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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hukum yang diterapkan di Indonesia saat ini kurang 

memperhatikan kepentingan korban yang sangat membutuhkan 

perlindungan hukum. Bisa dilihat dari banyaknya kasus saat ini yang 

terjadi di dalam masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap 

korban sangat lemah. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam masyarakat 

terutama dalam kasus tindak pidana kekerasan sangat memerlukan 

perlindungan hukum bagi korbannya. Aparat penegak hukum kurang 

memperhatikan kepentingan korban yang telah menderita akibat tindak 

pidana yang telah menimpanya. Pentingnya perlindungan hukum terhadap 

korban tindak pidana bisa meringankan kondisi bagi korbannya  yang 

sudah menderita.  

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut 

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang 

menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum.1 Adapun tujuan 

pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 

menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban 

di dalam masyarakat diharapkan kepetingan manusia akan terlindungi.2 

Oleh karena itu hukum mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat 

                                            
1Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen. 
2Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, hal 77. 
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saat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain. Penerapan hukum 

merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan 

ketentraman dalam masyarakat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran 

hukum. Dengan penerapan hukum yang baik diharapkan kepentingan 

manusia dapat terlindungi dari suatu perbuatan tindak pidana. Menurut 

Moeljatno, bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi 

dapat dikatakan bahwa, tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang 

dilarang dan diancam pidana.3 

Untuk mewujudkan Negara Indonesia dengan tatanan masyarakat 

yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, serta melindungi 

masyarakat dari perbuatan kekerasan. Perbuatan tindak pidana kekerasan 

dapat mengakibatkan penderitaan, kerugian kepada korbannya. Korban 

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.4 Korban 

juga bisa dijadikan saksi dalam proses penyelesaian perkara pidana, Saksi 

perlu dilindungi melalui ketentuan hukum acara pidana dengan mengatur 

hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan dengan membatasi 

kewenangan aparat penegak hukum secara tegas dan ketat, saksi juga perlu 

dilindungi dengan hukum pidana materiil, yang memiliki sifat lebih tegas 

dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan 

                                            
3Moeljatno, 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bima Aksara, hal 54. 
4Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan  

Korban. 
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yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi.5 Kejahatan 

kekerasan masih banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan 

tempat yang tersembunyi. Bentuk kekerasan fisik cukup sering terjadi di 

dalam masyarakat banyak kasus tersebut lolos dari jeratan hukum yang 

berlaku. Lembaga penegak hukum memiliki tugas untuk mengemban 

tujuan hukum atau mewujudkan fungsi hukum. Sebagaimana 

dikemukakan I. S. Susanto bahwa fungsi primer negara hukum dapat 

dikemukakan dalam tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, dan 

pembangunan.6 

Tindak Pidana kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak 

satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab 

tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai 

berikut:7 

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-358 KUHP. 

2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP. 

3. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 

KUHP. 

4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP. 

5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, 

Pasal 359-367 KUHP.   

                                            
5Muchamad Iksan, 2012, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 

Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal 108. 
6 I. S. Susanto, 1999, Orasi Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde 

Baru, Semarang: UNDIP, hal 17-18. 
7Moeljatno, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hal 35. 
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Bahkan ada kasus terhadap korban kekerasan yang mengalami luka berat 

dapat menimbulkan cacat tetap. Menurut Pasal 351 KUHP ayat (2) jika 

perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana 

penjara paling lama lima tahun, Bahwa luka berat sebagaimana disebut 

dalam pasal 90 KUHP, diartikan sebagai luka yang menimbulkan cacat 

tetap. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 

macam yaitu:8 

1. Yang sama sekali tidak bersalah. 

2. Yang jadi korban karena kelalainnya. 

3. Yang sama salahnya dengan pelaku. 

4. Yang lebih bersalah daripada pelaku. 

5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku 

dibebaskan). 

Korban yang mengalami cacat tetap perlu adanya perlindungan 

hukum atas tindak pidana yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian 

bagi korban. Perlu diketahui sejauh mana korban memperoleh 

perlindungan hukum seperti yang diharapkan akibat perbuatan orang lain. 

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang telah dialami 

seseorang akibat menjadi korban yang dimaksud dengan perlindungan 

korban. 

Paradigma perlindungan korban dikonstruksikan oleh hukum dan 

perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHP dan KUHAP termasuk 

                                            
8Arif Gosita, 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, hal 72. 
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kebijakan instansional birokrasi penegakan hukum. Oleh karena itu, 

bentuk perlindungan korban pun telah dikonstruksikan dalam perundang-

undangan. Dalam hal ini berarti bahwa realitas sosial perlindungan korban 

dimungkinkan mengalami pendegradasian karena adanya kekurangan atau 

hambatan dalam perundang-undangan, sehingga kurang mengakomodasi 

respon terhadap korban.9 

Aturan hukum seringkali fokus untuk menghukum pelaku 

kejahatan tetapi korban juga perlu diperhatikan karena korban merupakan 

pihak yang cukup dirugikan dan menderita. Setiap orang menggangap 

bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap 

sipenjahat, seakan-akan penjahat merupakan satu-satunya sumber 

kesulitan bagi korban.10 Kerugian terhadap korban yang harus dipulihkan 

tidak saja dari kerugian fisik tetapi juga kerugian non fisik. Maka 

penjatuhan pidana bukan sekedar memenuhi hak korban, pertimbangan 

akal dan logika tetapi juga harus melihat kepentingan korban. Dari uraian 

di atas penulis tertarik melaksanakan penelitian dan mengangkat sebagai 

karya ilmiah dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG 

MENIMBULKAN CACAT TETAP” (Studi Kasus di Pengadilan 

Negeri Surakarta). 

 

                                            
9C. Indah, Maya, S, 2014, Perlindungan Korban Suatu Perspektif  Viktimologi dan Kriminologi, 

Jakarta: Kencana, hal 113. 
10Mulyana W. Kusumah, 1981, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, 

Bandung: Alumni,  hal 2.  
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B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah 

Pembatasan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam 

suatu rangkaian penelitian, perumusan masalah yang jelas akan 

menghindari pengumpulan data yang tidak perlu, dapat menghemat biaya, 

waktu, tenaga, penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang akan di 

capai. Maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 

dalam hal restitusi di Kota Surakarta ? 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian restitusi bagi 

korban kejahatan di Kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Tujuan Obyektif 

Mendeskripsikan upaya perlindungan hukum terhadap korban 

kejahatan dalam hal restitusi di Kota Surakarta serta kendala yang 

dihadapi dalam upaya pemberian restitusi bagi korban kejahatan di 

Kota Surakarta. 

2. Tujuan Subyektif. 

Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis 

terhadap penerapan teori-teori yang penulis peroleh selama menempuh 
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kuliah dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam 

masyarakat.  

Manfaat yang diharapkan dan di ambil oleh penulis dari penelitian 

ini adalah   sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan pengetahuan dibidang hukum pidana. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum 

yaitu hukum pidana dan hukum acara pidana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran. 

b. Membentuk pola pikir. 

c. Dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menetapkan ilmu yang diperoleh. 

 

D. Metode Penelitian 

Adapun metode dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada 
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tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.11 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 

yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Yuridis Empiris adalah pendekatan 

dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di 

masyarakat dalam sistem kehidupan yang mempola atau penelitian 

yang bersifat kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh 

langsung dari obyeknya. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan di 

Pengadilan Negeri Surakarta sesuai dengan penelitian yang penulis 

susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data. 

4. Jenis dan pengumpulan data. 

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang terdiri 

dari beberapa sumber bahan hukum meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari wawancara, catatan-

catatan resmi, perundang-undagan, dan dari putusan hakim. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

                                            
11Amirudin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, hal 25.  
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Bahan hukum sekunder adalah semua yang diketaui masyarakat 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi 

buku-buku, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.12 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penulis dalam melakukan penelitian ini metode pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan 

mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-

buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta 

dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut 

dan kemudian melakukan analisis data. 

b. Wawancara  

Wawancara, merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 

terkait guna memperoleh data baik itu lisan maupun tulisan. 

6. Metode Analis Data 

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari 

rekaman, wawancara, atau bahan hukum tertulis (Undang-undang, 

dokumen, buku dan sebagainya), maka teknik data yang digunakan 

oleh penulis berupa  analisis kualitatif yaitu penyajian data yang 

                                            
12Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media,  hal 141. 
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dideskripsikan dalam bentuk essay dengan kalimat yang cukup 

panjang bersifat membahas dan menguraikan permsalahan yang 

penting. Dari bahan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis yang 

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana 

kekerasan yang menimbulkan cacat tetap. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar 

memudahkan dalam mempelajari isinya. 

Bab Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan metode 

penelitian. 

Bab Tinjauan pustaka, dalam penulisan hukum ini akan 

memberikan kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum mengenai 

kekerasan, korban kekerasan, perlindungan hukum, wewenang Pengadilan 

dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan. 

Bab hasil penelitian dan pembahasan, di mana dalam bab ini akan 

menjabarkan hasil penelitian dan menjelaskan tentang upaya perlindungan 

hukum terhadap korban kejahatan dan kendala yang dihadapi dalam 

pemberian restitusi di Kota Surakarta. 

Bab Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 


