

pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi
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korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan

terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan

pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya

Korban tindak pidana pencabulan dan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan

pidana, beberapa pendapat pakar hukum di warnai dengan pro dan kontra,

terutama tentang ganti rugi korban tindak pidana. Pendapat yang kontra

menyatakan, bahwa masuknya kepentingan korban dalam proses tindak pidana

akan mempersulit proses pidana dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang

cepat, murah dan sederhana. Di samping itu doktrin yang di ajarkan bahwa di

bedakan antara hukum publik dan hukum privat dimana hukum pidana dan hukum

acara pidana adalah urusan negara bukan individu-individu. Tuntutan ganti rugi

karena tindak pidana di ajukan melalui prosedur perdata.

C. Aspek Viktimologi Terhadap Kepentingan Korban Tindak Pidana

Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak

pidana merupakan bagian dari persoalan hak asasi manusia pada umumnya.

Prinsip Universal sebagaimana termuat dalam The Universal Declaration of

Human Right (10 Desember 1948) dan The International Covenant Dalam Pasal 9

ayat (5) dari Covenant di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang menggariskan

bahwa ” anyone who has been the victim of the unlawful arrest or detention shall

have enforceable right to compensation”.

Rumusan-rumusan di atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang

Tindak Pidana Terorganisir Antarnegara (United Nations Convention Against
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Transnational Organized Crime,2002), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip

bahwa Negara- negara hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam

bentuk sarana-sarana memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dari

pelanggaran yang tercakup dalam konvensi.

Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung

aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi

perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam

perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak

korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum. Perkembangan di dalam

hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap kepentingan korban.

Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang membahas masalah viktim,

tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana.

Pasal 9 ayat (5) dari Covenant di atas di gariskan prinsip ganti rugi yang

menggariskan bahwa ” anyone who has been the victim of the unlawful arrest or

detention shall have enforceable right to compensation”.Rumusan-rumusan di

atas kemudian didukung dengan Konvensi Menentang Tindak Pidana Terorganisir

Antarnegara (United Nations Convention Against Transnational Organized

Crime,2002), yang dalam Pasal 25 memberikan prinsip bahwa Negara - negara

hendaknya mengambil langkah-langkah tepat dalam bentuk sarana-sarana

memberikan bantuan serta perlindungan kepada korban dari pelanggaran yang

tercakup dalam konvensi.
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Berbagai prinsip yang digariskan di atas mempunyai nilai yang dapat mendukung

aspek viktimologis, terlebih dapat berfungsi sebagai landasan kuat bagi

perumusan hukum kelak bagi kepentingan korban-korban tindak pidana dalam

perumusan-perumusan tata pengaturan bagi setiap negara mengenai hak-hak

korban dari tindakan perlakuan pelanggaran hukum.

Perkembangan di dalam hukum nasional, awalnya tidak begitu responsif terhadap

kepentingan korban. Tetapi dengan berbagai kongres internasional yang

membahas masalah viktim, tampaknya perhatian terhadap korban tindak pidana

Dalam pandangan tersebut di atas, perhatiannya masih merujuk pada si pelaku

tindak pidana, dan hak-hak korban belum dapat terealisir sepenuhnya, meskipun

negara memberi kompensasi. kepada korban, sementara hak-hak dari si pelaku

masih dominan (pelaku yang dalam ketidakmampuan untuk mengganti kerugian

materi korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku).

Melihat jangkauan sejarah hukum Indonesia, dapat dijumpai berbagai kitab

Undang-undang hukum. Salah satu diantaranya adalah yang berasal dari zaman

Majapahit, ialah yang disebut ”perundang-undangan Agama”. Dalam Undang-

undang ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau ”panglisyawa” atau

”patukusyawa”. Perundang-undangan dari Majapahit tersebut, apabila diteliti,

maka tampak adanya hubungan antara si pelaku dan korban, sebagaimana dalam

pasal 56 mengatur : ”Jika seorang pencuri mohon hidup, maka ia harus menebus

pembebasannya sebanyak delapan tali, membayar denda empat laksa kepada raja

yang berkuasa, membayar kerugian (panglisyawa) kepada orang yang kena curi

dengan cara mengembalikan segala milik yang diambilnya dua lipat.”
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Pasal 242 mengatur : ”Barang siapa naik pedati, kuda atau kendaraan apapun, jika

melanggar atau menginjak orang sampai mati, ia sendiri atau saisnya dikenakan

denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, ditambah uang ganti kerugian

(pamidara) sebanyak delapan tali kepada pemilik orang yang terlanggar itu, atau

kepada sanak saudara orang yang mati itu.”

Pasal 19 mengatur : Barang siapa membunuh wanita yang tidak berdosa, harus

membayar untuk wanita yang bersangkutan dua lipat, dan dikenakan uang ganti

kerugian (patukusyawa) empat kali.

Undang-undang tersebut di atas, korban yang mengalami penderitaan atau

kepedihan, yang di akibatkan oleh perbuatan si pelaku, oleh undang-undang

tersebut diringankan dengan diberi kemungkinan penggantian kerugian. Apabila

melihat pengertian ”korban” sebagaimana disebutkan dalam undang-undang

tersebut, maka pengertian tersebut sangat luas, dan hal itu menimbulkan kesulitan

dalam pemberian penggantian kerugian. Perlu di beri pembatasan siapakah dalam

suatu perkara pidana di sebut ”korban” atau orang yang dirugikan itu. Menurut

pendapat pakar hukum pidana Indonesia :

Penetapan orang yang dirugikan itu di dasarkan atas azas-azas hukum perdata dan

kerugian itu ditimbulkan oleh perbuatan seseorang yang oleh hukum pidana di

sebut ”si pembuat” (dader) dari suatu tindak pidana. Jadi dalam masalah ganti rugi

dalam pidana harus di lihat dalam hubungannya dengan ”tiga serangkai” : delik

(tindak pidana) – pembuat – korban. Masih pula harus di perhatikan, kerugian itu

bersifat materiil dan immateriil. Penggantian kerugian bersifat materiil tidak

menimbulkan masalah, tidak demikian dengan kerugian yang bersifat
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immateriil,yang berupa kesusasahan, kecemasan, rasa malu dan sebagainya.

Kerugian ini harus diganti dengan wujud uang. Dalam hukum perdata hal ini

sudah biasa, disitu di kenal apa yang disebut uang duka.yang di akibatkan oleh

tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungan jawab pembuat atas

tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana, yang dalam

pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas

kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak yang di akibatkan oleh tindak

pidana. Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar

permohonan, dan jika di kabulkan harus di bayar oleh masyarakat atau negara,

sedangkan restitusi di tuntut oleh korban agar di putus pengadilan dan jika

diterima tuntutannya, harus di bayar oleh pelaku tindak pidana itu. Karena hakikat

perbedaan demikian masih belum di realisasikan dalam kenyataan, maka sering

kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting,

perhatian terhadap korban lebih dahulu, kemudian menyusul bentuk pembayaran

atas kerugian korban

Perkembangan tentang korban telah dituangkan dalam Undang-undang nomor 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.. Hal mana kepentingan

korban di kuasakan pada suatu Lembaga yang di bentuk oleh undang-undang

yakni Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).  Kepentingan korban

melalui LPSK tersebut tertuang dalam Pasal 7 Undang- undang Nomor 13 tahun

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut :

1. Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :
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a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang

berat;

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab

c. pelaku tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana memposisikan korban tetap sebagai figuran atau hanya

saksi (korban) dalam persidangan, karena hak-hak dan kepentingan korban dalam

peradilan (pidana) masih di wakili oleh Polisi dan Jaksa.

D. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu

Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara, karena

merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelaku tindak

pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan

ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama

sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang

terendah sampai yang tertinggi.

Mencermati dari kenyataan di atas, masalah tindak pidana pencabulan pada

dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsa-

bangsa di dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila,

hal ini (pencabulan) sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius.

Pelaku dan korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin bervariasi dan

memprihatinkan. Usia tua, dewasa, remaja dan anak-anak mempunyai

kemungkinan yang sama untuk menjadi korban. Pelaku tidak selalu orang lain
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yang tidak dikenal orang. Anak kandung, kakak kandung, ayah kandung, guru,

tetangga, pacar, kakek dan kenalan ternyata bisa menjadi pelaku. Dalam kaitan

dengan itu pencabulan tidak hanya menjadi wujud dendam kekuatan struktur atas

tindakan kritis masyarakat terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan, tetapi

telah menjadi modus operandi yang dimaksudkan untuk membungkus kejahatan

kekuasaan itu sendiri.

Kejahatan (pencabulan) adalah fenomena yang tidak dapat dihilangkan di

manapun dan kapanpun. Usia kejahatan sering dipersepsikan seumur peradaban

manusia, bahkan ada yang menyatakan setua peradaban manusia. Akibatnya sukar

menentukan secara pasti kapan kejahatan (pencabulan) mulai ada di dunia, sama

sulitnya dengan menentukan batasan yang setepat-tepatnya tentang kejahatan

(Panggabean, 1998: 60).

Pasal 289 KUHP terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain : unsur

kekerasan dalam melakukan perbuatan menyerang kesusilaan dengan seseorang.

Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pencabulan

dengan kejahatan kesusilaan yang lain, yang diatur dalam KUHP. Dalam konsep

KUHP Nasional tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289, tetapi dalam

rumusannya belum mencerminkan adanya perlindungan bagi korban.

1. Jenis-jenis Pencabulan

Sebelum kita memahami pengertian pencabulan, maka ada baiknya untuk

menguraikan dengan singkat beberapa jenis pencabulan sebagai berikut:
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a. seduction-turned-into-rape”, yaitu pencabulan yang ditandai dengan adanya

relasi antara pelaku dengan korban. Jarang digunakan kekerasan fisik dan

tidak ada maksud mempermalukan. Yang dituju adalah kepuasan si pelaku dan

si korban menyesali dirinya, karena sikapnya yang kurang tegas

b. “domination rape”, yaitu pencabulan yang dilakukan oleh mereka yang ingin

menunjukkan kekuasaannya, misalnya, majikan yang mencabuli bawahannya.

Tidak ada maksud menyakitinya, Keinginannya yaitu bagaimana memilikinya

secara seksual.

c. “sadistic rape”, yaitu pencabulan yang dilakukan secara sadistik. Si pelaku

mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, tetapi karena

perbuatan kekerasan terhadap “genetalia” dan tubuh si korban.

d. “anger rape”, merupakan ungkapan pencabulan yang karena kemarahan

dilakukan dengan sifat brutal secara fisik. Seks menjadi senjatanya dan dalam

hal ini tidak diperolehnya kenikmatan seksual. Yang dituju sering kali

keinginan untuk mempermalukan si korban.

e. “exploitation rape”, merupakan jenis pencabulan di mana si wanita sangat

bergantung pada si pelaku, baik dari sosial maupun ekonomi. Sering kali

terjadi di mana si istri dipaksa oleh si suami. Kalaupun ada persetujuan, itu

bukan karena ada keinginan seksual dari si istri, melainkan sering kali demi

kedamaian rumah tangga.

Adanya perbedaan pengertian atau persepsi tentang (bentuk) pencabul / tukang

cabul, mempunyai pengaruh terhadap informasi yang berkaitan dengan

pencabulan, sehingga masyarakat menganggap suatu perbuatan sebagai

pencabulan, dan karena itu melaporkannya kepada polisi. Dan disisi lain polisi
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belum menganggap sebagai pencabulan, karena belum memenuhi unsur yuridis

formal dalam pasal 289 KUHP

Masalah perlindungan korban (cabul) termasuk salah satu masalah yang juga

mendapat perhatian dunia internasional. Dalam kongres PBB VII/1985 di Milan

(tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”)

dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai bagian integral

dari keseluruhan sistem peradilan pidana (“victims right should be perceived as an

integral aspect of the total crimeinal justice system”). Perhatian dunia

internasional begitu besar sehingga pada kongres ke 7 mengajukan rancangan

resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal

29 November 1985 tentang “Declaration of Basic Principles of Justice for Victim

of Crime and Abuose of Power” (Nawawi Arief, 1998, 53-54).

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampa kebijakan hukum

pidana, bahwa dalam hukum pidana positif di Indonesia yang berlaku saat ini,

perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau

“perlindungan tidak langsung” artinya, dengan adanya berbagai rumusan tindak

pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya

telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai

kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban (cabul), karena hukum pidana

positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum

seseorang (korban cabul) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai

pelanggaran “norma/tertib hukum in abstracto”. Akibatnya, perlindungan

korbanpun tidak secara langsung dan “in concrito”, tetapi hanya in abstracto.
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Hal inilah salah satu kelemahan hukum positif kita, yang harus segera diadakan

pembaharuan.

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan

mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir dan batin.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata

hati kita untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir

penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan

bagi korban pencabulan secara hukum. Sistem hukum dalam KUHAP yang

diperhatikan secara khusus adalah hak asasi terdakwa saja yang dilindungi, tetapi

hak asasi korban, khususnya korban pencabulan belum diatur secara eksplisit,

untuk memudahkan upaya pembuktiannya hal ini perlu diperjuangkan dan perlu

sinkronisasi dengan konsep KUHP Nasional. Persoalan akan bertambah rumit

kalau dilihat dari kultur masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa tindak

pidana kesusilaan atau pencabulan dianggap tabu, hal ini untuk menghindari

stigmatisasi terhadap si korban.


