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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Hukum pada hakikatnya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana 

(instrumen) untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa 

diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung 

terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia.1

   Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu 

baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan 

masyarakat, termasuk saksi, serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili 

oleh pemerintah.
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      Dalam sistem hukum Indonesia kita mengenal dengan apa yang disebut 

hukum pidana, yakni bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di 

Indonesia, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan 

perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan disertai 

 Perlindungan hukum ini meliputi pengakuan hak-hak dan 

kewajiban subjek-subjek hukum yang dilindungi, termasuk jaminan bahwa hak-

hak yang diakui itu juga dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh para subjek hak-

hak sebagaimana mestinya.  

                                                 
1 Alinea IV Pembukaan Undang-undang dasar 1945 Hasil Amandemen. 
2 Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro. hal. 129. 
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ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 

melanggar apa yang telah diatur di dalamnya.3

  Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi 

hukum dan sosial, merupakan peristiwa yang di dalamnya terjadi pelanggaran 

oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan 

terjadinya kerugian pada pihak korban, baik kerugian yang bersifat materiil – 

kebendaan ataupun kerugian yang bersifat immateriil – non kebendaan.

 Hukum Pidana Indonesia, 

berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab 

Undang-undana Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain 

yang mengatur secara khusus. Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP 

adalah tentang penganiayaan. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai 

berikut:  

 “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.” 

4

  Fakta yang terjadi manakala suatu perkara pidana penganiayaan diselesaikan 

melalui mekanisme peradilan pidana, aparat penegak hukum lebih banyak 

memberikan perhatian kepada pihak pelaku tindak pidana, yaitu tersangka atau 

terdakwa. Pusat perhatian aparat penegak hukum seolah-olah tercurahkan hanya 

pada diri tersangka atau terdakwa, sementara diri si korban Hak– hak dan 

kepentingannya justru kurang mendapat perhatian. Bagi aparat penegak hukum, 

polisi, jaksa dan hakim serta penasihat hukum, seakan-akan seluruh persoalan 

telah selesai bilamana seorang terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah 

  

                                                 
3 Leden Marpaung. 2005.  Asas – Teori - Praktek  Hukum  Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 4. 
4 Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP. hal. 12. 
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melakukan tindak pidana dan dikenai pidana penjara atau kurungan selama waktu 

tertentu.  

  Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, seakan-

akan seluruh tugasnya telah selesai, manakala seorang pelaku tindak pidana telah 

dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, sementara kerugian materiil dan 

trauma fisik serta psikis yang diderita korban karena tindak pidana itu seperti 

terabaikan begitu saja. Kasus-kasus demikian kendatipun secara yuridis formal 

telah selesai, namun pada hakikatnya tidaklah selesai manakala pihak korban 

memendam perasaan kecewa yang sangat mendalam, dan tidak jarang lahir 

kembali dalam bentuk tindakan balas dendam terhadap si pelaku penganiayaan 

pada kesempatan yang lain, sementara pada hakekatnya hukum berfungsi untuk 

menciptakan rasa keadilan di masyarakat. 

  Dalam perkembangan mutakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian dan 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan juga dalam 

proses peradilan pidana, telah ada upaya-upaya sistematis untuk memperbaiki 

posisi korban di dalam peraturan prundang-undangan belum dapat membuat hak 

dan kepentingan korban menjadi sungguh-sungguh lebih baik. Memang harus 

diakui, bahkan secara sporadis terdapat aparat penegak hukum, dalam hal ini 

hakim, yang memiliki visi dan sikap yang sangat jauh ke depan. Terdapat hakim-

hakim yang dengan pandangan dan sikapnya yang bijaksana, dapat memberikan 

putusan akhir yang membesarkan hati baik korban tindak pidana dan juga 

masyarakat secara umum. 

  Putusan-putusan yang visioner – berwawasan jauh ke depan ini memiliki 

watak restoratif, yaitu tidak hanya memuat penjatuhan pidana perampasan 
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kemerdekaan kepada perilaku tindak pidana atas tindak pidana yang 

dilakukannya, tetapi juga memuat sanksi tambahan berupa perintah kepada 

terdakwa untuk memberikan ganti kerugian (restitusi atau kompensasi) atas 

kerugian materiil yang diderita korban, serta memerintahkan kepada terdakwa 

untuk menyampaikan penyesalan dan pemohonan maaf atas perbuatan tercela 

yang dilakukannya yang telah menimbulkan trauma fisik dan psikis pada diri 

korban penganiayaan. 

  Sikap hakim yang bijaksana dengan memberikan putusan yang membesarkan 

hati pihak korban tindak pidana penganiayaan dan juga masyarakat pada 

umumnya, merupakan dambaan bagi setiap warga masyarakat yang menunjung 

tinggi rasa keadilan kepada semua pihak, yakni pelaku tindak pidana, korban 

tindak pidana dan masyarakat, perlu dijadikan contoh teladan – sebagai model – 

dalam penyelasaian perkara-perkara pidana melalui sistem peradilan pidana 

nasional. 

  Berdasarkan uraian-uraian di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan 

penelitian skripsi dengan judul: “PERLIDUNGAN HAK-HAK KORBAN 

TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

1. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hak-hak dan kepentingan para 

korban tindak pidana penganiayaan dalam praktek penyelesaian perkara 

pidana melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. 
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Perlindungan hukum hak-hak dan kepentingan korban ini juga difokuskan 

pada sistem peradilan pidana secara umum dan tidak meliputi penyelesaian 

perkara pidana melalui peradilan militer. 

 

2. Perumusan Masalah 

a. Adakah pengaturan perlindungan hak-hak dan kepentingan korban dalam 

sistem hukum Indonesia? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan (implementasi) perlindungan hak-hak dan 

kepentingan korban dalam mekanisme penyelesaian perkara melalui 

sistem peradilan (pidana) di Kota Sragen? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk melakukan kajian perihal 

pengaturan perlindungan hukum hak-hak dan kepentingan korban 

penganiayaan serta pelaksanaannya (implementasi) melalui mekanisme sistem 

peradilan pidana di Indoensia. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada 

khususnya serta masyarakat pada umumnya, tidak hanya pemahaman yang 

bersifat teoritis – konseptual mengenai pengaturan dan perlindungan 

hukum hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana khususnya korban 

penganiayaan, melainkan juga pemahaman tentang realitas empiris perihal 
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bagaimana pelaksanan hak-hak dan kepentingan hukum korban yang 

diakui dan dijamin pelaksanaannya oleh peraturan perundang-undangan 

nasional. 

b. Hasil penelitian ini juga akan memperkaya wacana keilmuan tentang 

Hukum Perlindungan Saksi dan Korban yang secara nasional saat ini 

menjadi salah satu agenda dalam promosi kualitas penegakan hak-hak 

asasi manusia. 

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat pada upaya untuk 

meningkatkan kualitas sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya 

berkaitan dengan perlindungan hak-hak dan kepentingan hukum korban 

tindak pidana. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia global telah 

mendorong meningkatnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak-hak asasi 

manusia.5

                                                 
5 Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan salah satu momentum penting dalam perkembangan sejarah 
social, politik dan hokum di dunia yang membawa pengaruh besar juga pada perkembangan system 
peradilan pidana dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 

 Peningkatan penghargaan (apresiasi) terhadap hak-hak asasi manusia 

ini membawa pengaruh terhadap pemikiran dalam lingkup kajian dan teori 

mengenai sistem peradilan pidana, yang ditandai dengan bergesernya paradigma 

hukum pidana yang semula hanya berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku 

kejahatan dengan fokus perbuatannya semata (Daad Strafrecht) ke arah fokus 

berikutnya yang lebih luas yakni perbuatan dan pelaku tindak pidana (Daad – 
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Dader Strafrecht). Keadaan ini secara keseluruhan masih menampakkan 

paradigma hukum pidana yang masih berfokus pelaku tindak pidana.6

  Paradigma ini kemudian bergeser lebih lanjut pada perkembangan yang lebih 

mutakhir berupa hukum pidana yang tidak saja memperhatikan hak dan 

kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan 

kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem 

peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan 

kepentingan pelaku korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini 

dikenal dengan peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan 

keadilan restoratif.
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  Keadilan retributif merupakan produk peradilan yang bervisi dasar sebagai 

pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda halnya dengan keadilan 

restoratif itu, keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi 

pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-

dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang 

merupakan tindak pidana. Dengan demikian, dalam konstruksi pemikiran 

peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-

hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan 

yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme 

sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk 

memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan 

 

                                                 
6 Istilah paradigma yang awalnya diintroduksi oleh Thomas S.Kuhn, dipergunakan untuk menunjuk dua 
pengertian utama. Pertama, sebagai konstelasi pemikiran, keyakinan, nilai, persepsi, dan teknik yang 
dianut oleh akademisi maupun praktisi disiplin ilmu tertentu yang mempunyai cara pandang terhadap 
realita objek kajian mereka. Kedua, sebagai upaya manusia untuk memcahkan rahasia ilmu 
pengetahuan yang mampu menjungkirbalikkan semua sumsi maupun aturan yang ada. Satjipto 
Rahardjo. 2002. Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Surakarta: 
Muhammadiyah University Press, hal. 59. 
7 Howard Zehr. 2002. The Little book of Restorative Justice. Pennsylvania: Intercourse. Hal 18. 
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oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang 

bersifat emosional. 

  Keadilan restoratif (restorative justice) sebagai pendekatan baru dalam 

penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan 

pidana untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah.8 Namun lebih dari 

itu, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menghendaki penyelesaian 

kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi dampak negatif yang 

dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si 

korban, dan bila mungkin dapat dilanjutkan pada upaya rekonsiliasi hubungan 

antarapihak korban dan pihak pelaku tindak pidana.9 Pendekatan ini membuka 

kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga 

permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.10

  Sementara itu, pada tataran praktis keberhasilan suatu proses peradilan pidana 

sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam 

proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi (dalam hal ini adalah 

saksi sekaligus korban), banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya 

Saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban 

merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. 

Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang 

mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak 

terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan Korban takut 

 

                                                 
8Howard Zehr. 2001. Transcending Reflexions of crime Victims. Pennsylvania: Intercourse. Op.Cit. 
Hal.194. 
9 Howard Zehr & Barb Toews eds. 2004. Critical issues in Restorative Justice. New York: Criminal 
Justice Press. Hal. 385. 
10 Howard Zehr. 2001. Transcending Reflexions of crime Victims. Pennsylvania: Intercourse, Op.Cit. 
Hal. 26 
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memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari 

pihak tertentu.11

  Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap 

terjadinya tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara 

memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang 

mengetahui dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap 

tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. 

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang 

memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi 

baik hak maupun jiwanya. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan 

keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan 

masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang 

diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya 

terancam oleh pihak tertentu. Berdasarkan asas kesamanan di depan hukum 

(equality before the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan 

Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan 

hukum.
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E. Metode Penelitian 

 

 

    Dalam melakukan penelitian agar terlaksana secara maksimal maka peneliti 

mempergunakan metode sebagai berikut : 

1. Pendekatan Penelitian 

                                                 
11 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
12 Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yakni 

penelitian hukum yang berupaya melakukan kajian aspek-aspek normatif 

perlindungan hak-hak asasi dan korban tindak pidana berikut pelaksanaannya 

pada tataran empiris dalam mekanisme sistem peradilan pidana. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, yaitu untuk memberikan 

gambaran mengenai perlindungan hak-hak korban tindak pidana baik secara 

yuridis maupun empirisnya di pengadilan negeri kelas IB Sragen dan di 

masyarakat.13

3. Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen. Adapun alasan 

penulis memilih lokasi tersebut adalah karena penulis tertarik untuk 

mengetahui mengenai pengakomodasian hak-hak korban dalam putusan 

pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sragen. 

 

4. Data Penelitian 

Data penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Kedua jenis data 

ini merupakan data yang bersifat kualitatif, yakni deskriptif naratif tentang 

berbagai hal yang masuk dalam lingkungan masalah penelitian ini. 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian di Pengadilan Negeri Sragen. 

                                                 
13 Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI. Hal. 13. “Penelitian deskriptif 
pada umumnya bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala-gejala lainnya”. 
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b. Data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yaitu 

dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari undang-undang,artikel 

ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip 

yang terkait dengan penelitian ini 

 

5. Responden Penelitian 

Responden atau sumber data penelitian ini meliputi Polisi, Jaksa Penuntut 

Umum, Hakim, saksi dalam perkara pidana terutama yang merupakan saksi 

sekaligus korban tindak pidana. 

 

6. Prosedur Penentuan Responden 

Penentuan responden atau narasumber data dilakukan secara purposif, 

yakni informan yang dipilih atau ditentukan berdasarkan keterkaitan atau 

kompetensi orang yang bersangkutan dengan tema atau masalah dalam 

penelitian ini.14

7. Prosedur Pengumpulan Data 

 

 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian 

lapangan dengan melakukan wawancara (interview) yakni wawancara 

tersruktur terhadap responden yang mewakili lembaga dan wawancara 

                                                 
14 Matthew B. Miles & Michael Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. Jakarta: UI-Press. hal. 47. 
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informal dan mendalam (Informal and deep interview) terhadap responden 

individual yakni saksi dan/ atau korban tindak pidana.15

8. Prosedur Analisis 

 

 

Analisis data meliputi tiga jalur kegiatan yang berlangsung secara 

bersamaan, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data “kasar” yang 

dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data ini 

berlangusng terus menrus selama penelitian yang berorientasi kualitatif 

berlangsung, dan berakhir ketika laporan akhir selesai disusun. 

Penyajian data merupakan kegiatan pemaparan data yang disusun baik 

dalam bentuk teks naratif maupun tabel. Dengan pemaparan data secara 

demikian akan memungkinkan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

merupakan bagian dari kegiatan yang dimaksudkan untuk menampakkan 

konfigurasi hasil penelitian secara utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang semula 

bersifat tentatif (sementara) juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian dan kesimpulan yang 

dirumuskan, maka peneliti selalu melakukan pengecekan ulang kepada para 

responden. 

 

F. Sistematika Penulisan 

                                                 
15 Robert Bodgan & Steven J. Taylor, 1993, Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian (Diterjemahkan oleh A. 
Khozin Afandi), Surabaya: Usaha Nasional, hal. 92. 
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Untuk mengetahui gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini, penulis 

akan sajikan sistematika penulisan skripsi ini dengan terbagi manjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu : 

Bagian muka, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, 

halaman pengesahan, halaman motto,halaman persembahan, kata pengantar dan 

daftar isi. 

Bagian kedua adalah isi, yang disusun dalam format empat bab, yaitu :  Bab 

pertama, memuat pendahuluan yang memuat uraian latar belakang, pembatasan 

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran dan metode 

penelitian. 

Bab kedua, memuat uraian tentang kajian kepustakaan tentang berbagai 

faktor yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini, meliputi Tinjauan tentang 

korban, penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

penegakan hukum, serta perlindungan hukum saksi dan korban kejahatan dalam 

hukum Indoensia. 

Bab ketiga, memuat uraian tentang hasil penelitian atas berbagai masalah 

penelitian yang telah dirumuskan disertai dengan pembahasannya dengan 

didukung kolaborasi konsep dan teori-teori yang relevan dengan tema dan 

masalah penelitian ini. 

Bab keempat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.  

Dan di bagian akhir dari skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

 


