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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Arti Penting Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan 

Semua tentu sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan 

hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum. 

Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum 

berupa perlindungan hukum.Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja 

yang dilindungi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi pun wajib 

dilindungi hak-haknya.Selama ini, masyarakat yang berada dalam posisi 

sebagai saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. Hal ini 

seperti dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 224 KUHAP, sebagai 

berikut: “Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang sebagai saksi, 

ahli, atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 

berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara 

pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, 

dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam 

bulan”31.Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:hakim tidak boleh menjatuhkan 

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua 

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

Penjelasan Pasal 183: Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran keadilan,kepastian hukum, dan hak asasi manusia bagi 

seorangdan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu 

                                                           
31Pasal 224 KUHAP 
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tindak pidana. Alat bukti yang dapat diajuakan, penyidik dan penuntut 

umum tetap berpedoman kepada KUHAP Pasal 184 yang mengatur bahwa 

alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk dan keterangan terdakwa. Hakim tidak boleh memperoleh 

keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui dari luar 

persidangan. Tetapi Hakim haruslah memperoleh dari bukti yang diajukan 

dimuka persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah ketentuan yang ada 

pada pasal 183 KUHAP dan yang terpenting adanya persesuai antara alat 

bukti yang satu dengan yang lainnya ditambah dengan adanya keyakinan 

bahwa perbuatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah sebagai 

pelakunya.Alat bukti dimaksud juga harus dikatakan sah jika dihadapkan 

dimuka persidangan ketika acara pemeriksaan dilaksanakan di pengadilan. 

Perlindungan terhadaphak para pihak dalam suatu peristiwa kejahatan baik 

terhadap terdakwa maupun terhadap saksi dan korban.Ini adalah tuntutan 

persidangan yang fair yang selama ini sudah sering dikesampingkan.Asas 

persidangan yang fair mengisyaratkan adanya perlindungan terhadap 

terdakwa, hak korban, dan hak saksi secara baik sejak tahap penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan sehingga 

pengadilan dapat berjalan secara transparan, independen, dan adil.UUD 

1945 mengatur hak-hak asasi manusia (padaPasal 28 A sampai dengan 

Pasal 28 J) yang bisa menjadi landasan (alasan) mengapa perlindungan 

terhadap saksi dan korban itu penting, diantaranya: 
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a. Pasal 28 D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum”.   

b. Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi”. 

c. Pasal 28 I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 

bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. 

d. Pasal 28 J ayat (1): “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara”.  

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lebih 

mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa. Namun demikian, 

terdapat beberapa asas dalam KUHAP yang dapat dijadikan landasan 

perlindungan saksi dan korban, yaitu: 

a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan 

tidak mengadakan pembedaan perlakuan. 

b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya 

dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi 

wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara 

yang diatur dengan undang-undang. 

c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau 

dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili 

tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena 

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib 

diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, 

dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena 

kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, 

dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi. 

e. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali 

dalam hal diatur dalam undang-undang.  

Tujuan perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang 

No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan 
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keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman di sini dapat 

diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau 

terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya. Yang dimaksud 

ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik 

langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau 

korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya 

dalam suatu proses peradilan pidana.  

Perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam 

UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang 

menyatakan:  

a. Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana 

adalah keterangan Saksi dan/Korban yang mendengar, melihat atau 

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya 

mencari danmenemukan kejelasan tentang tindak pidana yang 

dilakukan oleh pelaku tindak pidana; 

b.  Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan 

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 

sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi 

dan/Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis 

dari pihak tertentu; 

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan 

perlindungan bagi Saksi dan/Korban yang sangat penting 

keberadaannya dalam proses peradilan pidana.   

Setiap negara memiliki sistem hukum dan bentuk hukum yang 

berbeda satu sama lain,di mana ada masyarakat di sana ada hukum, 

dengan kata lain hukum itu tercipta karena adanya suatu masyarakat yang 

memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain, sehingga perlu adanya 

suatu aturan agar hak-hak dan kepentingan didalam kehidupan 
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bermasyarakat dapat terjamin. Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 yang 

berbunyi “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Allah 

SWT dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.Pada 

hakikatnya kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang 

dalam masyarakat yang kerap kali berbenturan satu sama lainnya. 

Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.Namun pada kenyataannya 

kepentingan bersama yang menjadi tujuan dari dibentuknya hukum, 

dikalahkan oleh kepentingan yang mengatasnamakan pribadi dan 

golongan. Menurut Roscou Pound, pada saat terjadinya imbangan antara 

kepentingan dalam masyarakat maka yang akan muncul adalah keinginan 

hukum. Roscou Pound menjadikan tiga penggolongan utama terhadap 

kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum.Pertama, public 

interests, yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dalam 

tugasnya untuk memelihara hakikat negara dan kepentingan negara 

sebagai penjaga dari kepentingan sosial.Kedua, kepenting orang-

perorangan yang dibedakan oleh Roscou Pound menjadi tiga kepentingan 

lagi, yakni; a) kepentingan pribadi (fisik, kebebasan, kemauan, kehor-

matan, privacy, kepercayaan dan pendapat), b) kepentingan-kepentingan 
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dalam hubungan di rumah tangga, dan c) kepentingan mengenai harta 

benda.Ketiga, kepentingan sosial yang meliputi keamanan umum, 

keamanan dari institusi-institusi sosial, moral umum, pengamalan sumber 

daya sosial, kemajuan sosial dan kehidupan individual. 

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas 

hukum.Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlidungan Hak Asasi 

Manusia kepada setiap masyarakatnya.Sementara negara hukum adalah 

negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum.Hukumlah yang 

berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum,dalamartirechtstaat. 

Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah 

dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum. 

Seperti halnya korban dalam suatu tindak kejahatan mempunyai 

kepentingan yang harus dilindungi. 

Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan 

dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam sebuah perkara. 

Perlindungan untuk saksi/korban sering lebih lemah. Proses pengadilan 

bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi tidak selalu memberikan 

keputusan yang memberi kompensasi pada korban. Dalam melakukan 

perlindungan atas hak-hak saksi dan korban, maka Pemerintah membentuk 

suatu Lembaga yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK).Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya 

disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban 
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.Saksi dan korban merupakan 

komponen yang terlibat dalam perkara pidana.Banyak saksi dan korban 

yang membutuhkan perlindungan dalam upaya ikut mengungkap suatu 

tindakan tindakan pidana. Dengan adanya Undang-Undang No 13 tahun 

2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK) ini diharapkan 

dapat diberikan secara maksimal terhadap saksi dan korban. Tujuan 

perlindungan saksi dan korban menurut Undang-undang No. 13 tahun 

2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan 

rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan 

pada setiap proses peradilan pidana.Rasa aman di sini dapat diartikan 

bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi 

haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang Bapak Lasito, S.H., M.H. yang menangani kasus tindak 

pidana perkosaan bahwa dalam putusan Nomor.593/Pid.Sus/2015/PN.Smg 

dimana hakim telah menjatuhkan perkara hukuman penjara kepada pelaku 

korban perkosaan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan 

putusan Nomor.138/Pid./B/2011/PN.Smg hakim menjatuhkan hukuman 

penjara kepada pelaku korban tindak pidana perkosaan dengan pidana 

penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan 

penahanan terdakwa selama menjalani proses peradilan, dan terdakwa 

dibebani utnuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima 

ratus rupiah) dan ini termasuk dalam salah satu perlindungan yang 
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diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini korban 

dalam kasus perkosaan tidak terdapat perlindungan hukum baik 

kompensasi, restitusi, maupun perlindungan yang tertera dalam Undang-

undang perlindungan saksi dan korban karena dalam perkara ini korban 

tidak mendapatkan perlindungan hukum. Beberapa hal yang menjadi dasar 

pihak pengadilan tidak memberikan perlindungan kepada korban tindak 

pidana perkosaan karena korban telah merasa puas dengan hanya 

dihukumnya pelaku dan korban tidak meminta kompensasi maupun 

restitusi dan korban tidak ada rasa trauma yang diterima oleh korban, 

dengan tidak adanya tuntutan dari korban seperti meminta perlindungan 

baik dari segi fisik, psikis, sosial maupun materi itu menunjukkan bahwa 

korban dalam kasus perkosaan ini telah merasa puas dengan perlakuan dari 

pihak pengadilan serta atas pemidanaan terhadap pihak korban sehingga 

hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa korban tidak mengajukan 

permintaan32. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak 

Lasito, mengutarakan bahwa pada waktu korban melapor perlu 

ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah 

ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, ini merupakan 

salah satu perlindungan yang diberikan terhadap korban33. 

                                                           
32Wawancara dengan : Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 
tanggal 16 januari 2018 
33 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 
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B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana  

Perkosaan 

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan tersebut, 

utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan 

yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi 

jauh pada kehidupan perempuan, sehingga ia terpaksa harus selalu 

menghadapi kekerasan, paksaan dan penyiksaan secara fisik serta psikis. 

Perkosaan tidak dapat hanya merupakan masalah atar individu, melainkan 

sebagai problem sosial yang terkait dengan masalah hak-hak asasi, khususnya 

yang berkaitan dengan perlindungan dari segala bentuk penyiksaan, kekerasan 

dan pengabaian martabat manusia terhadap wanita. 

Tindak pidana perkosaan sebagai pelanggaran hak asasi manusia 

merupakan suatu mekanisme untuk membatasi ruang gerak perempuan dalam 

bentuk terorisme seksual yang menyerang dan merugikan hak-hak privasi 

berkaitan dengan seksualitas, dan juga menyerang kepentingan umum berupa 

jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif. 

Tindak pidana perkosaan harus ditanggulangi, salah sarananya dengan 

hukum pidana. Tumpuan pada hukum akan menghadapi problematika 

ketidakmampuan hukum dalam bekerjanya untuk menangani tindak 

pidana perkosaan. Tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP 

dinilai diskriminatif, dan ikut berperan serta dalam membakukan nilai 
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yang berlaku di masyarakat berkenaan dengan harkat dan martabat wanita. 

Untuk lebih memahami tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Perkosaan, berikut 2 (dua) kasus Tindak Pidana Perkosaan yang diputus di 

Pengadilan Negeri Semarang: 

a) Kasus I Putusan Nomor : 138/pid/B/2011/PN.SMG 

1. IdentitasKorban 

Nama                     : SAS Binti SSK 

Tempat Lahir        : Semarang 

Umur                     : 29 tahun 

Jenis Kelamin       : Perempuan 

Kebangsaan          : Indonesia 

Tempat tinggal  :  - 

Agama                  : Islam 

Pekerjaan              : Kasir di Green Karaoke Permata Hijau 

2. Kasus posisi/kejadian:  

Bahwa terdakwa ADE HAMZAH Bin HAMZAH pada hari Sabtu 

tanggal 9 Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu 

tertentu dalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di room 9 Green 

Karoke Jalan Permata Hijau CC 5-6 Pondok Hasanuddin Kelurahan 

Panggung Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, setidak-tidaknya 

di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang 
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bukan istrinya yaitu saksi SUSANA Alias SUSAN Binti SUNGKONO 

bersetubuh dengan dia, yang dilakukan dengan cara: 

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas sekira pukul 

17.30 WIB terdakwa datang bersama teman-temannya dan kemudian 

terdakwa menghampiri saksi SUSANNA Alias SUSAN Binti 

SUNGKONO di meja kasir untuk menyewa room karaoke 10 dan 

meminta 3 pemandu dan selanjutnya terdakwa bersama teman-

temannya masuk ke room 10 untuk bernyanyi; 

- Kemudian sekitar jam 20.00 WIB saksi SUSANNA naik ke lantai 2 

untuk membuat kopi, karena kurang enak badan saksi SUSANNA 

turun lagi ke lantai 1 untuk mengambil koin meja kasir. Sesampai di 

dasar tangga, saksi SUSANNA bertemu dengan terdakwa lalu saksi 

SUSANNA menyapa terdakwa, kemudian terdakwa meminta kepada 

saksi SUSANNA pemandu tambahan, dan saksi SUSANNA 

menjawab “ada bang di depan”, kalau mau saya masukkan”. Namun 

terdakwa yang dalam keadaan mabuk tiba-tiba malah menarik tangan 

saksi SUSANNA masuk ke room 9, dan terdakwa langsung membuka 

resleting celananya hingga diturunkan sampai sebatas paha atas, lalu 

terdakwa mengunci pintu room 9, dan langsung terdakwa mendorong 

saksi SUSANNA hingga jatuh ke sofa, lalu terdakwa membuka paksa 

celana jeans serta celana dalam saksi SUSANNA hingga terlepas dari 

kaki kiri dan di kaki kanan masih terpasang hingga sebatas paha, saksi 

SUSANNA berusaha untuk melawan namun saksi SUSANNA tidak 
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kuat dikarenakan badan terdakwa yang besar dan terdakwa juga 

dalam keadaan mabuk, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 

alat kelaminnya/penisnya dan menindih badan saksi SUSANNA 

kemudian memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina saksi 

SUSANNA, hingga saksi SUSANNA mengalami kesakitan dan 

merasakan perih serta vaginanya mengeluarkan darah, namun saat itu 

terdakwa tidak sempat mengeluarkan sperma dan langsung 

mengeluarkan alat kelaminnya dari lubang vagina saksi SUSANNA 

karena pintu room 10 diketuk, 

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung memakai kembali celananya 

dan saksi SUSANNA juga langsung menaikkan celananya, dan 

terdakwa langsung menarik tangan saksi SUSANNA menuju pintu 

dan membuka pintu untuk melihat siapa yang mengetuk pintu 

tersebut, ternyata didepan pintu sudah ada saksi DEVI WIJAYANTO 

Bin SUHONO dan saksi SUPARNO security Green Karaoke yang 

mengetahui dari saksi MIA NUR SYAMSIAH yang mengatakan 

kalau saksi SUSANNA ditarik secara paksa oleh terdakwa dan 

dimasukkan ke dalam room 9; 

- Saat saksi DEVI WIJAYANTO mengetuk pintu sempat dihalang-

halangi oleh teman terdakwa, dan saat terdakwa membuka pintu 

terdakwa sempat marah-marah kepada saksi DEVI dan saksi 

SUPARNO namun kemudian terdakwa dibawa oleh temannya masuk 

ke room 10, sedangkan saksi SUSANNA langsung lari keluar 
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menemui saksi MAYKE SYAILENDRA dan menceritakan apa yang 

telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya 

- Bahwa selanjutnya saksi SUSANNA dengan ditemani oleh saksi 

MAYKE melakukan pemeriksaan ke RSUP Dr.Kariadi Semarang dah 

hasil pemeriksaan dituangkan dalam Visum Et Repertum No. : 

108NER/PCH/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 yang dibuat dan 

ditanda tangani oleh dokter Agung dokter di RSUP.DR.KARIADI 

Semarang.  

Dengan hasil pemeriksaan : Pemeriksaan daerah kelamin: Tampak 

memar daerah selangkangan kanan warna kebiruan, nyeri tekan ositif 

Jejas negative, fluxus berwarna merah dan bau, hematom negative, 

rembesan darah positif, hymen intak negative. 

3. Dakwaan                      :  

a. Primair, Pasal 285 KUHP  

b. Subsidair, Pasal 290 ayat (1) KUHP 

4. Tuntutan                      : pidana penjara selama 5 (lima) tahun 

5. Putusan                        : 

a. Menyatakan terdakwa ADE HAMZAH bin HAMZAH telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“PERKOSAAN” ; 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 

pidana penjara selama 4 (empat) tahu; 
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c. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan akan 

dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 

e. Menetapkan barang bukti berupa: 

- 1 (satu) buah Celana Jeans panjang warna biru merk AKO 

JEANS; 

- 1 (satu) buah Bra warna hitam 

- 1 (satu) buah kaos warna oranye 

- 1 (satu) buah celana dalam bergaris garis warna dengan warna 

dasar merah muda; 

Dikembalikan kepada saksi korban Susana.  

- 1 (satu) buah panty liner dengan noda bercak darah warna merah 

agak kecoklatan dirampas untuk dimusnahkan 

f. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 

Pertimbangan Hukum, bahwa dalam persidangan telah didengar 

keterangan salsi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut:  

1.SAKSI SUSANNA ALS. SUSAN ALS. NADA BINTI SUSONGKO 

- Bahwa Pada Hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2010, jam 20.00 wib saksi 

mengalami perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa di room 9 Green 

Karaoke Jl. Permata Hijau CC 5-6 Semarang; 

- Bahwa saksi tugasnya sebagai kasir; 
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- Bahwa terdakwa sering datang ke Green Karaoke, dan saat kejadian 

terdakwa datang bersama rombongan kurang lebih 10 orang, pada 

tanggal 9 Oktober 2010 pukul 17.00 wib; 

- Bahwa terdakwa masuk ke room 10, yang memesan room adalah Bang 

Hendra sedangkan Terdakwa ada dibelakang Bang Hendra; 

- Bahwa saksi sehabis dari toilet ketemu Terdakwa, lalu terdakwa titip 

uang kemudian saksi ke kasir untuk menerima uangnya terdakwa dan 

mbak Ita juga ikut menghitung uangnya, terdakwa menitip uangnya Rp. 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); 

Bahwa pada jam 19.30 wib, saksi sehabis dari bartender dilantai atas 

membuat kopi, turun ke lantai dasar, di lorong ketemu dengan terdakwa, 

dan saksi menyapa : “bagaimana bang”, terus terdakwa menjawab, mana 

ceweknya? Kemudian saksi menjawab pada terdakwa bahwa diluar masih 

ada satu ladies, saksi panggilkan ya, tapi terdakwa bilang: “saya mau 

dengan kamu saja”, dan saksi di pojokkan dicium oleh terdakwa dan saksi 

mengatakan “ jangan bang, saya nggak mau”; 

- Bahwa masih didepan room 9, kemudian saksi diseret ke dalam room 9, 

saksi dicium lagi, karena saksi badannya kecil, nggak bisa melawan; 

celana panjang saksi di lepas oleh terdakwa, yang satu lepas dan yang 

satu masih di lutut kaki, saksi disuruh memegang alat kelaminnya 

terdakwa, saksi tidak mau, kemudian didorong ke sofa; 
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- Bahwa saksi tidak bisa melawan, terdakwa badannya besar sedangkan 

saksi badannya kecil, dan merasa tertekan, takut., saksi suaranya serak 

karena sedang sakit tenggorokan, tidak bisa teriak; 

- Bahwa pintunya room 9 dikunci, nggak tahu berapa lama saksi didalam 

room 9 karena ketakutan; 

- Bahwa saksi merasa sakit, tadinya saksi nggak tahu kalau ada 

pendarahan, saksi tahu kalau ada darah setelah di periksa di rumah sakit 

Kariadi, padahal saksi sudah 2 hari selesai menstruasi; 

- Bahwa tidak ada yang liat ketika saksi di cium terdakwa di lorong, 

karena semua waitres kalau ada terdakwa, tidak ada yang mau melayani 

karena terdakwa orangnya kasar dan ada security diluar yaitu Parno dan 

Yanto; 

- Bahwa terdakwa pernah datang ke green karaoke, beberapa kali, seingat 

saksi sudah 3 kali datang yaitu: 

1) Yang pertama datang terdakwa marah-marah 

2) Yang kedua ladiesnya minta diganti karena terdakwa gagah besar 

takut  

3) Yang ketiga kejadian sekarang 

- Bahwa terdakwa dengan saksi ramah; 

- Bahwa terdakwa terakhir datang ke Green Karaoke, katanya ditagih 

kekurangan pembayaran Rp. 200.000,- marah-marah;  

- Bahwa di Green Karaoke ada 4 orang securitynya, yang dua didalam dan 

yang dua diluar; 
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- Bahwa Green Karaoke buka Jam 12.00 wib sampai 02.00 wib; 

Jam 12.00 wib s/d 18.00 wib tidak ada securitynya, setelah jam 18.00 

wib baru ada security; 

- Bahwa tidak ada yang mengantar tamu masuk keruangan karaoke, 

biasanya tamu sudah hafal tempatnya, karena tamu reguler, yang masuk 

operator menyalakan audionya dan ditemani pemandunya; 

Bahwa terdakwa datang sudah mabuk, sudah minum dilihat aromanya 

alkohol tapi hanya ringan, saat dilorong sudah mabuk berat; 

- Bahwa saksi tidak masuk di room 10, saksi diseret di room 9 yang 

kosong, waktu itu lewat waitres, saksi melambaikan tangan tapi dia 

nggak paham; 

- Bahwa saksi memakai kaos, BH dan celan dalam lengkap dan terdakwa 

melepas celananya sendiri; 

- Bahwa terdakwa tidak keluar spermanya karena ada suara pintu digedor 

dari luar 

- Bahwa saksi tidak melawan, karena tidak berani, hanya pasrah saja; 

- Bahwa setelag digedor pintunya, terdakwa marah-marah membukakan 

pintu, waktu itu saksi dengan jongkok karena sakit, saksi sempat telpon 

Maikel, kemudian terdakwa , masuk lagi dan mengatakan : kamu telpon 

ya dan saksi menjawab tidak, lalu terdakwa dengan halus 

menggandengan tangan saksi keluar ruangan tapi tangan terdakwa saksi 

lepaskan, ternyata diluar sudah kumpul teman-teman saksi, kemudian 
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sambil menunggu manager saksi, saksi dimasukkan di room 6 untuk 

diamankan; 

- Bahwa terdakwa menitipkan uang pada saksi untuk pembayaran semua 

pengeluaran karaoke dan minuman serta ladies dan tagihannya juga 

masih kurang; 

- Bahwa kelengkapan di room adalah Toilet, ser audio, vidio, sofa; 

- Bahwa yang ada didalam ruangan hanya Custamer dan ladies; 

- Bahwa tidak ada security yang mengontrol dan tidak ada alarm; 

- Bahwa ada yang melihat saksi dipojokkan di lorong oleh terdakwa yaitu 

Mia; 

- Bahwa terdakwa menunjukkan di depan wajah saksi sebua dompet, 

dengan berkata: berapa gajimu, lalu saksi bilang gaji saksi kecil, tapi 

saksi tidak mau dompat terdakwa banyak uangny; 

- Bahwa kalau saksi teriak tidak terdengan di kasir; 

- Bahwa didepan room 9 celana terdakwa sudah diturunkan sedikit; 

- Bahwa saksi sudah 6 bulan bekerja di Green Karaoke, sebelumnya 

bekerja di kedai kopi di rumag; 

- Bahwa kalau karaoke perjamnya Rp. 50.000,- 

- Bahwa di Green Karaoke pengunjungnya adalah orang umum, namun 

kebanyakan adalah Polisi; 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah perempuan pemandu karaoke biasa 

dipegang-pegang, karena saksi tidak pernah masuk ke room, saksi 

sebatas di depan room mengantar tamu; 
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- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah perempuan pemandu karaoke, 

yang tahu mami Ana, pimpinannya ladies, saksi hanya kasir yang 

menghitung berapa jam karaokenya; 

- Bahwa di Green Karaoke disediakan ladies sebagai pekerja freeland 

bukan pegawai tetap, yang standby di loker (ruang tunggu ladies); 

- Bahwa mami Ana sebagai pekerja tetap; 

- Bahwa sistemnya memilih pemandu adalah sistemnya kontes, di depan 

kaca, lalu tamunya memilih siapa ladies yang dipakai memandu; 

- Bahwa saksi bekerja jam 18.00 wib sampai dengan jam 03.00 wib, waktu 

itu kaisrnya hanya 2 orang sehingga saksi bekerja dari jam 14.00 wib 

sampai dengan jam 02.00 wib; 

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ladiesnya itu ada yang mahasiswa; 

- Bahwa terdakwa tidak ada perhatian dengan saksi; 

- Bahwa tamu menitipkan uang dulu pada kasir untuk deposit yang 

menghindari kalau tamunya mabuk; 

- Bahwa terdakwa sudah 2 atau 3 jam main karaoke, baru menitipkan uang 

pada saksi, setekah saksi menerima uang, yang menghitung mbak Ita; 

- Bahwa tidak ada tanda terimanya kalau ada tamu yang menitipkan 

uangnya hanya dibuatkan nota kecil saja lalu diberikan pada C; 

- Bahwa teman-temannya terdakwa yang berada do room 10 sudag ada 

ladiesnya 2 atau 3 orang; 

- Bahwa didalam room 9, lampunya terang dan saksi tidak teriak, kalau 

teriak juga nggak bisa terdengar dari luar karena dikunci; 
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- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama penis terdakwa dimasukkan ke 

vaginanya saksi karena saksi tertekan dan takut; 

- Bahwa saksi pahanya dilebarkan. Selebar badanya terdakwa sehingga 

penisnya terdakwa bisa masuk; 

- Bahwa celana saksi yang masih menempel sebatas lutut, penis terdakwa 

tetap bisa masuk; 

- Bahwa sewaktu terdakwa membuka pintu karena pintunya digedor, yang 

saksi kerjakan merapikan celana; 

- Bahwa waktu saksi keluar dari room 9 sudah banyak teman-teman yang 

berkumpul dan saksi diamakan di room 6 sambil nunggu manager saksi 

lapor karena takut; 

- Bahwa memang pernah ada keluarganya terdakwa yang datang ke 

rumahnya saksi karena saksi masih syok, yang menemui keluarganya 

saksi, jadi saksi tidak tahu maksud kedatangan meraka; 

- Bahwa terdakwa pernah minta maaf pada keluarga saksi; 

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pernah terdakwa menawarkan sejumlah 

uang pada keluarga saksi, karena saksi masih syok, yang menemuhi 

terdakwa adalah keluarga saksi; 

2.DEVI WIJAYANTO BIN SUHONO 

- Bahwa saksi bekerja di Green Karaoke sudah 2 tahun; 

- Bahwa Green Karaoke buka dari siang jam 12.00 wib s/d jam 03.00 wib 

(pagi); 
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-. Bahwa saksi masuknya oplosan dengan teman, kadang bertugas di 

Monalisa karaoke dan kadang di Green Karaoke; 

- Bahwa saksi kenal Susana Sungkono alias Nada yang tugasnya bagaian 

kasir bukan sebagai ladies; 

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2010 sekitar jam 20.00 wib 

bertempat di room Vip 9 karaoke Green Jl. Permata Hijau Blok CC 

No.5-6 Pondok Hasanudin Semarang, saksi diberitahu oleh waitres MIA 

yang melihat Susana yang turun dari tangga lanatai 2 ditarik oleh 

Terdakwa Ade Hamzah masuk ke room 9 yang kosong, mengdengar 

laporan tersebut saksi dan security yang bernama Suparno langsung 

mendatangi room Vip 9 dan saksi mengetuk pintu kemudian saksi datang 

oleh Jhon temannya Ade Hanzah yang mengatakan pada saksi “ senua 

bisa diatur bang” dan saksi menjawab masalahnya Susana dibawa masuk 

sama Ade Hamzah di room Vip 9, terus yang bertanggung jawab 

masalah BIL di kasir siapa?, selang beberapa menit pintu dibuka oleh 

Ade Hamzah yang kelihatan mabuk dan marah pada security Suparno, 

namun saksi lerai dan Ade Hamzah langsung ke room 10 dengan Jhon 

yang tempat sebelumnya Ade Hamzah dan teman-temannya berada, 

kemudian saksi dan Suparno langsung pergi jaga ke depan pintu masuk; 

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa datang jam berapa, karena saksi 

adatang jam 18.00 wib, terdakwa bersama teman-temannya sudah 

datang duluan masuk di room 10; 
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- Bahwa sewaktu pintu room 9 diketuk, tidak terdengar suara didalam 

karena ada peredam suara; 

- Bahwa jaral antara room 9 dan room 10 adalah 4 M; 

- Bahwa saksi tidak masuk room 9 jadi tidak melihat keadaan Susana; 

- Bahwa waktu Susana keluar dari room 9, saksi tidak tahu karena saksi 

membelakangi pintu, tahu-tahu Susanna sudah berada di room 6 bersama 

MAYKE (resepsionis) dalam keadaan menangis dan shok dan 

Managernya yaitu Pak Bambang baru datang jam 23.00 wib; 

- Bahwa yang mengantar korban ke RSUD Kariadi, adalah security yang 

bernam Toni, saksi tidak ikut, setelah itu saksi menyusul karena 

diperintahkan untuk mengantar ke Polrestabes; 

- Bahwa Susana setelah itu beberapa hari tidak masuk kerja; 

- Bahwa letak room 10, ada di lantai bawah paling pojok; 

- Bahwa yang masuk dalam room 10 berjumlah 9 orang; 

- Bahwa tidak ada daftar nama yang ikut karaoke, tapi yang ditulis 

namanya adalah yang membayar dikasir; 

- Bahwa terdakwa sudah pernah datang 5 kali lebih, sebelum kejadian 

perkara ini; 

- Bahwa waitres adalah bertugas mengantar makanan dan minuman di 

Green Karaoke waitresnya Nia, agung dan yang kain lupa; 

- Bahwa cara menagih pembayaran sama tamu, yaitu waitres membawa 

tamu ke bagian kasir, kadang minta close, didalam ada kode lampu 

kemudian waitres membawa tamunya ke kasir; 
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- Bahwa Kadies tugasnya sebagai pemandu karaoke; 

- Bahwa kalau tidak ada tamu, semua ladies di taruh di looker PK dan 

kalau ada yang minta ladies, langsung sama recepsionis; 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ladies bisa diajak kencan dengan tamu; 

- Bahwa tidak boleh korban yang tugasnya di kasir melayani minuman 

tamu, korban waktu itu mengambil minum untuk dirinya sendiri; 

- Bahwa tugasnya seceurity adalah mengamankan kalau ada keributan di 

Green Karaoke dan saksi tugasnya selain di Green Karaoke juga sebagai 

security di Monalisa karaoke, yang satu menegement dengan Green 

Karaoke; 

- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya didalam room 9, setelah diberitahu 

Mia, saksi san Suparno serta superviser mengetuk pintu room 9; 

- Bahwa posisi sofa dan pintu lurus, saksi tidak melihat keadaannya 

Susana karena saksi membelakangi pintu; 

- Bahwa saksi tidak sempat ngobrol dengan Susana, hanya melihat Susana 

menangis saat mau diantar visum; 

-Bahwa saksi tahu kejadiannya, setelah teman-teman cerita kalau terdakwa 

memperkosa Susana; 

- Bahwa sebelum Susana, siapakah yang bertugas di kasir, fajar dan Ika 

tapi sekarang sudah keluar; 

- Bahwa status korban adalah bujang; 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dan korban sudah kenal; 
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- Bahwa terdakwa pulang jam 21.00 wib bersama rombongan, terdakwa 

masuk mobil seperti kijang silver; 

- Bahwa tidak kelihatan ada cakaran pada terdakwa; 

-Bahwa saksi tidak menanyai pada Susana, karena terdakwa dalam 

keadaan mabuk dan marah sama Suparno; 

-Bahwa letak room 1 dan 2 berada diatas dan room 3 s/d 10 di lantai 

bawah; 

3.SAKSI MAYKE SYAILENDRA BINTI MADEKAN 

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2010 setikar jam 19.45 wib, 

saksi bersama-sama dengan Susana (korban) membuat kopi di bar lantai 

atas, kemudian Susana akan mengambil koin uang untuk kerokan di 

tempat kasir, sekitar jam 20.00 wib, sewaktu saksi turun ke bawah dan 

lihat banyak orang yang berkemurun di depan pintu room 9, kemudian 

terdakwa keluar dari dalam room 9 dengan marah-marah kepada 

security, kemudian masuk room 10. Tidak lama kemudian Susana keluar 

dari room 9 dalam keadaan menangis lalu dekati saya ajak ke room 6, 

dan saksi Tanya ada apa dan dijawab Susana kalau abis digituin 

(diperkosa) oleh terdakwa Ade Hamzah, kemudian saksi menemani 

Susana untuk visum di RSUD Kariadi setelah itu lapor ke Polerstabes 

Semarang; 

- Bahwa saksi sebagai reseptiones dan dengan bagian kasir satu deret; 

- Bahwa korban tugasnya dibagian kasir; 

- Bahwa di Green Karaoke menyediakan minuman beralkohol; 
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- Bahwa saksi tahu, terdakwa membayar uang di kasir dan uang 

diserahkan pada Susana dan Ika; 

- Bahwa pemilik Green Karaoke adalah Pak.Bambang dan Bu Ana; 

- Bahwa terdakwa setelah membayar di kasir marah-marah karena tidak 

ada ladies dan Susana bilang ada ladies sebentar lagi datang; 

- Bahwa dengan room 10 berjarak 10M dari reseptionis dipisahkan pintu 

dan lorong; 

- Bahwa yang bertugas operator kalau siang adalah office boy’ 

- Bahwa kalau malam hari, ada waitres dan ladies serta lainnya; 

- Bahwa ada tamu di room 8, selain terdakwa dan teman-temannya di 

room 10; 

- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk; 

- Bahwa saksi selama 1 tahun bekerja di Green Karaoke, baru sekali ini 

ada kejadian perkosaan; 

- Bahwa ada bercak darah di pantyliner yang di celana dalam yang dipakai 

Susana sedangkan Susana sudah selesai haidnya; 

- Bahwa kata dokter ada luka lecet; 

- Bahwa waktu kejadian Susana memakai kaos pink dan celana panjang 

jeans; 

- Bahwa Susana oleh terdakwa di bawa ke room 9, kemudian security 

mendatangi room 9 dan mengetuk pintunya; 

- Bahwa terdakwa dan Susana tidak ada hubungan apa-apa; 
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- Bahwa terdakwa kalau datang ke Green Karaoke, mengawal tamu bukan 

datang sendirian; 

4.SAKSI SUPARNO BIN DIRJO PAWIRO (ALM) 

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2010 sekitar jam 20.00 wib 

bertempat di room Vip 9 Karaoke Green Jl. Permata Hijau blok CC no. 

5-6 Pondok Hasanusin Semarang, waktu itu saksi diberitahu MIA yang 

sebagai waitres bahwa susana ketika turun dari tangga lanatai II dicegat 

terdakwa dan dipaksa ditarik ke room 9 yang merupakan room kosong; 

kemudian saksi bersama Devi Wijayanto, kami berdua sebagai security 

lalu Devi Wijayanto mengetuk pintu room 9 sedangkan saksi posisi 

berdiri dibelakang pintu, kemudian datang Jhon temannya dan 

menghalang-halangi saksi dan Devi dan mengatakan” semua bisa diatur 

bang”, dan oleh Devi Wijayanto dijawab” masalahnya Nada (Susana) 

dibawa masuk sama bang Ade di room 9, terus yang bertanggung jawab 

masalah BIL dikasir siapa?”. Selang 3 menit pintu room 9 dibuka oleh 

terdakwa dan terdakwa kelihatan mabuk karena minuman keras dan 

marah sama saksi tapi dilerai oleh Devi Wijayanto kemudian terdakwa 

diajak masuk ke room 10 dan Susana masih didalam room 9 sedangkan 

saksi dan Devi kembali berjaga didepan; 

- Bahwa setelah kejadian baru satu minggu kemudian Susana masuk kerja; 

- Bhawa saksi sudah 2 tahun bekerja di Green Karaoke, pertama sebagai 

office boy kemudian dianglay security; 

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai polisi; 
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- Bahwa pimpinan saksi yang bernama Pak Bambang baru datang jam 

21.00 wib langsung masuk ke room 6; 

- Bahwa yang mengantar Susana ke rumah sakit adalah Meyke Sailendra; 

- Bahwa selama perjalanan ke rumah sakit, Susana menangis dan syok; 

- Bahwa malam itu juga Susana melapor ke polisi; 

- Bahwa Susana memakai kaos dan celana panjang jeans dan terdakwa 

memakai pakaian  yang lengkap; 

5. SAKSI MIA NURSYAMSIAH BINTI MULYONO  

- Bahwa saksi sebagai waitres dan Susana sebagai kasir di Green Karaoke; 

- Bahwa yang melihat terdakwa menarik Susana adalah saksi dan Nia 

yang sama-sama sebagai waitres; 

- Saksi melihat Susana ditarik tangannya oleh terdakwa dengan paksa lalu 

Susana berusaha menarik, tapi kalah karena badan Susana kecil dan 

terdakwa berbadan besar; 

- Bahwa saksi setelah melihat kejadian tersebut, saksi kemudian 

memberitahukan pada Ika dan langsung memberitahu pada security 

Suparno dan security menuju room 9 dan nmengetuk pintu, terdakwa 

marah-marah setelah itu saksi mggak tahu karena saksi keatas lagi untuk 

bertugas lagi; 

- Bahwa saksi juga pernah ditarik oleh terdakwa tapi saksi lari, terdakwa 

pernah juga marah-marah; 

- Bahwa yang bertugas di room 10 sebenarnya saksi tapi karena takut 

maka minta dialihkan ke room lain; 
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- Bahwa setelah pintu room 9 diketuk, terdakwa keluar kemudian 

terdakwa masuk di room 10, dan Susana ke luar dari room 9 masuk ke 

room 6 dan memeluk Meyke dan saksi juga menyusul ke room 6; 

- Bahwa setelah Susana di room 6 kemudian diperiksa ke rumah sakit 

untuk di visum; 

- Bahwa keadaan Susana keluar dari room 9, dengan baju sudah nggak 

rapi tetapi sudah memakai celana panjang; 

- Bahwa room 9 tidak ada yang booking, dan yang dipakai teman-

temannya terdakwa room 10; 

- Bahwa saksi melihat Susana di sandarkan ditembok kemudian terdakwa 

mengeluarkan dompetnya ditunjukkan pada terdakwa tapi saksi tidak 

mendengar apa yang dibicarakan; 

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa telah didakwa 

melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pasal 285 KUHP 

yang mempunyai unsur sebagai seberikut:  

1. Barang Siapa; 

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa” yang 

dimaksud disini adalah menunjuk kepada subyek atau pelaku tidak 

pidana baik orang secara pribadi maupun badan hukum atau korporasi 

selaku pendukung hak dan kewajiban, dan yang berdasarkan fakta-fakta 

yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan atas keterangan 

saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang 

bukti yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana didalam perkara 
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ini adalah orang pribadi, yakni Terdakwa atas nama ADE HAMZAH Bin 

HAMZAH, namun untuk dapat dinyatakan telah terbukti bersalah atau 

tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka unsur pertama ini 

akan dirangkaikan dan dibuktikan dengan unsur-unsur berikut dibawah 

nanti, berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka 

unsur pertama :barang siapa” telah dipenuhi; 

2. Dengan kekerasan atau ancaman memaksa perempuan yang bukan 

istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan secara fisik dengan kekuatan penuh untuk 

menyerang adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dengan 

kekuatan penuh untuk menyerang pertahanan orang lain menjadi tidak 

berdaya untuk melawan keinginannya dan yang dimaksud dengan 

ancaman kekerasan adalah suatu perkataan atau ucapan yang ditunjukan 

akan dilakukan perbuatan fisik yang menyerang pertahanan orang lain, 

unsur ini merupakan suatu alat atau sarana yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan yang dikehendaki; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu 

perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan dengan 

menggunakan sarana berupa perbuatan kekerasan atau ancaman 

kekerasan. 

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah 

melakukan perbuatan dimana peraduan antara anggota kemaluan laki-laki 
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dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi 

anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “ 

dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan karena 

keseluruhan unsur pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan alternatif  kesatu 

telah terbukti secara sah menurut hukum, makan terdakwa harus 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana : “dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya 

bersetubuh dengan dia” atau Perkosaan”. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang Bapak Lasito mengutarakan bahwa :  

a) Bentuk-bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban kejahatan 

dilakukan di tiap proses hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun 

diproses peradilan yang putusannya ditentukan oleh seorang hakim. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian adalah 

disediakannyaRuang Pelayanan Khusus (RPK) untuk menangani korban 

perkosaan. Selain itu pihak kepolisian juga bekerja sama dengan Rumah 

Sakit yang didalamnya ada seorang ahli kesehatan dan ahli kejiwaan 

(psikiater) yangsiap membantu memulihkan keadaan korban. Selanjutnya 

pihak kepolisian menugaskan hanya polwanyang akan melakukan 

pemeriksaan terhadap korban perkosaan, hal ini dilakukan agar korban 

dapat leluasa mengutarakan apa yang dirasakannya dan polwan akan 
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memahami pernyataan korban tersebut sehingga dapat diperoleh 

keterangan yang sejelas-jelasnya dari korban. Perlindungan hukum bagi 

korban perkosaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 

meneruskan perkara perkosaan tersebut ke pengadilan dan menuntut 

terdakwa dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya dan mendorong 

moral semangat bagi korban untuk dapat memberikan kesaksian di depan 

sidang pengadilan dengan sebaik mungkin sehingga dapat 

menguntungkan bagi korban. Saat pembuatan surat dakwaan, 

JaksaPenuntut Umum berusaha agar surat dakwaan tersebut dapat 

dibuktikan sebenar-benarnya di pengadilan. Sedangkan perlindungan 

hukum yang diberikan oleh hakim di dalam sidang peradilan bagi korban 

perkosaan adalah seorang hakim akan melakukan pertimbangan hukum 

yang memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban, sehingga putusan yang 

diambil oleh hakim dapat mencerminkan rasa perhatian atas derita yang 

dirasakan oleh korban tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan 

hukuman seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana34. 

b) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang apa saja hak korban tindak pidana perkosaan? 

Korban tindak pidana kekerasan seksual memiliki hak-hak yang wajib 

ditegakkan, rasa sakit hati, penderitaan, ketakutan dan berbagai macam 

dampak buruk yang menimpa dirinya tindakan itu mendapatkan 

perhatian yang serius dari pemerintah. Korban tidak boleh diabaikan 

                                                           
34 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 
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sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun dijembatani 

oleh penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.Perlindungan 

hukum terhadap korban dalam system peradilan merupakan upaya dalam 

memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat di terima oleh 

korban. Hak atas perlindungan tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat (1) 

UU No.13 Tahun 2006, yaitu: 

“Hak sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 

2006 sebagaimana yang dituangkan diatas diberikan kepada korban 

tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan lembaga 

perlindungan saksi dan korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang 

diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melindungi korban 

dalam sistem peradilan pidana. Korban dalam hal ini dapat memperoleh 

perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana 

diatur dalam pasal 29 UU No.13 Tahun 200635. 

c) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang mengenai apakah sidang tindak pidana perkosaan 

dilakukansecara tertutup? 

dalam penyelesaian kasus perkosaan di pengadilan, perlindungan 

terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang 

diberikan korban. Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban 

psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana perkosaan sebagaimana 

yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) Pasal 

                                                           
35 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 
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153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa 

sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup). Tentunya hal 

tersebut dapat meringankan beban korban serta secara tidak langsung 

dapat membantu penyelesaian suatu perkara pemerkosaan melalui 

bantuan kesaksian korban36. 

d) Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang mengenaiBagaimana perlakuan terhadap korban tindak pidana 

perkosaan ketika menjadi saksi dalam peradilan?  

Jawab: korban adakalanya bertindak atau dijadikan sebagai saksi di 

pengadilan. Saksi demikian biasanya merupakan saksi yang 

memberatkan, yang menguatkan tuntutan dan putusan pengadilan.Di 

dalam KUHP, korban yang dijadikan sebagai saksi pun diberikan 

perlindungan dan penghormatan korban, bahkan dimungkinkan untuk 

tidak memberikan kesaksian di persidangan, kesaksiannya dapat 

dibacakan dari BAP yang ada37. 

b) Kasus II Putusan Nomor : 593/Pid.Sus/2015/PN.SMG 

1. Identitas terdakwa   :  

Nama    : NF 

Tempat lahir   : Semarang 

Umur/tanggal lahir  : 24/ 5 Oktober 1994 

                                                           
36 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 

 
37 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 
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Jenis kelamin   : Perempuan 

Kebangsaan    : Indonesia 

Tempat tinggal            :  - 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Penjaga Counter di Swalayan Ramai 

2. Kasus posisi/tempat :  

Bahwa ia terdakwa ACHMAD SAHRONI Als RONI Bin SODIQ pada 

hari kamis tanggal 03 September 2015 sekira jam 13.00 WIB atau 

setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2015, bertempat di kos 

terdakwa di jalan Jomblang Semarang atau setidak-tidaknya berdasarkan 

ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara 

ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 

yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia yang dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Awalnya terdakwa yang bekerja sebagai satpam di swalayan ramai 

bertemu dengan korban Nofia yang saat itu sedang bekerja menjaga 

counter. Tiba-tiba terdakwa mendekati Nofia dan tangan terdakwa 

masuk ke saku rok sebelah kanan lalu mengambil kunci kontak 

motor Nofia, setelah itu Nofia meminta temannya mengambilkan 

kunci miliknya yang diambil terdakwa namun terdakwa tidak mau 

mengembalikan; 



77 
 

2) Kemudian Nofia menuju parkiran dan mencoba mengambil kunci 

miliknya namun tidak berhasil lalu Nofia berjalan keluar parkiran 

dan diikuti terdakwa yang menggunakan motor milik Nofia, setelah 

itu terdakwa menyuruh Nofia naik motor membonceng terdakwa, 

dan Nofia mengikuti kemauan terdakwa dengan berharap kendaraan 

berikut kuncinya diserahkan terdakwa; 

3) Selanjutnya terdakwa meminta Nofia mengantarkan kekos terdakwa 

dan sesampainya di kos terdakwa menarik tangan Nofia memaksanya 

masuk ke kos dan memasukkan Nofia kedalam kamar terdakwa 

selanjutnya mengunci dari luar hingga kurang lebih 15 menit. 

Kemudian terdakwa pergi dan saat kembali terdakwa masuk dalam 

kamar dan langsung mengunci kamar dari dalam. Terdakwa 

mendekati Nofia dan mendorong hingga jatuh diatas kasur, 

selanjutnya terdakwa menciumi pipi dan bibir Nofia lalu baju Nofia 

dilepas terdakwa hingga telanjang dan terdakwa melepaskan jaket 

dan celana terdakwa hingga terdakwapun telanjang; 

4) Saat itu Nofia berusaha melawan namun didorong terdakwa hingga 

terjatuh kembali di kasur dan Terdakwa memeluk erat tubuh Nofia, 

lalu Nofia berusaha melepas dan berteriak namun terdakwa menarik 

langsung mendorong setelah itu terdakwa langsung memasukkan 

kelaminnya dan melakukan gerakan naik turun hingga terdakwa 

mengeluarkan sperma, setelah puas terdakwa pergi kekamar mandi 

sedangkan saksi Nofia dengan keadaan lemas langsung 



78 
 

menggunakan bajunya kembali. Setelah itu terdakwa menyuruh 

Nofia pulang. 

5) Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Nofia sebanyak 2 kali; 

6) Bahwa saksi saat itu merasa takut karena terdakwa sebagai security 

di Toko Ramai; 

7) Bahwa antara terdakwa dan saksi Nofia tidak ada hubungan suami 

istri hanya sebatas teman kerja di Toko Ramai; 

8) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Visum et Repertum dari 

RSU Tugurejo Semarang Nomor : 43/VER/PPKPA/IX/2015 

tertanggal 04 September 2015 atas nama Nofia Rizki Pratiwi yang 

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gati Amalia Solihati selaku dokter 

di Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang menerangkan hasil 

pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada selamut dara liuka 

tersebut akibat persentuhan benda tumpul. 

3. Dakwaan                  :  

a. Dakwaan I   : Pasal 285 KUHP 

b. Dakwaan II  : Pasal 289 KUHP 

4. Tuntutan                   : pidana penjara selama 9 tahun 

5. Putusan                     : 

a. Menyatakan terdakwa : ACHMAD SAHRONI Als RONI Bin 

SODIQ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana kejahatan: “Perkosaan”; 
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b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 

7 (tujuh) tahun; 

c. Memerintahkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani 

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

d. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

e. Memerintahkan barang bukti berupa: 

1. 1 (satu) potong kemeja putih; 

2. 1 (satu) rok sepan pendek warna hitam; 

3. 1 (satu) celana pendek polos warna merah marun; 

4. Cd cream dan bra warna pink; 1 tanktop putih; 1 jaket jeans; 

5. 1 (satu) celana panjang bahan kain; 

f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- 

(dua ribu lima ratus rupiah). 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “ 

dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan karena 

keseluruhan unsur pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan alternatif  kesatu 

telah terbukti secara sah menurut hukum, makan terdakwa harus dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : 

“dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia” atau Perkosaan”. 
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Pertimbangan Hukum, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut 

Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah 

sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Saksi NOFIA RIZKI PRATIWI  

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara 

Pemeriksaan saksi; 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan 

terdakwa adalah teman kerja; 

- Bahwa kejadian perkosaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 

September 2015 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di kos terdakwa di 

jalan Jomblang Semarang; 

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai satpam di swalayan ramai; 

- Bahwa saksi yang sedang bekerja menjaga counter didatangi terdakwa 

dan saat itu terdakwa menghampiri saksi dan langsung mengambil kunci 

yang ada dalam saku rok saksi hingga rok saksi rusak berlubang. Setelah 

berhasil mengambil kunci saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi. 

Saksi berusaha mengambil kunci karena tidak berhasil lalu saksi 

meminta bantuan teman saksi Sukardi namun tidak berhasil juga. 

Selanjutnya saat pulang saksi beusaha mengambil kunci namun terdakwa 

tidak memberikan dan meminta saksi untuk mengantarkannya ke kos 

terdakwa. Lalu dengan berharap mendapatkan kembali motor berikut 

kuncinya, saksipun mengantar terdakw ke kosnya. Namun sesampainya 

di kos, saksi ditarik tangannya oleh terdakwa dan saksi dimasukkan ke 
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kamar terdakwa dan dikunci dari luar. Beberapa menit kemudian 

terdakwa datang dan langsung memeluk saksi dan menciumi setelah itu 

menjatuhkan tubuh saksi lalu membuka semua pakaian saksi hingga 

saksi telanjang dan terdakwa datang melepaskan jaket dan celana 

terdakwa hingga terdakwapun telanjang; 

- Bahwa saat itu saksi berusaha melawan namun didorong terdakwa 

hingga terjatuh kembali di aksur dan terdakwa memeluk erat tubuh saksi, 

dan saksi berusaha melepas dan berteriak namun terdakwa menarik 

langsung mendorong setelah itu terdakwa langsung memasukkan 

kelaminnya dan mendorong melakukan gerakan narik turun hingga 

terdakwa mengeluarkan sperma, setelah puas terdakwa pergi kekamar 

mandi sedangkan saksi dengan keadaan lemas; 

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung 

mengulangi perbuatannya dengan cara memasukkan kembali kelaminnya 

yang telah menegang ke dalam vagina saksi, saksi saat itu mencoba 

menolak dengan mengatakan “sudah ron...sudah...” sambil tangannya 

mendorong tubuh terdakwa namun tidak kuat karena badan saksi di 

dekap erat oleh terdakwa, dan setelah puas terdakwa pergi menuju kamar 

mandi sedangkan saksi langsung menggunakan bajunya kembali. 

- Bahwa saat itu saksi berusaha teriak dan meminta tolong namub kondisi 

kos sekitar sepi; 

- Bahwa saksi saat itu berusaha mempertahankan bajunya saat hendak 

ditarik terdakwa; 
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- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 kali; 

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sukardi 

dan teman saksi Sri Rejeki; 

- Bahwa terdakwa adalah pelaku yang menyetubuhi saksi; 

- Bahwa setelah kejadian saksi menceritakan kepada teman saksi yang 

bernama kris selanjutnya saksi diantar untuk menceritakan semua 

kejadiannya kepada orangtua saksi dan setelah itu saksi melaporkan 

kejadian tersebut kepada pihak berwajib; 

- Bahwa saksi mengekan baju, rok, celana dalam, bra dan celana pendek 

tersebut adalah milik saksi yang digunakan saksi saat kejadian 

sedangkan celana dan njaket adalah milik terdakwa saat memperkosa 

saksi; 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa trauma, 

kelihangan masa sepan dan sangat mali hingga saksi keluar dari 

pekerjaannya; 

- Bahwa saksi merasa tertekan dengan terdakwa yang bekerja sebagai 

security di toko ramai; 

2. Saksi SRI REJEKI Binti WALUYO 

- Bahwa saat itu Nofia bersama saksi masuk Shif pagi dan sampai siang 

hari saksi tahunya Nofia pulang; 

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Reni yang saat itu 

menangis lalu saksi mendekati dan menanyakan ada apa, selanjutnya 
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reni menceritakan apabila Nofia sudah tidak suci lagi karena dikerjai 

oleh terdakwa; 

- Bahwa antara terdakwa dengan Nofia adalah teman kerja tidak ada 

hubungan lain; 

-Bahwa benar terdakwa adalah security yang biasa membatu tugas 

Pramuniaga 

- Bahwa Nofia sudah mempunyai calon sedangkan terdakwa sering 

mengganggu saksi Nofia karena suka namun Nofia tidak menanggapi; 

3. Saksi SUKARDI Bin SABAR 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan 

terdakwa adalah teman kerja; 

- Bahwa kejadian perkosaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 03 

September 2015 sekitar jam 09.00 wib, bertempat di kos terdakwa 

dijalan Jomblang Semarang dimana saksi diminta Nofia untuk 

mengembalikan kunci namun terdakwa malah mengatakan akan pergi 

bersama Nofia selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa dan 

melanjutkan pekerjaannya; 

- Bahwa terdakwa adalah security di Toko Ramai sedangkan Nofia 

adalah Pramuniaga di Toko Ramai dan di antara keduanya hanya ada 

hubungan kerja; 

- Bahwa terkait kejadian perkosaan tersebut saksi mengetahui dari cerita 

Sri Rejeki dan teman-teman kantor; 
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- Bahwa setelah kejadian tersebut Nofia sudah keluar dari Toko Ramai 

sedangkan terdakwa dipecat dari Toko Ramai; 

4. Saksi NURSELA 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan diantara saksi dan terdakwa 

hanya teman biasa; 

- Bahwa saksi sering diantar jemput terdakwa sejak saksi mengalami 

kecelakaan bersama terdakwa dan sebagai rasa tanggung jawab 

terdakwa, saksi mengantar jemput saksi selama masa penyembuhan; 

- Bahwa pada hari kamis tangga 03 September 2015 saksi dijemput 

terdakwa dengan menggunakan SPM milik Nofia, namun biasanya 

menggunakan SPM milik terdakwa; 

- Bahwa saat mengantar saksi, terdakwa langsung pamit dan mengatakan 

“akan tidur di Kos”; 

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita teman saksi Reni 

saat menjenguk Nofia dirumahnya; 

5. Saksi RENI SWI WULANDARI Binti AGUNG SETIYONO PUTRO 

- Bahwa awalnya saksi yang curiga saksi Nofia tidak masuk kerja 

beberapa hari selanjutnya saksi menjenguk Nofia dan saat itu Nofia 

menangis sambil mengatakan bahwa dirinya sudah tidak suci lagi akibat 

perbuatan Roni; 

- Bahwa Nofia mengatakan saat itu dipaksa dengan kekerasan oleh 

terdakwa dengan cara menarik tangan Nofia dan mengunci dalam 
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kamar kos terdakwa selanjutnya Nofia dipaksa melayani nafsu 

terdakwa; 

- Bahwa saat itu saksi Nofia terlihat sangat terpukul hingga ingin bunuh 

diri namun saksi membesarkan hati dan membujuk Nofia untuk tidak 

melakukan hal tersebut; 

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang sama sama bekerja di Toko 

Ramai dibagian security; 

6. Saksi KRIS JANUARIANTO Bin SUJADI 

- Bahwa saksi diberitahu oleh Nofia keesokan harinya yaitu hari jumat 

tangal 04 September 2015; 

- Bahwa saat itu Nofia menceritakan kejadian hari kamis tanggal 03 

September 2015 sekitar jam 13.00 wib, bertempat di kos terdakwa di 

jalan Jomblang Semarang; 

- Bahwa awalnya saksi Nofia yang sedang bekerja menjaga counter 

didatangi terdakwa dan saat itu terdakwa menghampiri saksi Nofia dan 

langsung mengambil kunci yang ada dalam saku rok saksi hingga rok 

saksi Nofia rusak berlubang. Setelah berhasil mengambil kunci saksi 

lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi; 

- Bahwa saksi Nofia berusaha mengambil kunci namun terdakwa tidak 

memberikan dan meminta saksi Nofia untuk mengantarkannya ke kos 

terdakwa. Lalu dengan berharap mendapatkan kembali motor berikut 

kuncinya, saksi Nofiapun mengantar terdakwa ke kosnya. Namun 

sesampainya di kos, saksi ditarik tangannya oleh terdakwa dan saksi 
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dimasukkan ke kamar terdakwa dan dikunci dari luar. Beberapa menit 

kemudian terdakwa datang dan langsung memeluk saksi dan menciumi 

setelah itu menjatuhkan tubuh saksi lalu membuka semua pakaian saksi 

hingga saksi telanjang dan terdakwa melepaskan jaket dan celana 

terdakwa hingga terdakwapun telanjang; 

- Bahwa saat itu saksi Nofia berusaha melawan namun didorong 

terdakwa hingga terjatuh kembali dikasur dan Terdakwa memeluk erat 

tubuh saksi, saksi berusaha melepas dan berteriak namun terdakwa 

menarik langsung mendorong setelah itu terdakwa langsung 

memasukkan kelaminnya dan mendorong melakukan gerakan naik 

turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma, setelah puas terdakwa 

pergi kekamar mandi sedangkan saksi dengan keadaan lemas; 

- Bahwa setelah terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung 

mengulangi perbuatannya dengan cara memasukkan kembali 

kelaminnya yang telah menegang ke dalam vagina saksi, saksi saat itu 

mencoba menolak dengan mengatakan “ sudah ron...sudah...” sambil 

tangannya mendorong tubuh terdakwa namun tidak kuat kareba badab 

saksi Nofia di dekap erat oleh terdakwa, dan setelah puas terdakwa 

pergi menuju kamar mandi sedangkan saksi langsung mwnggunakan 

bajunya kembali. Setelah itu terdakwa menyuruh Nofia pulang.; 

- Bahwa saat itu Nofia berusaha mempertahankan bajunya saat hendak 

ditarik terdakwa namun tangan saksi Nofia tak kuat menahan tangan 

terdakwa; 
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- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 2 kali; 

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sukardi 

dan teman saksi Sri Rejeki; 

- Bahwa terdakwa adalah pelaku yang menyetubuhi saksi Nofia; 

- Bahwa setelah kejadian saksi mengantar Nofia untukmenceritakan 

semua kejadian kepada orangtua saksi dan setelah itu saksi melaporkan 

kejadian tersebut kepada pihak berwajib; 

- Bahwa saksi mengenakan baju, rok, celana dalam, bra dan celana 

pendek tersebut adalah milik saksi Nofia yang digunakan terdakwa saat 

memperkosa saksi Nofia; 

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nofia merasa trauma, 

kehilangan masa depan dan sangat malu sehingga saksi keluar dari 

pekerjaan saksi.bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan 

Visum et Repertum dari RSU Tugurejo Semarang Nomor : 

43/VER/PPKPA/IX/2015 tertanggal 04 September 2015 atas nama 

Nofia Rizki Pratiwi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Gati Amalia 

Solihati selaku dokter di Rumah Sakit Umum Tugurejo Semarang 

menerangkan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek lama pada 

selaput dara liuka tersebut akibat persentuhan benda tumpul 

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun 

secara alternative yaitu : Kesatu: Pertama : Pasal 285 KUHP, atau Kedua : 

Pasal 289 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan 

surat dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan 
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yaitu melanggar surat dakwaan ke satu yaitu pasal 285 KUHPidana yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut: 

1. Barangsiapa; 

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam 

hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan 

dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana; 

- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, 

yang diajukan dipersidangan dan keterang terdakwa, maka terdakwa 

ACHMAD SAHRONI Als RONIBin SIDIQ adalah pribadi yang 

dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan 

pidana yang didakwakan kepadanya. 

- Menimbang bahwa, unsur barang siapa mencakup pengertian manusia 

pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat 

dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah 

diajukan sebagai terdakwa yang identitas lengkapnya telah disebutkan 

diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa 

hadir dalam keadaan sehat, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta 

menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak 

ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar 

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yag dilakukan oleh 

terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum. 

Sehingga dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, 
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keterangan terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur 

“Barangsiapa” tersebut telah tebukti secara sah menurut hukum. 

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang 

bukan istrinya bersetubuh dengan dia; 

- Menimbang, bahwa “kekersaran” menurut SR Sianturi,SH adalah 

setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang 

dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam, sedangkan 

Memaksaadalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga 

tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak dari 

si Pemaksa”. 

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah antara 

anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa untuk 

mendapatkan anak jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota 

perempuan sehingga mengeluarkan air mani sesuai dengan Arrest Hoge 

raad 5 Pebruari 1912 (W.9292) 

- Menimbang, bahwa menurut SR Sianturi SH mengatakan yang 

dimaksud dengan “di luar perkawinan”, harus diperhatikan ketentuan 

UU NO 1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP 

No 9/1973). 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “ 

dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh 

dengan dia” tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum dan karena 

keseluruhan unsur pasal 285 KUHPidana dalam dakwaan alternatif  
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kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum, makan terdakwa harus 

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 

pidana : “dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya 

bersetubuh dengan dia” atau Perkosaan”. 

 

Perumusan pasal perkosaan menunjukkan standar nilai moral yang 

dipakai masyarakat dalam memperlakukan perempuan khususnya 

isteri.Seorang isteri dalam hubungan seksual tidak mempunyai hak apapun 

terhadap suaminya. Sehubungan dengan itu, bukan saja Pasal 285 KUHP 

perlu diganti, akan tetapi juga nilai-nilai sosial budaya dan mitos-mitos 

yang mengisyaratkan adanya dominasi pria terhadap wanita atau 

sesamanya perlu diganti. 

Pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan berkecenderungan 

dalam arti riil, sehingga sulit untuk memasukkannya bagi perbuatan yang 

tidak riil, artinya tidak mengaitkan perbuatan dengan konteks suasana atau 

kondisi, serta status pelaku dan korban. 

Unsur persetubuhan dimaksudkan masuknya penis ke dalam 

vagina (alat reproduksi), disyaratkan harus betul-betul masuk dan 

mengeluarkan sperma.Kalau misalnya sudah terjadi pemaksaan dengan 

masuknya alat kelamin laki-laki, tetapi pelaku (laki-laki) dapat menahan 

hingga tidak mengeluarkan sperma, apakah ini tidak terjadi 

perkosaan.Padahal bagi korban dengan adanya penetrasi itu sudah 

menyakitkan dan menderitakan.Berdasarkan Pasal 285 KUHP tidak 
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termasuk perkosaan dalam rumah tangga atau suami memperkosa isterinya 

yang disebut marital rape.Ketentuan ini tidak melarang perkosaan terhadap 

istri oleh suaminya. 

Penegakan hukum tidak lain berarti menegakkan norma-norma 

hukum sekaligus nilai-nilai di belakang norma tersebut. Jadi, selama ini 

yang ditegakkan adalah nilai-nilai individualistis, yang mengabaikan 

prinsip keadilan.Hukum pidana hanya mempersoalkan 3 hal yaitu 

perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban (orang/pelaku) dan sanksi 

pidana, sehingga korban tidak menjadi perhatian. Sehubungan dengan 

kasus perkosaan, kedudukan korban dalam proses peradilan pidana 

hanyalah sebagai saksi korban. Korban justru dirugikan seolah-olah tidak 

dimanusiakan hanya penting untuk memberikan keterangan tentang 

apayang dilakukan pelaku dan dijadikan barang bukti untuk mendapatkan 

visum et repertum. 

Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan yang sangat 

merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun 

terakhir ini perkosaan terus meningkat di Indonesia tak terkecuali di 

Semarang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial 

perempuan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah.Salah satu 

upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang 

memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan 

negara.Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang 

memperhatikan kepentingan korban perkosaan. 
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Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur 

secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan 

yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.Pelaksanaan 

perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam 

hukum pidana belum semua diterapkan di Semarang.Faktor belum 

diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya 

masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu 

hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam 

kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak 

mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, 

psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan 

kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh 

informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan 

kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi 

saksi. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan akan menjadi payung hukum 

bagi perlindungan saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang 

dilindungi dalam hukum acara di Indonesia. Konteks kehadiran Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah dalam kerangka untuk melengkapi 

pranata prosedural dalam proses peradilan pidana. Mengingat, dalam 

pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan 

memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti.Sehubungan 
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dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara 

pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat 

signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil.Pada posisi 

itulah, saksi atau korban melekat potensi ancaman. 

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya 

mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap 

kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, 

berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before law) dalam 

penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana 

harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan 

perhatian khusus, yakni: 

1. Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta bentuk-bentuk 

perlindungan yang diberikan kepada saksi dan korban. Termasuk 

didalamnya adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pemberian 

perlindungan saksi dan korban maupun mekanisme kompensasi dan 

restitusi bagi korban. 

2. Mengenai aspek-aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (LPSK). Hal ini menyangkut kewenangan dan cakupan tugas 

dari LPSK serta bagaimana hubungan fungsional LPSK dengan 

lembaga penegak hukum lainnya. 
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3. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan. Hal ini 

menyangkut aspek mekanisme prosedural bekerjanya LPSK. 

Pemberian bantuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

merupakan bagian dari salah satu bentuk perlindungan yang akan  

diberikan oleh LPSK. Untuk itulah, oleh Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 konsep pemberian bantuan dibatasi sedemikian rupa.Misalnya 

dalam Pasal 6, yang dimaksud bantuan hanya mencakup bantuan medis 

dan bantuan rehabilitasi psikososial.Bantuan tersebut juga hanya 

diperuntukkan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.Dua 

ketentuan bantuan tersebut, tentunya telah membatasi konsep umum 

pemberian bantuan bagi korban yang prinsipnya tidak diskriminatif. 

Perlindungan yang diberikan melalui UU No.13 Tahun 2006 

adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban 

dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang di derita oleh saksi 

dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK. Definisi 

mengenai perlindungan dalam Pasal 1 angka 6.Perlindungan adalah segala 

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan. Lebih lanjut dalam Pasal 4 

UU No.13 Tahun 2006 menyatakan bahwa perlindungan saksi dan korban 

adalah bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan. 

Pasal 5 UU No.13 Tahun 2006 Pasal 6, dan Pasal 7 menjadi 

rujukan mengenai hak-hak, bentuk-bentuk perlindungan, dan bentuk 
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bantuan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 5, terdapat 13 hak 

saksi dan atau korban yang dalam konteks pemberian perlindungan akan 

diberikan oleh LPSK. Dalam Pasal 5 tersebut, UU LPSK menyebutkan 

bahwa perlindungan utama yang diperlukan adalah perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman 

yang berkaitan dengan kesaksiannya dalam proses perkara yang berjalan. 

Untuk lebih jelasnya apa saja hak-hak asasi dan atau korban yang dapat 

diberikan oleh LPSK dapat dilihat dalam tabel. Selain Pasal 5 itu, korban 

juga memiliki hak atas kompensasi dan hak atas restitusi sebagaimana 

diatur pada Pasal 7 UU PSK. Menurut UU PSK, dalam Pasal 6 khusus 

terhadap korban pelangaran hak asasi manusia berhak pula atas bantuan 

medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. 

 Hak-hak asasi dan korban yang dimuat pada Pasal 5 UU PSK 

Bunyi pasal hak-hak yang dijamin 

oleh UU Nomoe 13 Tahun 2006 

Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2006 

Huruf a 

Memperoleh perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga, dan 

harta bendanya, serta bebas dari 

ancaman yang berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya; 

Perlindungan semacam ini merupakan 

perlindungan utama yang diperlukan 

Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi 

dan Korban harus ditempatkan dalam 

suatu lokasi yang dirahasiakan dari 

siapapun untuk menjamin agar Saksi dan 

Korban aman 

Huruf b 

Ikut serta dalam proses memilih dan 

menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Memberikan keterangan tanpa 

tekanan; 

Cukup jelas. 
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Huruf d 

Mendapat penerjemah; 

Hak ini diberikan kepada Saksi dan 

Korban yang tidak lancar berbahasa 

Indonesia untuk memperlancar 

persidangan. 

Huruf e 

Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

Cukup jelas. 

huruf f 

mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan kasus; sampai batas 

waktu perlindungan akhir 

Seringkali Saksi dan Korban hanya 

berperan dalam pemberian kesaksian di 

pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak 

mengetahui perkembangan kasus yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, sudah 

seharusnya informasi mengenai 

perkembangan kasus diberikan kepada 

Saksi dan Korban. 

Huruf g 

Mendapatkan informasi mengenai 

putusan pengadilan; 

 

 

 

Informasi ini penting untuk diketahui 

Saksi dan Korban sebagai tanda 

penghargaan atas kesediaan Saksi dan 

Korban dalam proses peradilan tersebut. 

 

 

 

Huruf h 

Mengetahui dalam hal terpidana 

dibebaskan; 

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya 

balas dendam dari terdakwa cukup 

beralasan dan berhak diberi tahu apabila 

seorang terpidana yang dihukum penjara 

akan dibebaskan. 

Huruf I 

Mendapat identitas baru; 

Dalam berbagai kasus, terutama yang 

menyangkut kejahatan terorganisasi, 

Saksi dan Korban dapat terancam 

walaupun terdakwa sudah dihukum. 

Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan 

Korban dapat diberi identitas baru. 

Huruf j 

Mendapatkan tempat kediaman baru; 

Apabila keamanan Saksi dan Korban 

sudah sangat mengkhawatirkan, 

pemberian tempat baru pada Saksi dan 

Korban harus dipertimbangkan agar Saksi 

dan Korban dapat meneruskan 

kehidupannya tanpa ketakutan. Yang 

dimaksud dengan “tempat kediaman 

baru” adalah tempat tertentu yang bersifat 

sementara dan dianggap aman. 

Huruf k 

Memperoleh penggantian biaya 

transportasi sesuai dengan kebutuhan 

Saksi dan Korban yang tidak mampu 

membiayai dirinya untuk mendatangi 

lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari 

negara. 

Huruf l Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” 
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Mendapat nasihat hukum; adalah nasihat hukum yang dibutuhkan 

oleh Saksi dan Korban apabila 

diperlukan. 

Huruf m 

Memperoleh bantuan biaya hidup 

sementara 

 

 

 

Yang dimaksud dengan “biaya hidup 

sementara” adalah biaya hidup yang 

sesuai dengan situasi yang dihadapi pada 

waktu itu, misalnya biaya untuk makan 

sehari-hari. 

Sumber : Pasal 5 ayat (1) UU No.13 Tahun 200638. 

a) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari 

Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya. 

Dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

benda korban perkosaan penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan 

Anak (PPA) di KepolisianSemarangtelah berupaya memberikan perlindungan 

berupa pendampingan kepada korban dan keluarga perkosaan agar bisa terhindar 

dari ancaman yang bisa datang dari tersangka atau kerabat tersangka selam 

proses penyidikan berlangsung, sehingga korban dapat memberikan kesaksian 

tanpa adanya tekanan. 

b) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan (tidak diberikan) 

c)Memberikan keterangan tanpa tekanan 

korban harus memberikan keterangan atau kesaksian terkait dengan tindak 

pidana perkosaan yang ia alami, guna mempermudah penyidik dari PPA untuk 

                                                           
38Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
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menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti serta tersangka dari tindak 

pidanaperkoaasn itu. Oleh karena itu apabila korban merasa tidak nyaman 

berada sendirian di ruang PPA KepolisianPolrestabes Semarang, maka korban 

diperbolehkan mendapat pendampingan dari pihak keluarga atau kerabat korban, 

agar selama memberikan keterangan korban tidak merasa tertekan terhadap 

pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh penyidik PPA. 

d)Mendapatkan penerjemah 

bagi korban perkosaan yang kurang lancar dalam berbahasa Indonesia, pihak 

penyidik dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan 

penerjemah yang mendampingi korban dari awal proses penyidikan. 

e)Bebas dari pertanyaan menjerat 

mendapatkan keterangan atau kesaksian dari korban perkosaan, penyidik dari 

bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) KepolisianSemarang tidak 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat dengan maksud agar korban 

tidak merasa tertekan dalam memberikan kesaksiaannya, sehingga penyidik 

dapat memperoleh informasi yang sebenar-benarnya mengenai tindak pidana 

perkosaan tersebut. 

f)Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus. 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Semarang senantiasa 

mendampingi korban perkosaan, sehingga apabila korban perkosaan 
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membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus, maka penyidik PPA 

akan memberikannya.  

g)Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisiaandalam hal informasi 

mengenai putusan pengadilan, korban dapat menanyakan hal tersebut kepada 

polisi dari bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian. 

h)Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

Terkait terpidana yang dibebaskan, berdasarkan proses hukum yang berlaku 

terpidana dibebaskan atas persetujuan dari korban dan keluarga sehingga 

terpidana yang dibebaskan, pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik dari 

bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisiantelah 

memberitahukan kepada korban. 

i)Mendapatkan identitas baru (belum diberikan) 

j)Mendapatkan tempat kediaman baru (belum diberikan) 

k)Memperoleh penggantian biaya sesuai kebutuhan (belum diberikan) 

l)Mendapat nasihat hukum. 

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisiansenantiasa memberikan 

nasihat hukum kepada korban perkosaan dari awal proses penyidikan hingga 

proses penyidikan tersebut selesai. 
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m)Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir (belum diberikan) 

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan 

perundang-undangan belum maksimal.Hanya pendamping (LSM/LBH) 

yangmemberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang 

selamainibergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang 

PerlindunganSaksidan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum 

dilaksanakan oleh aparatpenegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat 

hukum yang dalammemperlakukan korban pada kasus perkosaan 

belumberspektifperempuan.Penanganan kasus perkosaan juga terlampau panjang 

karena harus mengikutiprosedur hukum yang membuat korban 

menjadiengganberhadapandenganhukumyangprosesnyasangatmelelahkan.Olehk

arenaitu,perluadanyareformasihokumdankebijakan,terutamasystempenegakanhu

kumyangberkeadilanjender.Perubahan/reformasiinidiharapkanmampumembawa

pemahaman mengenai kepekaanjenderbagiaparatpenegakhukumagarbersikap 

tanggap terhadap kepentinganperempuankorbankekerasan(perkosaan) yang 

dialaminya. 

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau 

perlindungan tidak langsung.Artinya, dengan adanya berbagai perumusan 

tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada 

hakekatnya telah ada perlindungan secara tidak langsung terhadap berbagai 

kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban.Hal ini tentu tidak 

memuaskan karena tidak dapat menjadikan pedoman perlindungan korban. 
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Perlindungan hukum adalah melindungi hak setiap orang untuk 

mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan 

undang-undang, maka oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang 

dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak pula 

untuk mendapat hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Tetapi 

perlu kita ketahui bahwa dalam kasus perkosaan pihak korban telah 

terabaikan dari jangkauan hukum.Ini terbukti dari banyaknya kasus dengan 

korban perempuan yang tidak mampu terselesaikan secara adil dan 

memuaskan. 

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dirasakan 

adanya ketimpangan-ketimpangan.Artinya sistem peradilan Indonesia 

dianggap belum bisa menjembatani aspirasi korban. Ketentuan perundang-

undangan nasional belum ada yang secara khusus mengatur mengenai 

permasalahan korban sebagai pihak yang dirugikan dalam proses peradilan. 

Tetapi dalam KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai 101 yang 

ada penggabungan gugatan ganti kerugian dari korban dengan perkara 

pidananya. 

Secara hukum, bagi saksi dan korban untuk suatu tindak kejahatan 

yang dikualifikasi dapat mengancam diri dan keluarga, mereka akan 

dilindungi. Ada lembaga khusus yang dibentuk negara untuk melindungi 

saksi dan korban tersebut, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK).Korban dapat memohonkan perlindungan kepada lembaga tersebut 

untuk dilindungi. Selanjutnya akan diteliti, apakah para saksi dan korban 
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memang patut untuk mendapat perlindungan lembaga tersebut, atau cukup 

dengan jaminan perlindungan dari lembaga kepolisian negara setempat saja. 

Untuk melindungi agar sama sekali korban tak diketahui, dan masalah 

ini tidak diketahui oleh khalayak tentu sama sekali tidak mungkin. Artinya, 

bila pihak kepolisian telah memproses kasus tersebut dengan suatu 

penyelidikan dan penyidikan, tentu tersangka akan mengetahui siapa yang 

melaporkan masalah itu kepada pihak kepolisian. 

Bantuan dari lembaga non pemerintah dan upaya perlindungan dari 

LPSK, tentu akan lebih meyakinkan bahwa para saksi dan korban akan 

dengan nyaman mengungkap masalah sesungguhnya yang dihadapi pada 

saat kejadian. Dengan demikian hak-hak korban pemerkosaan itu juga 

akan terlindungi dan pelaku kejahatan akan menerima hukuman atas 

perbuatan yang dilakukannya. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah 

dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan bantuan 

medis, bantuan hukum dan pemberian informasi yang menjadikan 

masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karenan melalui informasi ini 

diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat 

berjalan efektif. 

Korban perkosaan dikelompokkan menjadi tiga, tergantung 

respons korban terhadap perkosaan itu.Kebanyakan korban menunjukkan 

gejala trauma pada perkosaan.Gelaja ini diawali dengan stres takut muncul 
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segera setelah perkosaan itu terjadi.Mungkin ada ketakutan, kemarahan, 

kecemasan, shock, menyalahkan diri sendiri, dan ketidakpercayaan yang 

sering kali diekspresikan dengan berteriak, menangis tersedu-sedu, 

ketegangan/kegugupan, rasa muak, atau kegelisahan.Tetapi kadang-kadang 

disembunyikan dalam ketenangan yang tampak dari luar.Dalam tahap ini 

korban mungkin dipenuhi dengan perasaan diancam keselamatannya dan 

merasa bersalah karena tidak berusaha lebih keras. 

Korban perkosaan juga dapat mengalami tekanan batin yang 

mungkin dapat menimbulkan depresi bahkan keinginan untuk butuh 

diri.Kelompok yang ketiga adalah korban yang hanya diam. Saat ini pihak 

kepolisian telak memiliki unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak)yang 

menyediakan konselor untuk menangani korban tindak pidana perkosaan. 

Dalam hal ini konselor untuk ditugaskan akan mendorong korban supaya 

mengekspresikan perasaannya, menolong korban mencari perawatan dan 

pertolongan medis yang tepat dan resmi. Pihak kepolisian dalam hal ini 

dapat bekerja sama dengan keluarga agar keluarga dapat membantu 

memberikan semangat kepada korban. 

Penanganan para Wanita dan Anak yang memang sangat rentan 

terhadap perilaku kekerasan baik secara fisik maupun seksual, ini 

dikarenakan posisi mereka yang sangat lemah dalam strata 

kemasyarakatan.Wanita di berbagai belahan bumi sering dipandang lebih 

rendah daripada laki-laki, hingga pada akhirnya ketika terjadi praktek 

kekerasan dalam rumah tangga ataupun di lingkungan masyarakat hal ini 
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dianggap sebagai hal yang wajar. Dan pada akhirnya kaum wanita pu 

menjadi bersikap permisif dan menganggap penderitaan ataupun 

penyiksaan yang terjadi pada diri mereka adalah merupakan suatu hal yang 

wajar dan merupakan kodrat mereka yang lalu melahirkan sikap pasrah 

dan “nrimo”saja. 

Ketika seorang wanita menjadi korban perkosaan peristiwa 

tersebut dilaporkan pada pihak kepolisian maka sesuai dengan prosedur 

korban haruslah dimintai keterangan yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk selanjutnya di visum. 

Secara psikologis wanita yang menjadi korban akan sangat malu 

ataupun ragu untuk menceritakan pengalaman yang menimpa dirinya 

sehingga berakhir dengan keterangan yang diberikan kurang jelas bahkan 

lebih parah lagi korban tidak mau bicara dan hanya menangis saja. 

Berangkat dari latar belakang di atas maka Polri selaku pihak yang 

bertanggungjawab dalam penegakkan hukum yang didalamnya juga 

termasuk wanita menggangap hal ini sebagai suatu hal yang serius dan 

otomatis juga memerlukan penanganan yang serius pula. 

Untuk itu petugas Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) pun 

mendapatkan pelatihan khusus tentang teknik dan taktik penanganan para 

korban yang demikian, termasuk juga personil dan ruangan 

pemeriksaannya pun khusus sehingga tidak menimbulkan trauma yang 

lebih jauh lagi. Bagaimana menangani wanita dan menangani anak-anak 

tidaklah sama, semuanya memerlukan kiat khusus sehingga pemeriksaan 
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akan berjalan dengan lancar dan akhirnya pelaku dapat dijerat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi. Bentuk-bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2002 meliputi: 

 a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman 

fisik dan mental; 

 b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;   

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa 

bertatap muka dengan tersangka.  

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa 

aman dan 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 diketahui 

atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan 

ancaman dari pihak tertentu. Perlindungan terhadap korban pemerkosaan 

dilakukan selama proses peradilan, sebagai berikut:  

a. Sebelum sidang pengadilan  

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana 

perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban 

melapor.Korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) 
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dimana korban kekerasan atau pelecehan seksual untuk anak dan 

perempuan dapat melaporkan kasusnya. 

b.  Selama sidang pengadilan  

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan 

kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat 

lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat 

korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani 

pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan 

sangat dibutuhkan oleh korban.  

 

 

c.  Setelah sidang pengadilan  

Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan 

Pasal 5 ayat (1) huruf h s/d m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, 

maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain 

sebagai berikut: Mengetahui dalam hal terpidana 

dibebaskan;.Mendapatkan identitas baru; Mendapatkan tempat 

kediaman baru; Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan; Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau 

Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan akhir. 

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan 

adalah apabila korban mengalami depresi dan diketahui keluarganya 
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maka dibawa ke psikiater atas persetujuan keluarganya. Sedangkan jika 

korban tidak diketahui keluarganya maka akan ditempatkan di rumah 

aman (shelter). 

Dalam hal korban mendapat ancaman dari pelaku, maka Polisi 

membentuk Polmas yang bekerja sama dengan kelurahan setempat. Hal ini 

dimaksudkan untuk melakukan pengawasan/kontrol terhadap korban 

tindak pidana perkosaan. 

C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan  

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap korban perkosaan baik 

secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit 

bukan merupakan tugas yang mudah, melainkan merupakan tanggung 

jawab dan perbuatan yang berat, sebab persoalannya bukanlah hanya 

menyangkut salah satu aspek saja, melainkan persoalan yang sangat 

kompleks. 

Sebagaimana diketahui bahwa antar lembaga yang satu dengan 

lembaga yang lain belum ada satu pemahaman yang sama tentang 

perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasaan 

(perkosaan). Masing-masing lembaga mempunyai terjemahan tersendiri 

mengenai bentuk perlindungan dimaksud, sehingga dalam program dan 

aktivitas merekapun akan berbeda-beda atau sama lain. 

Walaupun nyatanya telah banyak lembaga/yayasan/unit yang 

menyikapi persoalan perempuan yang menjadi korban kekerasan 
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(perkosaan), akan tetapi masih terlalu sedikit yang dapat dilakukan dalam 

relevansinya dengan perlindungan dimaksud. Kepedulian yang dilakukan 

dalam bentuk bantuan kadang masih bersifat sporadis dan bantuannya pun 

masih sangat terbatas. 

Dalam penerapan perlingdungan hukum terhadap korban 

kejahatan, khusunya korban perkosaan, banyak dijumpai korban atau 

keluarganya menolak untuk melaporkan kekerasan yang menimpanya 

dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku atau 

ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi 

korban maupun keluarganya. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran 

ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang 

berkepanjangan. Begitu pula, tidak adanya laporan atau pengaduan dari 

korban atau keluarganya akan membuat proses peradilan pidana terhadap 

pelaku kekerasan tidak akan berjalan. Hal yang sama dapat ditemukan 

pada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana pada saat 

korban (keluarga) akan memberikan laporan pengaduan pada pihak 

berwajib atau akan bersaksi di pengadilan, ancaman dan teror baik fisik 

maupun psikis, kerap menyelimuti korban dan keluarganya, yang pada 

akhirnya menyebebabkan korban (keluarga) enggan untuk melaporkannya 

atau beraksi. 

Sekalipun aparat penegak hukum (kepolisian) telah mengupayakan 

berbagai cara guna mengatasi kendala ini, seperti dengan dibetuknya 

Ruang Pelayanan Khusus di hampir setiap kepolisian resort (polres), atau 
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menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit, tetapi kenyataannyakorban 

perkosaan masih ada yang tidak mau melaporkan kasusnya kepada pihak 

yang berwajib. 

Fasilitas Pendukung Kurangnya sarana dan prasarana pendukung 

dalam upaya perlindungan korban kejahatan yang paling nyata dirasakan 

adalah pada perlindungan korban perkosaan. Sebagai contoh: untuk dapat 

memenuhi tandar minimal suatu ruang pelayanan khusus, perlu adanya 

beberapa fasilitas pendukung, seperti berikut ini: 

a. Ruangan pelayanan khusus ini letaknya harus terpisah dari ruang 

pemeriksaan yang biasa dipergunakan untuk pemeriksaan 

kejahatankejahatan pada umumnya, sekalipunn letaknya masih dalam 

kompleks kantor kepolisian setempat.  

b. Ruangan pelayanan khusus harus terasa nyaman dan familiar, tidak 

seperti ruangan pemeriksaan untuk kejahatan-kejahatan pada 

umumnya sehingga pada saat korban diperiksa atau dimintai 

keterangan oleh petugas tidak seperti sedang diperika di kantor polisi 

melainkan seperti di rumahnya sendiri.  

c. Ruangan pelayanan khusus harus memiliki ruangan relaksasi yang 

dapat dipergunakan oleh korban untuk beristirahat guna memulihkan 

kondisi fisik dan mentalnya sehingga pada tahap berikutnya korban 

siap untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kekerasan yang 

menimpa dirinya. 
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Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan: “seorang saksi dan 

korban berhak mendapatkan tempat kediaman baru”. Penjelasan pasal 

tersebut menyatakan yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” 

adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan perlindungan 

terhadap korban tindak pidana perkosaan, tidak semuanya dapat diberikan, 

karena dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala.Kendala 

tersebut bisa bersumber dari si korban maupun dari aparat penegak 

hukum. 

Kendala yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yaitu: 

korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh 

Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna 

keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah 

aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang 

disediakan oleh pihak kepolisian.Malah mengungsi ke rumah 

keluarganya.Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban 

kepada pihak kepolisian. 

Ada beberapa alasan, korban tidak bersedia di tempatkan di rumah 

aman, yaitu:  

1. Korban merasa ruang geraknya menjadi terbatas, karena selalu dalam 

pengawasan oleh pihak kepolisian.  
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2. Korban merasa tertekan, karena tidak dapat berkomunikasi dengan 

teman atau keluarganya secara leluasa.  

3. Keluarga korban takut dijadikan objek pembicaraan dan perhatian 

warga masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga orang 

yang semula tidak tahu aib yang diperoleh pihak korban akan 

mengetahui hal tersebut dan akibat buruknya akan selalu 

dipergunjingkan. Kendala lain yang timbul, adalah yang bersumber dari 

aparat penegak hukum, yaitu adanya oknum penyidik yang kerap 

melakukan penyimpangan dalam melaksanakan hak-hak korban 

kejahatan, tidak menutup kemungkinan penyimpangan timbul akibat 

mental buruk yang ditunjukkan oleh oknumoknum dari pihak 

kepolisian itu sendiri, karena ada beberapa korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang harus memberikan sejumlah uang guna 

mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian. dan banyaknya 

jumlah anak yang menjadi korban perkosaan yang harus mendapatkan 

penanganan khususnya perlindungan. Perbedaan jumlah memang kerap 

menjadi kendala dalam segala hal.Tidak terkecuali dalam pelaksanaan 

hak-hak korban, seiring meningkatnya tindak pidana maka semakin 

banyak pula korban kejahatan yang muncul sehinga menyulitkan pihak 

kepolisian untuk menanganinya. 

Hambatan yang lain adalah apabila keluarga menarik perkara, 

maka pihak kepolisian sudah tidak berwenang untuk menangani kasus 

perkosaan tersebut. Hal ini tentu menjadi kendala dalam upaya 
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perlindungan hukum.Karena setelah keluarga mencabut perkara, 

sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab keluarga dan bukan lagi menjadi 

tanggung jawab kepolisian. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan 

Negeri Semarang Bapak Lasito, yang menangani kasus tindak pidana 

perkosaan bahwa dalam kasus tindak pidana perkosaan ada beberapa 

kendala yang dihadapi yaitu:39 

a) Tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban perkosaan. 

Biasanya suatu tindak pidana perkosaan tidak di laporkan kepada 

polisi untuk diusut kasusnya, hal itu disebabkan karena korban 

atau keluarga korban merasa malu, trauma yang besar, atau 

bahkan merasa takut akan ancaman dari tersangka atau keluarga 

tersangka bila korban maupun keluarga korban melaporkan 

perkosaan tersebut kepada pihak kepolisian. 

b) Tidak terdapat saksi dalam perkosaan tersebut 

tindak pidana perkosaan tersebut tidak memiliki saksi, dengan 

kata lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana perkosaan 

tersebut hanyalah korban dan pelaku itu sendiri. 

 

 

 

                                                           
39 Wawancara dengan: Bapak Lasito, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada 

tanggal 16 Januari 2018 




