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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN 

SEKSUAL  

(STUDY KASUS PENGADILAN NEGERI KLATEN) 

Abstrak 

Setiap orang memiliki hak asasi manusia salah satunya yaitu perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan 

sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Maraknya kekerasan seksual 

terhadap perempuan menimbulkan banyaknya korban yang mengakibatkan 

penderitaan fisik, seksual, ataupun psikologis. Pengaturan hukum tindak pidana 

kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam Pasal 285 & 286 KUHP dan 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku 

yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa dan menyakiti korban tanpa 

kehenda korban. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Korban.  

Abstract 

Everyone has human rights, one of which is legal protection. Legal protection is 

all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to 

witnesses and / or victims of crime as part of community protection. The rise of 

sexual violence against women has resulted in many victims resulting in physical, 

sexual or psychological suffering. The legal arrangements for criminal acts of 

sexual violence in Indonesia are regulated in articles 285 & 286 of the Criminal 

Code (KUHP) and RUU Elimination of Sexual Violence. Sexual violence is 

behavior that is carried out by a person by forcing and hurting the victim without 

the victim's penalty. 

Keywords : Legal Protection, Sexual Violence, Victims. 

 

 

1. PENDAHULUAN  

“Kekerasan terhadap perempuan dapat dipergunakan sebagai sarana dalam 

penerroran, penghinaan. Kesucian perempuan dilihat sebagai kehormatan 

masyarakat, sehingga penghinaan atau perusakan kesucian perempuan akan 

dipahami sebagai penghinaan terhadap masyarakat”. Kekerasan seksual 

terhadap perempuan bisa terjadi didalam lingkungan keluarga yang dilakukan 

oleh saudara dan ayah bahkan bisa dilakukan oleh paman, bahkan keponakan 

ataupun sepupu.  

Meskipun banyaknya kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi di 

luar rumah karena yang berbahaya adalah orang asing yang tidak kita kenal 
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ataupun orang yang kita kenal di luar rumah, namun kebanyakan menunjukkan 

bahwa kekerasan terhadap perempuan sering dilakukan oleh orang dekat yang 

mereka cintai. Bahwa orang yang dicintai dapat melakukan berbagai bentuk 

kekerasan seksual dalam hubungan pacaran. Hal ini sangat membahayakan 

perempuan dan perempuan sudah tidak ada harga dirinya lagi. Pelecehan 

seksual yang  ringan dilakukan oleh laki-laki seperti lelucon atau pun tindakan 

menyentuh yang mengarah seksual di anggap wajar oleh laki-laki dan masalah 

bagi perempuan.  

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan bentuk penganiayaan, 

penyiksaan dan perlakuan salah terhadap hal-hal yang berdasar pada perbedaan 

jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, 

kelainan perkembangan atau perampasan hak terhadap perempuan. RUU 

kekerasan seksual berupaya untuk menyelesaikan berbagai persolan kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada dengan mengidentifikasi 

beberapa bentuk dan jenisnya. Bentuk dan jenis kekerasan seksual secara 

terperinci juga diatur melalui Pasal 11 RUU Kekerasan Seksual yang 

menjelaskan sebagai berikut :   

“(1) Kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual; eksploitasi 

seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan 

perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan 

seksual.  

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, 

relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, 

dan situasi khusus lainnya.”  

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan: Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum di Indonesia dalam 

melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual ?; Kedua, 

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi 

korban tindak pidana kekerasan seksual ?; Ketiga, Bagaimanakah kendala 

dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual ? 
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Adanya tujuan dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

pentingkarena dengan tujuan yang tepat menjadikan tolok ukur keberhasilan 

dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

Pertama, untuk  mengetahui pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi 

perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual; Kedua, untuk mengetahui 

bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban 

kekerasan seksual; Ketiga, untuk mengetahui kendala dalam perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.  

 

2. METODE 

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitiam yuridis-empiris. Sedangkan 

jenis pendekatannya adalah perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari 

data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data adalah 

studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan untuk 

memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung 

dengan informan yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Klaten. Wawancara 

dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab 

untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode analisis yang digunakan 

adalah analisis kualitatif.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Pengaturan Hukum di Indonesia Dalam Melindungi Perempuan Yang 

Menjadi Korban Kekerasan Seksual  

Kejahatan kesusilaan salah satunya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan tidak 

dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi 

merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, 

khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk 

penyiksaan kekerasan terhadap manusia. Banyak kasus-kasus pemerkosaan 

di Indonesia, salah satunya pada kasus Putusan Nomor 186/Pid.B/2017/PN 

Kln. Pada kasus ini ada dua dakwaan yang didakwa kepada terdakwa, yaitu 
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dakwaan ke-1 adalah Pasal 285 KUHP dan dakwaan ke-2 adalah Pasal 286 

KUHP. Pelaku pemerkosaan tersebut mendapatkan dakwaan ke-2 Pasal 286 

KUHP, karena melakukan tindak pidana bersetubuh dengan seorang wanita 

di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan 

pingsan atau tidak berdaya. 

Diantara tindak pidana ini pemerkosaan terhadap perempuan yang 

bukan dibawah umur diatur dalam Pasal 285 dan 286 KUHP serta pasal 289 

KUHP. Perbuatan yang diatur dalam pasal ini yaitu sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 285 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 

luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun.” 

Pasal 286 berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan seorang 

wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam 

keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.” 

 Pasal 289 KUHP, yang berbunyi:“Barang siapa dengan kekerasan 

atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan 

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 

paling lama sembilan (9)  tahun.” 

Tindak pidana pemerkosaan sebelumnya diatur didalam KUHP. Selain 

diatur dalam KUHP, ada pengaturan khusus yang masih menjadi Rancanga 

Undang-Undang (RUU) mengenai kekerasan seksual. Pengaturan khusus 

tersebut adalah RUU Penghapusan kekerasan seksual. Kekerasan seksual 

disebutkan dalam Pasal 11 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yaitu 

(1) “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.  

(2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 

pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; 

pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan 

pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.   



 
8 

 

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah 

tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.”  

Pengaturan hukum mengenai pemerkosaan dalam RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual dijelaskan dalam Pasal 16 RUU Penghapusan Kekerasan 

Seksual, bahwa “perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(2) huruf e adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk 

kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan 

kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk 

melakukan hubungan seksual”.   

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan sejumlah 

ancaman pidana tambahan yang dijatuhkan sesuai perbuatan yang 

dilakukan. Sanksi pidana pada pasal 16 dipisah dan diatur didalam Pasal 

108 RUU Pebghapusan Kekeran Seksual, bahwa “setiap orang yang 

melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana tambahan Ganti 

Kerugian.”  

Selain itu apabila korban perempuan yang diperkosa dalam keadaan 

pingsan diatur dalam Pasal 109 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang 

menjelaskan, bahwa “setiap orang yang melakukan perkosaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap Korban 

dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya; atau diketahui sedang 

hamil, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun 

dan paling lama 16 (enam belas) dan pidana tambahan Ganti Kerugian.” 

Bentuk-bentuk Perbuatan Pidana sebagai Kekerasan Domestic 

Berdasarkan konsep domestic violence dalam pasal 2 Domestic 

Violence Act 1994, sebagaimana dipaparkan di atas, maka bentuk perbuatan 

KDRT atau kekerasan domestic adalah (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan 

psikologis; (3) kekerasan seksual; (4) kekerasan yang menyebabkan 
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kerusakan pada property; (5) kekerasan dengan menggunakan zat yang 

memabukkan sehingga menyebabkan delusi. 

Bentuk-bentuk Perbuatan Pidana sebagai KDRT 

UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga secara tersurat menetapkan bahwa yang termasuk dalam 

KDRT itu adalah (1) Kekerasan fisik; (2) Kekerasan psikis; (3) Kekerasan 

seksual; dan (4) Kekerasan ekonomi atau penelantaran dalam rumah tangga. 

Allah SWT berfirman  : 

 

                                                                     
                                                                  

“ Dan pergaulilah mereka (para istri) secara patut. Kemudian 

apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak.” (QS. An Nisa: 19). 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata : 

“Dan Firman Allah SWT “ Dan pergaulilah mereka (para istri) dengan 

baik”’ maksudnyaadalah baikkanlah perkataan-perkataan kalian kepada 

mereka, perbaguslah perbuatan dan keadaan kalian sesuai dengan 

kemampuan kalian, sebagaimana engkau menyukai hal itu darinya 

(menginginkan istri untuk berbut yang sama), maka berbuatlah dengan 

seperti itu.” 

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi 

Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

KUHP dan KUHAP memberikan penjelasan adanya perlindungan hukum 

terhadap korban pemerkosaan untuk melindungi hak korban. Ditinjau dari 

segi yuridis kata perkosaan dapat ditemukan dalam KUHP pada Buku II 

Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan, pada Pasal 285 KUHP 

memberikan kejelasan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 

wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan yang berbunyi 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
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seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.  

Pada kasus kekerasan seksual yaitu pemerkosaan Nomor 

186/Pid.B/2017/PN Kln perlindungan terhadap perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual pemerkosaan sangat memberikan perhatian. 

Perempuan sebagai korban psikis dia sangat takut dan trauma, maka harus 

diberikan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPA PM). Saat 

dipersidangan korban harus selalu mendapat pendampingan oleh Dinas 

PPPA PM. Pada saat ini di Pengadilan Negeri Klaten disediakan ruang 

tunggu anak korban, disana disediakan mikrofone dan tidak diberi tv. Tidak 

adanya tv di ruang tunggu anak korban, karena korban tidak boleh melihat 

suasana pada saat persidangan dan memberi keterangan dengan leluasa dan 

tidak ada paksaan, anaman dan tidak takut dengan terdakwa selaku 

pelakunya. 

Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban 

perkosaan di Pengadilan Negeri Klaten tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1) Apabila korban perempuan itu seorang anak atau remaja, maka 

didampingi oleh orang tua/wali pada saat pemerisaan, korban perkosaan 

wajib didampingi oleh orang tua/wali atau oleh lembaga terkait dan 

korban tidak boleh sendiri. Korban tidak akan diperiksa sebelum 

didampingi oleh orang tua/wali yang bersangkutan.  

2) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang 

atau telah diberikannya.  

3) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.  

4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

5) Memberikan keterangan tanpa tekanan.  

6) Pemisahan dari pelaku atau terdakwa.  

7) Restitusi.  

8) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial.  
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9) Memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi.  

3.3 Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual 

Selama berjalannya proses pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan 

Negeri Klaten, tidak banyak kendala bahkan kendala yang sangat 

mempengaruhi persidangan itu hanya beberapa saja. Kendala-kendala 

tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Dalam pembuatan tuntutan seperti kurangnya alat bukti yang dialami oleh 

Jaksa Penuntut Umum.  

Jaksa mengembalikan berkas ke penyidik karena tidak lengkapnya syarat 

formal.  Selama dalam proses pembuatan surat dakwaan pihak korban 

menurut undang-undang diberikan perlindungan dalam berbagai bentuk, 

bukan saja melalui proses penyelidikan dan penyidikan melainkan korban 

diberikan perlindungan hukum dengan memberikan hak-hak korban.  

3.3.2 Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan.  

Pada saat memberikan keterangan, ada korban yang tidak terbuka dalam 

memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk 

mengetahui kejadian yang dialami oleh korban. 

3.3.3 Gangguan psikologi korban.  

Korban merasa takut dan minder dalam memberikan keterangan dan 

menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. Ada korban yang 

tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar 

tergangu, sehingga korban yang bersangkutan tidak akan dipertemukan 

dengan pelakunya. 

3.3.4 Kesulitan dalam menemukan saksi.  

Tidak semua orang mau dan berani untuk menjadi saksi di persidangan, 

karena akan mengganggu dan akan diganggu oleh pihak terdakwa sehingga 

tidak merasa tenang. Ada juga yang memiliki alasan karena takut berurusan 

dengan polisi.  
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3.3.5 Korban tidak berani masuk di ruang sidang.  

Korban yang mengalami kekerasan seksual merasa takut yang teramat 

kepada pelaku dan trauma yang mendalam, sehingga korban tidak berani 

untuk masuk dan sehingga harus mendapatkan perlindungan dan dampingan 

selama persidangan berlangsung. 

 

4. PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

1) Pengaturan hukum di Indonesia dalam melindungi perempuan korban 

kekerasan seksual dapat disimpulkan dalam KUHP Pasal 285 mengatur 

pemerkosaan yang bukan dibawah umur dan dalam keadaan dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan terhadap perempuan 

yang bukan isterinya. Sedangkan dalam Pasal 286 mengatur 

pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, serta 

pada Pasal 289 mengatur kekerasan terhadap perempuan dengan cara 

cabul. Selain diatur dalam KUHP, juga diatur dalam RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual. Pengaturam hukum kekerasan seksual pemerkosaan 

dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 16 RUU 

Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal tersebut dijelaskan maksud atau 

pengertian pemerkosaan, sedangkan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 

108 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pengaturan tindak pidana 

kekerasan seksual pemerkosaan dalam KUHP dan RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual berbeda. Perbedaan tersebut pada tambahan ganti 

kerugian yang terdapat dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan ketentuan khusus dari 

KUHP. 

2) Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban 

tindak pidana kekerasan seksual pemerkosaan yaitu apabila korban 

perempuan seorang anak atau remaja maka didampingi oleh orang 

tua/wali pada saat pemeriksaan dan tidak boleh sendiri; memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 
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bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telah 

diberikannya; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; bebas 

dari pertanyaan yang menjerat; memberikan keterangan tanpa tekanan; 

pemisahan dari pelaku atau terdakwa. Adanya ruang tunggu anak korban, 

apabila korban tidak mau bertemu dengan pelaku saat sidang; restitusi; 

Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial; memperoleh ganti 

rugi dan penggantian biaya transportasi. Adanya ruang tunggu anak 

dipersidangan, merupakan hal yang cukup baik untuk melindungi psikis 

korban apabila takut melihat pelaku.  

3) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual 

masih ada kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum. Kendala 

tersebut berupa kurangnya alat bukti pada saat pembuatan penuntutan; 

kebanyakan korban tidak terbuka saat memberikan keterangan 

dipersidangan; adanya korban yang tidak siap bertemu dengan 

pelaku,sehingga terjadi gangguan psikologi korban; kesulitan saat 

menemukan saksi; korban tidak berani masuk kedalam ruang sidang. 

Kendala-kendala tersebut membuat aparat penegak hukum kesulitan 

untuk melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual 

pemerkosaan. Sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan seksual terhambat.  

4.2  Saran 

1) Untuk korban kekerasan seksual terutama pemerkosaan, apabila tidak ada 

saksi yang melihat alangkah baiknya melapor terlebih dahulu di kantor 

polisi terdekat. 

2) Perlunya sosialisasi terhadap anak-anak dan remaja mengenai pentingnya 

menjaga diri saat diluar rumah ataupun saat sendirian tanpa 

sepengetahuan orang tua. Dengan cara memberi himbauan dan masukan 

disekolah-sekolah. 

3) Terhadap perempuan diberikan kesadaran hukum seperti seminar 

permpuan, agar lebih berhati-hati dalam berteman baik didunia nyata dan 

didunia maya. 
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