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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang sedang melaksanakan pembangunan 

di segala bidang.Sebagai negara yang sedang membangun dan ingin lebih 

maju, sudah tentu berusaha untuk menyesuaikan diri dan terus mengikuti 

perkembangan dunia.Sehubungan dengan perkembangan zaman ke arah 

yang lebih maju serta modern, maka dapat diperkirakan adanya perubahan 

tata nilai yang berlaku didalam masyarakat. 

Perubahan tata nilai yang bersifat positif dapat mengakibatkan 

kehidupan yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai yang 

bersifat negatif dapat menjurus pada runtuhnya nilai-nilai budaya. Hal ini 

dapat disebabkan oleh karena munculnya pola-pola kehidupan masyarakat 

lama yang akan mengakibatkan ketegangan-ketegangan maupun problem 

sosial.Problem sosial inilah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tumbuhnya suatu kejahatan.Semula diperkirakan dengan 

majunya zaman, kejahatan dapat ditumpas atau setidak-tidaknya kejahatan 

dapat ditekan, tetapi dengan perkembangan teknologi yang semakin tinggi, 

ternyata dapat berpengaruh pula tehadap peningkatan kualitas maupun 

kuantitas kejahatan. 

Perkembangan zaman ke arah yang lebih modern menimbulkan 

proses perubahan tata nilai di segala kehidupan masyarakat. Kemerosotan 

nilai dalam kehidupan sosial dan atau tingkah laku yang tidak sesuai lagi 

dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun hukum. 
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Berita media massa yang tiap terbitnya memuat berita tentang 

perkosaan bahkan pembunuhan sadis yang korban-korbannya dipotong-

potong tidak berperikemanusiaan. Hal ini dapat menimbulkan kekuatiran 

dan kecemasan bagi masyarakat.Aparat penegak hukum pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya harus semaksimal mungkin untuk 

menanggulangi kejahatan tersebut, disebabkan karena tindak kejahatan 

dilakukan dengan cara-cara yang keji, di luar perikemanusiaan dan tidak 

berdiri sendiri.Citra seksual perempuan yang ditempatkan sebagai obyek 

seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, 

sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan 

penyiksaan fisik serta psikis.Tindak pidana perkosaan tersebut, tidak 

hanya ditujukan pada remaja atau wanita dewasa saja, melainkan juga 

ditujukan terhadap anak-anak. 

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup 

mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah 

diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, 

sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat 

dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu 

mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu 

ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda 

jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi 

di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau 
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pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih 

memegang nilai tradisi dan adat istiadat. 

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi 

permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan 

terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan pemberian 

perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. 

Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan 

karenaada beberapafaktor yang jadi penghambat. 

Perempuan sering kali menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan 

seksual yang dilakukan oleh pria. Namun pada dasarnya pelaku tindak 

pemerkosaan seringkali mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan 

apa yang telah mereka perbuat, dan akhirnya melakukan hal yang sama 

terhadap korban lainnya. 

Perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di 

Indonesia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup 

berat 1 .Namun demikian, kasus tindak pidana perkosaan paling banyak 

menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap 

penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain 

kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya 

                                                           
1 Ekotama,Suryono,et al, 2003, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif 

Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 

hlm. 186. 
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perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran 

orang lain atau saksi2. 

Perbedaan delik pemerkosaan dengan delik pencabulan terletak 

pada Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan yang 

berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, 

diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling 

lama 12 tahun”. Inti deliknya adalah: (1)dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan (pelaku melakukan kekerasan kepada si korban/ancaman 

kekerasan, misalnya: pemukulan), (2)memaksa seorang wanita untuk 

bersetubuh (adanya paksaan oleh si pelaku, misalnya: si korban dipaksa 

melepaskan bajunya, ditelanjangi dengan paksa), (3)di luar perkawinan 

(berarti si pelaku masih atau dalam tali perkawinan). Pasal 289 KUHP 

tentang pencabulan yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau 

membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang 

menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 

tahun”. Inti deliknya adalah: (1)kekerasan atau ancaman kekerasan, 

(2)memaksa seseorang/membiarkan perbuatan cabul (memaksa si korban 

yang tepatnya di bawah 15 tahun/belum menikah untuk melakukan 

persetubuhan dengan si pelaku. Membiarkan artinya kita melihat bahwa 

                                                           
2  Leden Marpaung, 1996,Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Jakarta: 

Sinar Grafika, hlm. 81. 
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telah terjadi perbuatan cabul tetapi kita tidak melaporkannya ke pihak 

yang berwajib/polisi). 

Banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada 

aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa 

faktor, misalnya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa 

dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah 

diancam oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut ke polisi. 

Ketentuan Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur untuk 

membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan. Diantaranya: 

adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa seorang 

wanita,bersetubuh di luar perkawinan. 

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada 

alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses 

persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, terdapat kasus yang 

tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas 

penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang 

sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.  

Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana 

selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. 

Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak 

disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada 

penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.Untuk itu 
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pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Saksi dan Korban untuk melindungi pelapor/korban tindak pidana. 

Perlindungan terhadap korban berupa penggantian kerugian 

materiil, dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan, akan tetapi 

terhadap penggantian kerugian immateriil, di beberapa Negara (apabila 

pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada Negara. Adapun 

tujuan dari perlindungan korban antara lain: memberikan rasa aman 

kepada korban, memberikan dorongan dan motivasi kepada korban agar 

tidak takut dalam menjalani proses peradilan pidana, memulihkan rasa 

percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, memenuhi rasa keadilan 

bukan hanya kepada korban dan keluarga tapi juga kepada masyarakat, 

memastikan perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, menempatkan 

kekerasan berbasis jender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan 

merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, penegakan hukum yang adil 

kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan (perkosaan). 

Pelapor/korban harus diberi perlindungan hukum dan keamanan 

yang memadai atas laporannya, sehinga ia tidak merasa terancam atau 

terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan 

hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang 

memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan 

suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum. 

Faktor korban berperan penting untuk dapatmengatasi atau 

menyelesaikan kasus perkosaanini, hal ini memerlukan keberanian 

darikorban untuk melaporkan kejadian yang menimpanyakepada 

polisi, karena pada umumnyakorban mengalami ancaman akan 
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dilakukanperkosaan lagi dari pelaku dan hal inimembuat korban 

takut dan trauma3. 

 

Diharapkan dengan adanya pengaduan dari korban, maka kasus 

tersebut akan terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga 

korban akan dapat memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. 

Hal tersebut menunjukkan harus ada perlindungan hukum bagi korban 

perkosaan terutama oleh institusi tempat korban melakukan pelaporan 

untuk pertama kalinya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI 

PENGADILAN NEGERI SEMARANG)”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan perumusan yang penulis ambil menyimpulkan terdapat 3 

(tiga) macam  perumusan masalah yaitu: 

1. Arti penting Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak 

pidana perkosaan? 

3. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hasil perumusan masalah yang penulis ambil bertujuan untuk: 

                                                           
3Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya 

Bakti, hlm. 1-2. 
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1. Untuk mengetahui arti penting Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Perkosaan. 

2. Unuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban 

tindak pidana perkosaan. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana mengenai 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembuatan atau 

pembaharuan undang-undang, dapat menjadi referensi untuk karya 

ilmiah bagi berbagai pihak, dan dapat memberikan manfaat prakitis 

lainnya bagi berbagai pihak. 

a. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pemahaman bagi peneliti dalam memberikan perlindungan hukum 

bagi korban tindak pidana perkosaan. 
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b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dalam 

menanggulangi tindak pidana perkosaan melalui undang-undang 

dan aturan-aturan hukum. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai perkosaan, perlindungan terhadap korban, dan hukuman 

bagi tindak pidana perkosaan sehingga masyarakat lebih kritis 

dalam melihat hukum dan lebih paham mengenai hukum, 

khususnya hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban 

perkosaan. 

d. Bagi Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum dan fakultas lain 

pada umumnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan mengenai perkosaan, untuk dapat berpikir lebih kritis 

dalam melihat peraturan-peraturan, dan untuk dapat 

mengembangkan studi mengenai perlindungan terhadap korban 

tindak pidana perkosaan. 

E. Metode Penelitian 

Penelitian berarti pencarian kembali atau cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pencarian yang dimaksud 

adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), Karena hasil 

dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu, 
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dengan kata lain penelitianmerupakan upaya pencarian yang bernilai 

edukatif sehingga masih perlu dikaji kembali. Penelitian ini berangkat dari 

ketidaktahuan dan keraguan dan kemudian berakhir pada suatu 

hipotesis4.Suatu penelitian agar dapat berjalan dengan lebih lancar, terarah 

dan lebih tertata, maka diperlukan suatu metode penelitian yang pada 

hakikatnya metode penelitian tidak mungkin seseorang akan dapat 

menganalisa menemukan dan merumuskan suatu kebenaran mengenai 

sesuatu hal yang ditelitinya secara runtut dan terarah5. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan untuk penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dengan menetapkan 

objek penelitian dengan menjelaskan alasan-alasan subjektif peneliti 

tentang pemilihan objek yang diteliti secara spesifik dengan batasan-

batasan yang cukup jelas.Batasan-batasan itu misalnya kekhususan objek 

atau subjek penelitian6. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum 

ini adalah yuridis normatif karena oleh si penulis penelitian ini dilakukan 

dengan cara peninjauan dari segi penelitian kepustakaan yang berupa 

peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, asas-asas hukum, buku-

buku tentang ilmu hukum dan doktrin serta sumber lainnya yang 

berhubungan dengan permaasalahan yang ada.  

                                                           
4 Amirrudin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,  

hlm.19.   
5 Soerjono Soekanto,1986,Metode Penelitian,Jakarta:UI Press,hal.45. 
6 Petrus Soerjowinoto dkk, 2006, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum (MPKH) dan 

Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 13.  



11 
 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis.Hasil penelitian 

yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

pemberian perlindungan terhadap korban dan kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban. Gambaran 

tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan bahan pustaka 

serta aturan-aturan perundang-undangan. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan 

kasus perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di 

Kota Semarang.Penelitian ini terdiri dari beberapa dasar atau indikator 

yang menguatkan untuk menjadikan objek penelitian antara lain: 

1. 2 (dua) kasus perkosaan yang ditangani oleh pengadilan 

a. Putusan Nomor : 138/pid/B/2011/PN.Smg  

b. Putusan Nomor : 593/Pid.Sus/2015/PN.Smg 

2. Korban yang mendapatkan perlindungan hukum 

3. Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini KUHP, KUHAP, 

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak 

langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari 
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literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum 

lain yang erat kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap 

korban perkosaan.  

1) Bahan Hukum Primer: 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat 

dan terdiri atas norma-norma dasar. Dalam hal ini, bahan 

hukum primer berupa: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

d) Undang-Undang Hak Asasi Manusia 

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan 

makalah-makalah yang menyangkut masalah judul. 

3)  Bahan Hukum Tersier 

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian 

ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yang berupa 

kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang 

melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan 

tujuan tertentu terhadap Objek yang dituju. 

Teknik ini digunakan peneliti untuk memperoleh data 

mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

perkosaan di Pengadilan Negeri Semarang. 

Wawancara yang ditujukan pada pihak Pengadilan 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.Wawancara yang 

penulis lakukan disini melalui tanya jawab dengan 1 orang 

narasumber yaituHakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak 

Lasito, S.H., M.H. 

Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar 

pertanyaan, karena peneliti tidak memberikan satupun alternatif 

jawaban dan pertanyaan yang diberikan kepada narasumberakan 

memberikan kebebasan penuh kepada narasumber tersebut untuk 

menjawabnya. Dengan tujuan menambah pengetahuan peneliti 

akan masalah diutarakannya dan membolehkan narasumber untuk 

menjawab sedetil atau serinci mungkin atas apa yang ditanyakan 

peneliti. Sehingga dalam hal ini pendapat responden dapat 

diketahui dengan baik oleh peneliti. 
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5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data 

Setelah semua data yang diperlukan itu terkumpul dan dirasa 

cukup, kemudian disusun secara teratur untuk selanjutnya diolah dan 

disajikan dalam bentuk uraian. Data yang mendukung akan digunakan 

dan diuraikan secara deskriptif, sedangkan data yang tidak atau kurang 

relevan akan diabaikan. Hal ini dimaksudkan agar data yang telah 

diperoleh lebih mudah dipahami dan dimengerti yang kemudian 

disusun dalam sebuah laporan penelitian. 

6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau 

non matematis. Data yang sudah diperoleh akan dianalisa isinya 

dengan menggunakan azas-azas hukum, teori-teori hukum, pendapat 

para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk 

selanjutnya disusun secara sistematis dalam bentuk laporan karya 

skripsi.  

F. Sistematika Penulisan 

 Sistematika Penulisan dalam skripsi ini disusun dalam empat bab, 

yang terdiri dari bab satu mengenai pendahuluan, bab dua mengenai 

tinjauan pustaka, bab tiga mengenai hasil penelitian dan pembahasan, 

bab empat mengenai saran dan penutup. Penjelasan dari bab satu sampai 

bab empat adalah sebagai berikut: 
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BAB I adalah BAB PENDAHULUAN yang terdiri atas latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang berisi meliputi: 

(A)Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana 

Perkosaan meliputi: pengertian perlindungan, macam-macam 

perlindungan, (B)Tinjauan Perkosaan meliputi: pengertian perkosaan, 

jenis-jenis perkosaan, (C)Pengertian Korban Perkosaan meliputi: 

pengertian korban perkosaan, jenis-jenis korban perkosaan, penderitaan 

korban perkosaan, (D)Tinjauan Tindak Pidana Perkosaan meliputi: 

pengertian tindak pidana perkosaan, pembuktian tindak pidana 

perkosaan. 

BAB III adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana 

Perkosaan menguraikan tentang hasil penelitian yang tepat dengan objek 

permasalahan dan pembahasan mengenai arti penting perlindungan 

hukum terhadap korban perkosaan, pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta kendala apa yang 

dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak 

pidana perkosaan. 

BAB IV adalah BAB PENUTUP yang terdiri dari Kesimpulan dan 

Saran. 

 




