
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Umum Hukum Perlindungan Anak 

1. Pengertian Perlindungan Anak 

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur 

bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber 

harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya 

untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam 

berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi 

nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan pisik 

maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan gennerasi 

terdahulu. 

 

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu 

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai 

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak 

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 

tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif 
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Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlindungan anak dan mencegah 

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam 

perlindungan anak
1
. 

 

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha 

perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak 

dilaksanakan rasional,  bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan 

suatu usaha yang efektif dan efesien. 

 

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas 

dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan 

berprilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan 

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya
2
. 

 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu : (1) perlindungan 

anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum 

publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat 

non yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, 

bidang pendidikan. 

 

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuana Pusat tanggal 

30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu : 

a) Segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 

lembaga pemerintahaan dan swasta yang bertujuan mengusahakan 

                                                           
1
 Arif Gosita. 1998. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta. Hlm. 34 

2
 Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia. Refika Aditama Bandung, hlm 12 
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pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial 

anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 

b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, 

keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk 

pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan 

jasmaniah anak 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan 

hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya 

seoptimal mungkin
3
.” 

 

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi, secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai 

segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan 

anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 

penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat 

bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya
4
. 

 

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan 

dalam peraturan dalam perundang-undangan, Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan 

yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama 

                                                           
3
 Maidi Gultom, Ibid, Hlm. 20  

4
 Arif Gosita, op cit hlm. 35 
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didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan 

dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani 

maupun sosial
5
. 

 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, 

maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka 

mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.  

sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : 

“masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati 

secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 

budaya.”
6
 

 

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu : 

1. Luas lingkup perlindungan: 

a. Perlindunan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, 

pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. 

b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah 

c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

 

 

                                                           
5
 Arif Gosita, Ibid hlm. 36 

6
 Rena Yulia. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graham Ilmu. Bandung, 

Hlm. 22 
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2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: 

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 

b. Sebaiknya kaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya 

sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan 

secara merata dalam masyarakat. 

c. Pengaturan harus sesuai dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa 

mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan dinegara lain, yang 

patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis)
7
. 

 

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: (a) suatu 

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan 

keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak. (b) suatu usaha 

bersama  melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara 

manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu 

kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional 

perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa 

pemahaman, pendekatan, dan penangan anak dilakukan secara integratif, 

interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi 

antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang 

ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh 

unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang 

                                                           
7
 Rena Yulia, Ibid Hlm. 37-39 
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dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren 

pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan 

sebagainya
8
. Agar dapat memenuhi,  memahami dan menghayati secara tepat 

sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu 

(sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial 

yang terkait; (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat 

mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan 

berdasarkan hukum. (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan 

dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Taraf 

perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf 

peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (h) merupakan suatu pembangunan 

hukum nasional. (i) merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang 

luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional)
9
. 

 

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah: 

1. Dasar filosofi; pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan 

keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, secara dasar filosofis 

pelaksanaan perlindungan anak. 

2. Dasar etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi 

yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan 

kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak. 

                                                           
8
 Widiartna. 2009. Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggukangan Kejahatan, Atmajaya. 

Jogjakarta, hlm 55 
9
 Romli Atmasasmita. 2002. Teori Kapita Selrkta Kriminologi, hlm. 55 
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3. Dasar yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada 

Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, 

yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari 

berbagai bidang hukum yang berkaitan
10

. 

 

Pelaksanaan perlindungan anak, harus memenuhi syarat antara lain: merupakan 

pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak; harus mempunyai 

landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat 

dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan 

persepktif kepentingan yang diatur, bukan persepektif kepentingan yang 

mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan 

secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur 

manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restorative  (bersifat 

pemulihan); tidak merupakan wadah dan kesempatan orang mencari keuntungan 

pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan 

kondisinya; berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia; berwawasan 

permasalahan (problem oriented) dan bukan berwawasan target; tidak merupakan 

faktor kriminogen; tidak merupakan faktor viktimogen
11

. 

 

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak secara 

langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada 

anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat 

berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar 

                                                           
10

 Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia. Refika Aditama. Baandung. Hlm. 57 
11

 Ibid, hlm 58 
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dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, 

mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, 

menyediakan sarana pengembangan  diri, dan berbagainya. Perlindungan anak 

secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi 

orang lain yang melakukan/terlibat dalam suatu perlindungan anak. Usaha 

perlindungan anak misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam 

usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari 

dalam diri anak, mereka yag bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak 

dengan berbagai cara; mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, 

mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, yang 

menyediakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang 

menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya
12

. 

 

2. Hukum Perlindungan Anak 

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak 

hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk diperlukan aturan 

hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak 

diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

anak. 

 

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis 

maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak 

dan kewajibannya
13

. 

                                                           
12

 Maidin Gultom, Ibid. hlm 62 
13

  Arif Gosita. 1998. Perlindungan Anak Di Indonesia. Raja Grafindo Raya. Jakarta. Hlm 40  
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Bismar Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih 

dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, 

mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban
14

. 

 

H. de Bie merumuskan kinderrecht (Aspek hukum Anak) sebagai keseluruhan 

ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak 

dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya. 

 

J. E. Doek dan Mr. H. M.A.Drewes memberi pengertian jogdrecht (hukum anak 

muda) dalam 2 (dua) pengertian; masing-masing pengertian luas dan pengertian 

sempit. Dalam pengertian luas; segala aturan hidup yang memberi perlindungan 

kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka 

untuk berkembang. Dalam pengertian sempit; meliputi perlindungan hukum yang 

terdapat dalam ketentuan hukum pidana (regels van strafrecht), ketentuan hukum 

Acara (procesrechtelijke regels)
15

. 

 

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan 

kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; 

hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara 

pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut 

berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh 

dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya
16

. 

 

                                                           
14

  Bismar Siregar dalam Arif Gosita, 1998. Ibid Hlm. 41 
15

 Ibid, hlm 42 
16

 Muhadar. 2010. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Putra Media 

Nusantara. Surabaya. Hlm 11 
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Bismar Siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi anak-anak 

merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. 

Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi pendekatan 

yang luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya
17

. 

 

Memperlihatkan berbagai dokumen dan pertemuan internasional, dapat dilihat 

bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat 

mencakup berbagai bidang, antara lain; (a) perlindungan terhadap hak-hak asasi 

dan kebebasan anak; (b) perlindungan anak dalam proses peradilan; (c) 

perlindungan kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan 

lingkungan sosial; (d) perlindungan anak dari segala bentuk eksploisasi, 

perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, penyalahgunaan obat-obatan, 

pornografi, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; (f) 

perlindungan anak-anak jalanan; (g) perlindungan anak dari akibat-akibat 

peperangan atau konflik bersenjata; (h) perlindungan anak terhadap tindakan 

kekerasan. 

 

Hukum perlindungan anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok 

minoritas dan terisolasi, anak yang diekploisasi secara ekonomi dan seksual, anak 

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, 

alcohol dan psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban kekerasan 

baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban 

perlakuan salah dan penelataran (Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002). 

                                                           
17

 Arif Gosita. Op Cit. Hlm. 44  
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3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Anak 

Perlindungan anak berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip 

konvensi hak-hak  anak  meliputi; 1. non diskriminasi, 2. kepentingan yang 

terbaik bagi, 3. hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan 4. 

penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU no.23 tahun 2002). 

 

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah, bahwa dalam suatu 

tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, 

badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak 

harus menjadi pertimbangan utama
18

. 

 

Pengertian asas untuk hidup, kelansungan hidup, dan perkembangan adalah 

bahwa hak-hak asasi yang mendasar bagi anak wajib dilindungi oleh Negara, 

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Artinya, pihak – pihak tersebut, 

wajib mewujudkan dan tidak meniadakan hak-hak yang dimaksud (hak hidup, 

hak kelangsungan hidup dan hak berkembang)
19

. 

 

Pengertian asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah adanya 

penghormatan atas hak untuk mengambil keputusan, terutama terhadap hal yang 

berkaitan dengan kehidupannya
20

. 

 

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan partisipasi secara optimal sesuai 

                                                           
18

 Wirjono Prodjodikoro. 1996. Tindak-Tindak Pidana Tertentu DiIndonesia. Citra Aditya Bhakti. 

Bandung. Hlm. 60 
19

 Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung. 

Hlm 14 
20

 Ibid. Hlm. 15 
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta  mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera
21

. 

 

4. Pengertian Anak 

Anak merupakan individu yang berada dalam satu rentang perubahan 

perkembangan yang dimulai dari bayi hingga  remaja. Masa anak merupakan 

masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi (0-1 tahun) usia 

bermain/oddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia sekolah (5-11 tahun) 

hingga remaja (11-18 tahun)
22

. 

 

Peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak yang dinyatakan 

oleh hukum belum dewasa/ anak dibawah umur; Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, batas usia anak 

adalah dibawah/belum berusia 18 tahun, termasuk didalamnya mereka yang 

masih dalam kandungan seorang ibu
23

.      

 

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan 

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S 

Poerwadarminta, pengetian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Perkosa : Gagah; perkasa; kekerasan; perkasa. 

                                                           
21

 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 3 
22

 Maidi Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Hlm. 5 
23

 Undang-Undang Perlindungan Anak Ibid 
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Memperkosa : 1) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 

    2) Melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan. 

Perkosaan : Perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan
24

; 

 

Soetandyo Wignjosoebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam 

bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”), mendefinisikan perkosaan sebagai 

berikut: “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang 

lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau 

hukum yang berlaku melanggar
25

”. 

 

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah : 

“Seorang laki-laki yang memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya 

untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, 

maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”
26

. 

 

R. Sugandhi, mendefiisikan perkosaan adalalah sebagai berikut : 

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk 

melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan 

kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang 

kemudian mengeluarkan air mani
27

”. 

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan 

Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu betuk 
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kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi 

perempuan terhadap kepentingan laki-laki
28

. 

 

Back‟s Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan 

atau rape sebagai berikut: 

“Hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan 

tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap 

seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan 

bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa 

persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan 

kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang
29

”. 

 

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa : Seorang laki-laki yang melakukan 

‘sexual intercourse‟ dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan 

bersalah jika; 

1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau 

dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, 

akan dibebankan pada orang lain. 

2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau 

mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa 

pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah 

perlawanannya; atau 

3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar; 
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4) Perempuan itu dibawah usia 10 tahun
30

. 

 

Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid 

dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah suatu persetubuhan dengan perlawanan 

dari perempuan dan perlawanannya di atasi dengan kekuatan
31

. 

 

Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Darma Weda, pengertian 

perkosaan adalah perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, 

yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan
32

. 

 

2.  Jenis-Jenis Perkosaan 

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut : 

a. Sadistic Rape 

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu 

dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati 

kesenangan erotik bulan melalui hubunagn seksnya, melainkan melalui 

serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 

b. Anger Rape 

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana 

untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. 

Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku 

yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan 

dan kekecewaan hidupnya
33

. 
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Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan 

dalam peraturan dalam perundang-undangan, Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan 

yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama 

didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan 

dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 

hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani 

maupun sosial
34

. 

 

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan tuannya serta pemerintahnya, maka 

koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mncegah 

ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.  sehubungan 

dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : 

„masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan 

untuk melindungi anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati 

secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan 

budaya.
35

” 

 

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu : 

1. Luas lingkup perlindungan: 

a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain; sandang, pangan, 

pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. 

b. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah. 
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c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang 

berakibat pada prioritas pemenuhannya. 

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: 

a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 

terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, 

dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan. 

b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik 

dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya 

sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan 

secara merata dalam masyarakat
36

. 

 

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kretaivitas 

dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan 

berperilaku tak terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan 

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 

 

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan 

anak yang bersifat yuridis, yang meliputi; perlindungan dalam bidang hukum 

public dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat 

non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, 

bidang pendidikan
37

. 

 

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpasrtisipasi, secara optimal sesuai 
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dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai 

segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan 

anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 

penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang 

anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Arif Gosita berpendapat 

bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya
38

. 

 

c. Domination Rape 

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas 

kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan 

seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan 

berhubungan seksual. 

 

d. Seductive Rape 

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang 

tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa 

keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejau persenggaman. Pelaku 

pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena 

tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut sexs
39

. 

 

 

 

 

 

                                                           
38

 Arif Gosita. 1996. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Presindo. Jakarta. Hlm. 65  
39

 Maidin Gultom. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia. Reflika Aditama. Jakarta. Hlm. 67 



32 
 

e. Victim Precipitated Rape 

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban 

sebagai pencetusnya. 

 

f. Exploitation Rape 

Perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 

hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil 

keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung 

padanya secara ekonomis dan social. Misalnya istri yang diperkosa oleh 

suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, 

sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini 

kepada pihak yang berwajib
40

. 

 

Jenis-jenis perkosaan juga dapat dibedakan : 

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban 

1) Perkosaan oleh suami atau mantan suami 

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa 

berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai 

dengan keinginannya tanpa mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan 

tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang masih berhak untuk 

memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya. 

2) Perkosaan oleh teman kencan atau pacar 

Teman kencan atau pacar bias memaksa korban untuk berhubungan seks 

dengan berbagai dalil : karena ia sudah menghabiskan uang untuk 
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menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum 

itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi. Atau karena 

sipacar sudah berjanji akan mengawini korban. Ajakan untuk berhubungan 

seks masih termasuk wajar bila si perempuan masih punya kesempatan 

untuk menolak dan penolakannya itu dihormati oleh pacarnya. Bujuk rayu 

pun masih bisa dianggap normal bila kegagalan membujuk tidak diikuti 

oleh tindakan pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai 

memaksakan kehendaknya, itu sudah berarti suatu kasus pemerkosaan. 

Sekalipun oleh pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan 

berkata “tidak” tapi pacarnya  nekat melakukannya itu berarti perkosaan. 

Kasus perkosaan seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena 

korban malu dan takut dipersalahkan orang. 

3) Perkosaan oleh atasan / majikan 

Perkosaan terjadi antara lain bila seseorang perempuan dipaksa 

berhubungan seks oleh atasan atau majikannya dengan ancaman anak di 

PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan 

dengan kekuasaan si atasan atau majikan
41

. 

4) Penganiayaan seksual terhadap anak-anak 

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki 

dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi 

korban tidak sepenuhnya paham akan apa yang menimpa mereka, 

khususnya bila nak itu mempercayai pelaku. Kalaupun si anak melaopr 

kepada ibu, nenek atau anggota keluarga yang lain, besar kemungkinan 
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laporannya tidak digubris, tak dipercaya, bahkan dituduh berbohong dan 

berkhayal, biasanya mereka menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan 

“tidak mungkin bapak/kakek/paman/dsb tega berbuat begitu
42

” 

 

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal 

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada 

perkosaan dimana pelaku dikenal oleh korban. 

1) Perkosaan beramai-ramai 

Seorang perempuan bias disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh 

sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh 

satu orang tidak dikelan, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan 

kejadian tersebut ikut melakukannya. Sering terjadi beberapa orang remaja 

memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” 

atau untuk membuktikan “kelakian”
43

. 

2) Perkosaan dipenjara 

Diseluruh dunia, banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga 

penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan 

juga umum terjadi antar penghuni lembaga pemasyarakatan laki-laki, 

untuk menunjukan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada 

korbannya
44

. 

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan 

Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah pertempuran sering 

memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut-
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nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Perkosaan beramai-

ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi 

tujuan politis atau tektis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa kaum 

perempuan Muslim Bosnia. Tujuan pemerkosaan semacam ini adalah 

untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga 

halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, 

banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, 

diapaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, 

dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak yang 

terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bias juga 

perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi 

menyelematkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau 

demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah 

peperangan
45

. 

  

C. Perlindungan Hukum Dalam Wujud Perlindungan Bagi Korban 

Kejahatan 

 

1. Pengertian Kejahatan 

Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam, tidak ada definisi baku yang 

didalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komperhensif. Ada yang 

memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun 

kriminologis. 
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Secara etimologis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan 

dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan dan tingkah 

laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh 

rakyat
46

. 

 

Van Bemmelen (dalam Arief Mansur dan Didik M) merumuskan kejahatan 

adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang merugikan, 

yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat 

tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan 

penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan 

karena kelakuan tersebut
47

. 

 

Jikia dikaitkan dengan kaitan-kaitan adalah tiap kelakuan yang terdpat dalam 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, perumusan kejahatan menurut Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi 

perumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undnag-undang Hukum Pidana
48

.  

 

Kejahatan tanpa korban (victimless crime) biasanya terjadi pada tindak pidana 

narkotika, perjudian, prostitusi, pornografi, dimana hubungan antara pelaku dan 

korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban sebab semua pihak 

adalah terlibat dalam kejahatan tersebut. Namun demikian, jika dikaji secara 

mendalam, istilah kejahatan tanpa korban (victimless crime) ini sebetulnya tidak 

tepat karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti 
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mempunyai korban atau dampaknya baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Atau dalam bahasa agamanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan ini 

lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya
49

. 

 

 

2. Pengertian Korban 

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah sekedar 

untuk membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh 

pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang 

 

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang 

perorangan, tetapi bias juga berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan 

hokum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbanya bias juga berasal dari bentuk 

kehidupan lainnya sepertinya tumbuhan, hewan, ataupun ekosistem. Korban 

semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, 

dalam pembahasan ini, korban sebagaimana dimaksud terakhir tidak termasuk 

didalamnya
50

. 

 

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun 

bersumber dari konvensi – konvensi internasional yang membahas mengenai 

korban kejahatan, sebagian di antaranya adalah sebagai berikut : 

Arief Gosita menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasminiah dan 

rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
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kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

hak asasi pihak yang dirugikan
51

.  

 

Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 

kolektif telah menderita keruugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 

emosional atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental, 

melalui perubahan atau komisi yan melanggar hukum pidana di masing-masing 

Negara, tyermasuk penyalahgunaan kekuasaan
52

. 

 

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa 

korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara 

langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbilkan kerugian 

atau penderitaan bagi diri sendiri dan kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi 

termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan 

orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi 

penderitaannya atau untuk mencegah viktiminasi. 

 

Mengenai kerugian korban, sporadic mengatakan bahwa kerugian korban yang 

harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi 

korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelangaran atau kerugian yang 

ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut 

terakhir lebih banyak merupakan persoalan pihak yang dirugikan tetap saja 

termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara 

material maupun secara mental. 
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Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang nomor. 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Sanksi dan korban, perlindungan adalah segala upaya penemuan 

hand an pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Sanksi dan 

korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Sanksi dan 

Korban) atau Lembaga lainya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini 

 

3. Hak dan Kewajiban Korban 

a. Hak-Hak korban 

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa 

kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media masa cetak maupun 

elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan 

berbagai penderiatan / kerugian bagi korban dan juga keluarganya. 

 

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, 

tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan 

yang sifatnya preemptif, proventif maupun represif, dan semuanya harus 

ditangani secara professional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten. 

 

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus 

menanganinya. Namun, pertama-tama perlu disampaiakn terlebih dahulu suatu 

informasi yang menandai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban 

dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderiataan 

sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. 

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bias diterima 

oleh pelaku bias jika tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik 

yang sifatnya internal maupun eksternal. Sekalipun demikian, tidak sedikit 
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korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada 

beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, 

yang meliputi : 

a. Hak untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya. 

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak 

lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk 

menenganinya masalah ganti kerugian korban kejahatan. 

b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi ; 

c. Hak untuk memeproleh perlindungan dari ancaman pelaku ; 

d. Hak untuk memperoleh bantuan hokum ; 

e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya ; 

f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis ; 

g. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan 

dengan kejahatan yang menimpa korban 

 

Deklerasi Perserikatan Bangsa-bangsa No. 40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah 

menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses 

keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu : 

a. Compassion, respect and recognition 

b. Receiv information and explanationabout the progress of the case : 

c. Provide information 

d. Providing proper assistance 

e. Protection of privacy and physical safety 

f. Restitution and compensasion ; 

g. Go acces to the mechanism of justice system. 



41 
 

b. Kewajiban Korban 

Sekalipun hak-hak korban kejahatan tersedia secara memadai, mulai dari hak atas 

bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan 

hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya 

karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangnya 

kejahatan dapat dicapai secara signifikan, untuk itu, ada beberapa kewajiban 

umum dari korban kejahatan, antara lain : 

a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri / balas dendam 

terhadap pelaku (tindakan pembalasan) 

b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya 

tindak pidana : 

c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya 

kejahatan kepada pihak yang berwenang 

d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada 

pelaku ; 

e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, 

sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya; 

f. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam 

upaya penanggulangan kejahatan; 

g. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak 

menjadi korban lagi. 

 

4. Perinsip-prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan 

Keberadaan manusia sebagai mkhluk sosial tentu membawa konsekuensi 

perlunyta diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu 
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dengan yang lain. Kondisi ini dapat diwujutkan melalui kehidupan saling 

menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan 

kewajiban. Karena itu, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya 

masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat  sehingga 

dapat mempertahankan hak dan kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah 

dipandang sebagai individu yang berdaulat  sehingga dapat mempertahankan hak 

dan kewajiban secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal 

sosial, yaitu suatu peribadi sosial yang dibina oleh masyarakat dan hidup terkait 

oleh masyarakat serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu 

timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus 

diselaraskan dengan kepentingan umum atau masyarakat. 

 

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa 

Indonesia adalah Negara hokum (rechtstaat) dan bukan Negara kekuasaan 

(machtstaat). Dengan demikian ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, 

bahwa konsepsi rechtstaat maupun konsepsi the rule of law mendapatkan hak 

asasi manusia sebagai salah satu ciri khas Negara rechtstaat atau menjunjung 

tinggi the rule of law, bagi suatu Negara demokrasi pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik dan 

buruknya suatu pemerintahan. 

 

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif 

maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah 

(melalui aparat penegak hukum) seperti pemberian perlindungan / pengawasan 

dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian 
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bantuanmedis, bantuan hukum secara memadai, proses pemerikasaan dan 

peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah 

satu perwujutan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument 

penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan 

(keluarga) memperoleh perlindungan. 

 

Pentingnya korban memperoleh pemulihan  sebagai upaya menyeimbangkan 

kondisi korban yang mengalami ganguan, karena korban kejahatan perlu 

dilindungi, pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system 

kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma 

yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan seperti polisi, kejaksaan, 

pengadilan dan sebagainya. 

 

Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancur system 

kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain 

menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian system 

kepercayaan tersebut. 

 

Kedua, adanya argument kontrak social dan solidaritas sosial karena Negara 

boleh dikatakan memonopoli selutruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan 

melarang tindakan-tindakan yang bersifat peribadi. Oleh karena itu, jika terdapat 

korban kejahatan, maka Negara harus  memperhatikan kebutuhan korban dengan 

cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Ketiga, pelindungan korban 

yang biasanya dikatkan dengan salah satu tujuan pemindaian, yaitu penyelesaian, 

yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh 
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adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa 

damai dalam masyarakat. 

 

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban sebagai akibat 

dari terlarangnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan 

korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, yaitu : 

a. Teori utilitas 

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang 

terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan 

sepanjang memberikan  kemanfaatan yang lebih besar diabndingkan dengan tidak 

diterapkannya pada konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga 

bagai system penegakan hokum pidana secara keseluruhan 

b. Teori tanggung jawab 

Pada hakekatnya subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan 

hokum yang dilakukan sehingga apabila seseorang melakukan suatu pidana yang 

mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut 

harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbilkannya, kecuali ada alas an 

yang dapat membebaskannya. 

c. Teori ganti rugi 

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahan terhadap orang lain , 

pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk membnerikan  ganti kerugian 

pada korban atau ahli warisnya. Dalam konsep perlindungan hukum terhadap 

korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan 

perhatian. 
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Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus 

mewarnai baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum 

pelaksanaan pidana. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Asas manfaat 

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditunjukan bagi tercapainya 

kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi 

kemanfaatan bagi masyarakat secara luas khususnya dalam upaya 

mengurangi jumlah tindak pidana secara menciptakan ketertiban 

masyarakat. 

b. Asas keadilan 

Artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban 

kejahatan tidak bersifai mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa 

keadilan yang harus juga diberikan para pelaku kejahatan. 

c. Asas keseimbangan 

Karena tujuan huokum disamping memberikan kepastian dan 

perlindungan terhadap kepentingan masnusia, juga untuk memulihkan 

keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan 

yang semula, atas keseimbangan memperoleh  tempat yang penting dalam 

upaya pemulihan hak-hak korban. 

d. Asas kepastian hukum 

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hokum yang kuat bagi aparat 

penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya 

memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatanh. Untuk 

memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, konsep pemberian 
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perlindungan hokum pada korban kejahatan sebaliknya ditambahkan 

dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum (Acara) Pidana. 

 


