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Ringkasan 
Korban perkosaan merupakan salah satu dari korban kejahatan yang menderita nestapa yang 
dampaknya sangat luar biasa dimana korban perkosaan kehilangan masa depannya. Sebagian 
masyarakat memandang rendah terhadap korban perkosaan. Seperti halnya pada masyarakat 
Kabupaten Tulang Bawang Lampung yang mempunyai adat kebiasaan sejak zaman dahulu 
untuk mendapatkan menantu seorang perawan, ini menjadi semacam doktrin bagi 
masyarakat hingga saat ini. Permasalahan bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi Undang-
Undang perlindungan korban terhadap masyarakat? apakah dampak dari diberlakukannya 
undang-undang perlindungan korban bagi masyarakat? Pendekatan masalah dalam penelitian 
ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan  empiris. Jenis data terdiri dari data 
primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 
lapangan. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil 
penelitian disimpulkan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah 
terhadap masyarakat kabupaten tuolang bawang sehingga masyarakat tidak mengertai 
mengenai setatus korban perkosaan, tidak mengetahui dan memahami tentang perlindungan 
korban perkosaan yang mereka jalani semata hanya tradisi turun temurun yang ada 
dimasyarakat yaitu mempunyai menantu yang masih perawan. Mereka tidak memahami 
bahwa harkat dan martabat korban perkosaan juga sama dengan masyaralat lainnya. Tokoh 
Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Lampung menyatakan jika pemerintah gencar dan 
komitmen terhadap sosialisasi undang-undang perlindungan korban maka masyarakat lambat 
laun akan mengerti dan memahami tentang pengakuan harkat dan martabat korban 
perkosaan karena masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Lampung bukanlah masyarakat yang 
anti terhadap perubahan dan perbaikan. Melihat kenyataan ini maka dapat dikatan bahwa 
darsi sapek sosial masyarakat undang-undang perlindungkan korban yang berlaku tidak 
membawa dampak positif karena pola fikir masyarakat tidak mampu mengikuti apa yang ada 
didalam undang-undang tersebut tanpa campur tangan pemerintah langsung untuk 
melakukan sosialisasi. Hendakanya pemerintah melaukan sosialisasi undang-undang 
perlidungan korban karena yang terpenting dalam perlindungan korban perkosaan adalah jika 
harkat dan martabatnya dapat disejajarkan kembali didalam masyarakat dan tidaka ada 
penolakan terhadap dirinya. Perlindungan hukum, rehabilitasi mental dan lain sebagainya 
bagi korban perkosaan sudah banyak dilakukan baik didalam peradilan atau pun diluar 
peradilan sekarang saatnya mebangun pola fikir masyarakat tentang korban dan 
menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap korban perkosaan.  
 
Kata Kunci: Perlindunga Hukum, Korban Perkosaan, Tulang Bawang 
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I. Pendahuluan 

Korban perkosaan merupakan salah satu dari korban kejahatan yang menderita nestapa 
yang dampaknya sangat luar biasa dimana korban perkosaan kehilangan masa depannya. 
Sebagian masyarakat memandang rendah terhadap korban perkosaan. Seperti halnya pada 
masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Lampung yang mempunyai adat kebiasaan sejak zaman 
dahulu untuk mendapatkan menantu seorang perawan, ini menjadi semacam doktrin bagi 
masyarakat hingga saat ini. Di masyarakat Kabuaten tuang bawang ada suatu kebiasaan yang 
dilakukan oleh orang tua yang putranya menikah yaitu dengan memasang kain putih di atas 
tempat tidur dari pengantin yang baru menikah untuk mengetahui apakah menantu yang 
dinikaihi putranya itu masih perawan tau tidak, jika keesokan harinya anak dan menantu 
membawa kain putih dengan bercak noda darah berati menantu mereka masih peawan 
sebaliknya jika tidak maka menantu tersebut tidak peawan dan tidak mendapat tempat dihati 
mertua dan keluarga pihak laki-laki. 

Adat kebiasaan semacam itu akan menjadi semacam momok bagi perempuan korban 
perkosaan karena pasti dengan bertia dan certia bahwa dirinya adalah korban perkosaan maka 
orang tua dari laki-laki yang akan menihakinya tidak akan menerima dirinya. Persolana semacam 
ini telah menjadi suatu fenomena tersedir bagi masyarakat kabupaten Tulang Bawang sejak 
dahulu hingga sekarang, meskipin telah ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, 
akan terapi tidak memberikan dampak baik bagi masa depan korban perkosaan.  

Perlindungan bagi korban perkosaan pada prakteknya selama ini hanya berkisar terhadap 
rehabilitasi semata seperti rehabilitasi sosiologis, rehabilitasi mental yang tujuannya agar 
kepercayaan diri dari korban dapat pulih kembali. Akan tetapi tidak tersentuh apakah masyarakat 
dapat menerima korban perkosaan sebagai keluarga baru dalam hal ini menantu didalam suatu 
keluarga. Seperti hanya narapidana yang dibina gara dapat diterima dengan baik oleh 
madyarakat, maka perempuan korban perkosaan pun demikian perlu mendapatkan tempatnya 
kembali didalam masyarakat serta haknya kembali untuk diterima didalam sosial masyarakat 
misalnya untuk menjadi menantu. 

Memang tidak mudah merubah kultur masyarakat yang telah terbangun sejak lama dan 
terus-menerus terjaga sampai sekarang. Mungkin diwilayah lain selain Kabupaten Tulang Bawang 
Lampung yang mempunyai persoalan yang sama, hal ini disebabkan karena masyarakat 
mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang korban perkosaan. Pandangan rendah 
terhadap korban perkosaan tanpa analisa mendalam mengapa seseorang menjadi korban 
perkosaan, tanpa melihat lemahnya posisi wanita diabandingkan dengan laki-laki dan betapa 
wanita menjadi objek seksual bagi hasrat laki-laki. Tidak ada satu pun perempuan di dunia ini 
yang mengininkan dirinya menjadi korban perkosaan, akan teapi jika telah menjadi takdir 
baginya maka itu juga sebuah mala petaka dalam hidupnya. 

Berkenaan dengan hal ini maka penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan 
saksi dan korban perlu di sosialisasikan secara mendasar dan menyeluruh terhadap masyarakat 
Indonesia, agar masyarakat dapat mengetahui yang sejelas-jelasnya apa itu korban terutama 
korban perkosaan, apa dan bagaimana hak-haknya, bagaimana perlindungannya. Agar bermuara 
pada perubahan paradikma berfikir dari masyarakat tentang korban perkosaan, dapat menerima 
korban perkosaan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak 
untuk hidup bersama dengan masyarakat lainnya.  

Tanpa disadari bahwa pertuaran mengenai perlindungan saksi dan korban hanya berdiri 
pada sisi negara dan pemerintah yang melindungi hak asasi manusia serta kewajiban-kewajiban 
pemerintah serta langkah-langkah pemerintah dalam melindungi korban perkosaan tidak berdiri 
pada sisi perempuan sebagai korban perkosaan yang menginginkan hehidupannya kembali 
seperti saat sebelum menjadi korban akan tetapi hal iti tidak akan mungkin dirasakan kembali. 
Hal ini bukan hanya mengenai bagaimana memulihkan korban perkosaan atau bagaimana agar 
korban perkosaan dapat diterima didalam masyarakat akan teapi juga merupakan bagaimana 
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membangun Sumber Daya Manusia yaitu pola fikir masyarakat terhadap salah satu sisi hukum 
pidana yaitu korban terutama korban perkosaan. 
 

II. Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka perasalahan dalam penelitian ini 
antara lain: Pertama, Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang perlindungan 
korban terhadap masyarakat; Kedua, Apakah dampak dari diberlakukannya undang-undang 
perlindungan korban bagi masyarakat? 
 

III. TINJAUAN PUSTAKA 

Penegakan hukum di Indonesia dalam sistem peradilan pidana masih sangat mengabaikan 
keberadaan Korban, dalam hukum acara pidana korban justru menjadi pihak yang terlupakan 
karena sistem yang dibangun oleh hukum lebih berorientasi pada pelaku (offender oriented) dan 
belum berorientasi pada korban (victim oriented)1. 

Persoalan  korban dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana adalah persoalan yang 
sangat kompleks karena menyangkut persoalan sosial dan kemanusiaan serta dampak yang luas. 
Setiap orang yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan, seperti ketentuan Pasal 17 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “Setiap orang tanpa diskrimansi, 
berhak untuk memperoleh keadilan dengan cara mengajukan permohonan pangaduan dan 
gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi hukum acara yang menjamin 
pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil 
dan benar”2. 

Karenanya ukuran keadilan dalam sistem peradilan pidana pun tidak melihat pada 
seberapa berat pelaku dikenai pidana, tetapi bagaimana korban dapat berperan aktif dalam proses 
peradilan pidana serta memperoleh penyelesaian kasusnya sesuai dengan apa yang menjadi 
haknya, artinya hak-hak  korban dihormati dan dipenuhi. Hukum pidana selama ini melupakan 
kepentingan  korban, kenyataannya pelaku tindak pidana selalu menjadi satu-satunya orientasi 
serta ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam proses peradilan 
pidana. Pelaku dipahami sebagai pencari keadilan yang berhadapan dengan negara karena telah 
melakukan pelanggaran terhadap negara. Disisi lain, saksi atau pelapor justru sama sekali tidak 
dipandang sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan karena telah menderita kerugian akibat 
perbuatan pelaku dan telah berperan dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan pelaku3. 

Konsep tersebut merupakan konsep hukum pidana menurut keadilan retributif yang 
orientasi keadilannya lebih ditujukan kepada pelanggar sebagai orang yang melanggar hak 
negara, dalam konsep ini, pidana dan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan 
melanggar hukum pidana. Dalam pelaksanaannya selama ini adalah pidana dan semua reaksi 
terhadap pelanggaran hukum pidana menjadi monopoli negara dan kepentingan yang dilindungi 
adalah kepentingan negara atau kepentingan umum, sedangkan kerugian yang diderita korban 
menjadi tanggung jawab korban sendiri dan jika korban ingin meminta ganti rugi dapat 
menempuh jalur perdata4. 

Selanjutnya adalah konsep yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif, yaitu orientasi 
keadilan lebih ditujukan kepada korban sebagai pihak yang secara langsung telah terlanggar 
haknya atas perbuatan si Pelanggar. Dalam konsep ini dapat dipahami yang menjadi korban 
kejahatan, selain orang yang secara langsung dirugikan atau menderita akibat berbuatan 
pelanggar ada juga pihak saksi yang juga membantu mengungkap fakta-fakta dipersidangan 
sehingga dapat terselesaikannya suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan negara. 

 
1  Abdul Wahid, Korban Kekerasan Seksual, Refika Aditama, Jakarta, 2017, hlm 24 
2  Ibid, hlm 26 
3  Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Graha Ilmu, Jakarta, hlm 47 
4  Ibid, hlm 48 
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Adanya pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban memberikan suatu kepastian 
hukum bagi korban sehingga menimbulkan dampak positif bagi usaha-usaha memberikan 
perlindungan terjadap korban dan pemulihan kondisi korban perkosaan. Melihat kecenderungan 
perkembangan tersebut, sepertinya Indonesia menunjukkan hal yang positif yakni telah terjadi 
pergeseran perspektif dari perspektif keadilan retributif kepada keadilan restoratif5. 

Jika melihat tentang perlindungan korban maka tidak akan lepas juga dari teori hukum 
dari Laurance Fredman yang membagi penegakan  hukum menjadi empat substansi antara lain: 

1. Peraturannya 
2. Lembaga hukumnya 
3. Masyarakatnya 
4. Budaya Hukumnya 

 
Terhadap perlindungan korban pemerintah telah mebuat suatu peraturan khusus yang 

mengatur tentang perlindungan korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan 
namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan sehingga perlindungan korban 
tindak maksimal. 

a. Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayaoman keapada hak asasi manusia yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan 
hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberiksn oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam dari 
pihak manapun6. 

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua antara lain: 
1. Perlindungan hukum Preventif 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 
sebelun terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan 
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu 
atau batasan-barasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

2. Perlindungan hukum prefresif  
Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa samsi seperti denda, penjara, dan 
hukuman tambahan yang diberikan apabilasudah terjadi sengketa atau telah dilakukian 
suatu pelanggaran7. 

Selanjutnya Philipus M. Hadjhon membedakan sarana penegakan hukum menjadi dua 
yaitu: 

1. Sarana perlindungan hukum preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk 
mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat persetujuan definitif, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. 
Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah, yang 
didasarkan pada kebebasan bertindak karena, karena denga adanya perlindungan 
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 
keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus 
mengenai perlindungan preventif. 
 

2. Sarana perlindungan hukum prepresif 

 
5  Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Alfabeta, Jakarta, 2016, hlm 158 
6  Ibid, hlm 67 
7  Hariman Subaidi. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana. Refika Aditama: Jakarta, 2013, hlm 52 
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Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, 
penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadlan administrasi 
di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 
terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada bersumber dari konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 
pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip 
kedua yang mendasarkan perlindungan hukm terhadap tindakan pemerintahan adalah 
prinsip hegara hukum. dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara 
hukum8.       

 
Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah 
segala upaya pemerintah hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi 
atau pun korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau 
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. 

 

b. Tindak Pidana 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang 
mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan antara lain untuk : 

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, 
dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut, 

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimanayang telah 
diancamkan, 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut9. 

 
Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. 

Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pergantian 
perkataan “straft”, tetapi menurut beliau istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman. Menurut 
Muladi dan Bardanawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan 
konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam 
bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan 
sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada 
pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya 
yang khas”10.  

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk 
undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaistrafbaarfeit itu, 
maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan 
oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta 
delik11. 

 

 
8  Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Refika Aditama: Jakarta, 2010,  hlm 30 
9  Erdianto Effendi.  Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Refika Aditama: Bandung. 2011, hlm 24 
10   Ibid, hlm 25 
11  Adami Chazawi.  Pengantar Hukum Pidana Bagian I Raja Grafindo: Jakarta. 2011, hlm 56 
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Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah 
"strafbaar feit" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmistrafbaar 
feit. Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana, yaitu : 

1. Pengertian Tindak Pidana menurut Simons ialah suatu tindakan atau perbuatan 
yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan 
dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang 
mampu bertanggung jawab. Menurut Simons pengertian tindak pidana merupakan 
tindakan melanggar hukum pidana ang telah dilakukan dengan sengaja ataupun 
tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dikukum. 

2. Menurut Pompe, Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma 
(gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak 
sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman trhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan hukum. 

3. Menurut E.Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 
(handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natalen-negatif), maupun 
akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). 

4. Sementara itu, Moeljatno meyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg 
melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh 
masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh 
masyarakat. 

5. Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi 
menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. 
Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai 
berikut : 
a. Diancam dengan pidana oleh hukum, 
b. Bertentangan dengan hukum, 
c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld), 
d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya, 
e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum12. 

 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpukan bahwa Pengertian tindak 

pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang 
mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang 
hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan 
sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi 
pidana atau tidak diberi sanksi pidana.  

 

c. Korban Kejahatan 

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu dalam 
menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh 
kesamaan cara pandang. Secara  luas,  pengertian  korban yang  dimaksud  korban  tidak  
langsung  di  sini  seperti,  istri  kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang 
kehilangan anaknya, dan lainnya. Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita 
langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga  mengalami  penderitaan  yang  dapat 

 
12  Bambang Poernomo.  Asas-Asas Hukum Pidana. Gahlia: Jakarta. 2012, hlm91-92 
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diklarifikasikan  sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, 
tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan  hukum. Bahkan pada kejahatan 
tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan 
atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. 
Namun, dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk 
didalamnya.  

Selanjutnya  secara  normatif,  pengertian  korban  termaktub  dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan  bahwa  korban  
adalah  “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana.  Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah: 

a. Setiap orang; 
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 
c. Kerugian ekonomi; 
d. Akibat tindak pidana 
 

IV. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis 
empiris yaitu, cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan 
meneliti data data sekunder terlebih dahulu untuk memudian dilanjutkan dengan mengadakan 
penelitian terhadap data primer lapangan sebagai acuan dalam menemukan jawaban terkait 
rekonstruksi perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam mewujudkan kesadaran 
hukum bagi masyarakat adat kabupaten Tulang Bawang Lampung. 

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder adalah 
data berupa bahan hukum primeryang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan 
hukum sekunder yang meliputi buku-buku, hasil peneltian dan karya ilmiah serta bahan hukum 
lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka dan studi dokumrn. 
Studi pustaka merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan membaca, mempelajari 
dan memahami buku-buku serta mendeskrpsikan, mengsistematisasikan, menganalisis dan 
mengintepretasikan serta menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan 
penalaran hukum yang berhubungan dengan rekonstruksi perlindungan korban tindak pidana 
perkosaan dalam mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat adat kabupaten Tulang Bawang 
Lampung. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan 
kepustakaan dengan menelahaan buku-buku, literatur hukum acara pidana, Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana yang ada kaitannya dengan korban  perkosaan ditinjau dari aspek 
sosial masyarakat. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya 
dengan pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang perlindungan korban terhadap masyarakat dan 
dampak dari diberlakukannya undang-undang perlindungan korban bagi masyarakat. Pada 
penelitian hukum data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang 
mengikat, hahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

Setelah data-data tersebut terkumpul maka akan diinfentarisir kemudian diseleksi yang 
sesuai untuk digunakan menjawab pokok-pokok permasalahan penelitian ini. Tujuan dari analisa 
data ini adalah untuk memperoleh andangan-pandangan baru tentang rekonstruksi perlindungan 
korban tindak pidana perkosaan dalam mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat adat 
kabupaten Tulang Bawang Lampung. Selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam praktek khususnya tentang rekonstruksi perlindungan korban 
tindak pidana perkosaan dalam mewujudkan kesadaran hukum bagi masyarakat adat kabupaten 
Tulang Bawang Lampung. 
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V. Pembahasan 

a. Gambaran Ringkas Tentang Kabupaten Tulang Bawang 

Kabupaten Tulang Bawang lahir pada tanggal 20 Maret 1997 pada awal berdirinya 
Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas 7.770,84 km2, atau 22% sari wilayah Provinsi Lampung 
merupakan wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Karena begutu luasnya kemudian melalui 
beberapa proses Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten 
Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji. Setelah dimekarkan 
Kabupaten Tulang Bawang Memiliki luas wilayah 4385,84 km2. 

Lembaga adat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang disebut dengan marga atau 
kebuayan, Tulang Bawang terdiri dari empat marga atau kebuayan yang lazim disebut 
Megouwpak Tulang Bawang artinya empat marga yang ada di Tulang Bawang terdiri dari buay 
bulan, buay tegamoan, buay umpu dan buay aji yang kesemuanya itu dibawah adat pepadun. 
Masyarakat Tulang Bawang secara umum masih sangat mempercayai dengan kata-kata orang tua 
baik itu berupa pantun, dongeng, legenda, mitos dan lain sebagainya. 

Menurut data yang diperoleh dari Krimsus Polres Tulang Bawang saa ini jumlah korban 
perkosaan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang selama tiga tahun terakhir antara lain, pada 
tahun 2016 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2017 18 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 28 kasus.     

 

b. Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Korban Terhadap 
Masyarakat 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa perlindungan korban 
perkosaan di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh beberapa instasi antara lain: 1) Dinas Sosial 
Provinsi Lampung melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial. 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (PPPA). 3) Lembaga Atvokasi Perempuan dan anak. Ketiga lembaga tersebut bekerjasama 
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terutama bagi korban perkosaan selalu 
berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai pelaksana perlindungan korban.  

Korban perkosaan di Kabupaten Tulang Bawang dalam mendapatkan perlindungan 
tergolong lambat hal tersebut dikarenakan para korban tidak segera melaporkan tindak pidana 
perosaan yang terjadi kepadanya, hal ini dikarenakan para korban merasa malu dan takut untuk 
melaporkan. Hal ini cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum untuk mengumpukan bukti 
karena bekas perkosaan tersebut telah pudar karena adanya pembersihan diri oleh korban. 
Mengenai korban perkosaan di Kabupaten Tulang Bawang sendiri masih beranggapan miring 
terhadap korban perkosaan. Menurut wawancara dengan slah saru tokh masyarakat Tulang 
Bawang Bapak Saleh Murni Tahir menjelaskan bahwa perkosaan masih merupakan hal yang tabu 
di Tulang Bawang, perempuan koban perkosaan selalu dikucilkan oleh masyarakat dan di 
pandang sebelah mata dirinya dianggap kotor. Sedangkan untuk laki-laki yang akan menikahi 
korban perkosaan baik yang berasal dari Tulang Bawang atau pun berasal dari luar tulang bawang 
akan mendapatkan larangan dari seluruh keluarga besar, hal ini dianggap sebagai hal yang 
memalukan bagi keluarga. Begitu pun jika korban perkosaan dinikahkan dengn laki-laki yang 
telah memperkosanya maka hal ini pun tetap dipandang sebagai hal yang memalukan. 

asyarakat adat Tulang Bawang sangat menjunung tinggi adat istiadat yang dijalankan sejak 
dahulu hingga sekarang. Bagi masyarakat adat Tulang Bawang Menikah merupakan hal yang suci, 
menikah hanya sekali seumur hidup oleh sebab itu pernikahan dilaksanalan dengan baik, dengan 
aturan yang baik, dengan pasangan yang baik dan keluarga yang baik pula. Ada suatu adat tradisi 
di masyarakat Tulang Bawang yang masih dijalankan sampai saat ini yaitu jika anak mereka 
menikah maka saat malam pertama mereka sebagai pengantin harus menggunakan alas tidur 
berupa kain putih untuk membuktikan bahwa mempelai wanita masih perawan. Hal ini kan 
menjadi suatu kebanggan dari mempelai wanita dan keluarganya dan juga menjadi suatu 
kehormatan bagi mempelai pria yang mepersunting gadis yang masih suci.Hal semacam itu tidak 



413  Prosiding Seminar Nasional 
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal 
Tegal, 22-24 November 2019 
ISBN: xxxx xxxx xxxxx xxxx 

2020 @APVI_Press 

dapat dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, tidak ada yang dapat dia buktikan. Oleh 
sebab itu korban perkosaan menjadi tersingkir dan tersaing di masyarakat adat Tulang Bawang. 

Mengenai perlindungan korban perkosaan dan adanya Undang-Undang Perlindungan 
Korban menurut wawancara dengan Tokoh Masyarakat adat Tulang Bawang pada umumnya 
masyarakat Tulang Bawang belum mengetahui dan memang belum pernah ada sosialisasi 
mengenai perlindungan korban perkosaan dan undang-undang perlindungan korban. Hal ini lah 
yang menyebabkan ketidak fahaman masyarakat tentang perlindungan korban perkosaan. 
Menurut wawancara dengan Bapak Saleh Murni Tahir13 sebagai salah satu tokoh masyarakat dan 
tokoh adat Tulang Bawang menyatakan bahwa jika sekiranya pemerintah mempunyai undang-
undang perlindungan korban hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. 

Menurut tokoh masyarakat dan tokok adat Tulang Bawang menyatakan bahwa jika 
diberikan sosialisasi tentang perlindungan korban maka masyarakat pun akan memahami tentang 
perindungan korban dan undang-undang perlindungan korban14. Oleh sebab itu perlu terus 
dilaukan pemahaman-pemahaman kepada masyarakakat, karena pada dasarnya masyarakat pun 
menaruh simpati dan rasa kasuhan terhadap korban perkosaan akan teapi jika mengingat tradisi 
adat yang ada didalam masyarakat maka rasa empati tinggal empati saja egosentris tradisi tetapi 
dikedepankan. Kelaziman dalam masyarakat untuk menerima korban perkosaan itu yang perlu 
dipupuk dan di bangun terus-menerus. 

Teori sistem sosial dari Talcot Parson menyatakan bahwa sistem sosial merupakan sistem 
yang terdiri dari beragam aktor individu yang berinteraksi satu sama lain dalam sitasi yang 
setidaknya memiliki aspek fisik atau lingkungan15. Berdasarkan terori tersebut maka diharapkan 
bahwa masyarakat dalam hal ini masyarakat adat kabuapten Tulang Bawang dapat berperan aktif 
dalam perlindungan korban perkosaan.  Karena dampak pisikologis yang dialami oleh korban 
perkosaan sangat  berat dan menjadi suatu penderaitaan dan nestapa yang dirasakannya seumur 
hidupnya, sehingga tidak mudah bagi korban perkosaan untuk dapat kembali menjadi masarat 
seerti sedia kala terlebih lagi jika terjadi diskiriminasi oleh anggota masyarat yang membuat 
penderitannya smakin berat.  Pembangunan kesadaran hukum masyarat inilah yang harus mulai 
dibangun setahap demi setahap   untuk membangun paradikma berfikir masyarakat  

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa menghubungkan antara 
perlindungan pisik dan perlindungan mental bagi korban perosaan tidak lantas menjadi satu-
satunya tujuan dari perlindungan korban perkosaan  namun hal ini haruslah juga diikuti dengan 
pembangunan paradikma berfikir masyarat terhadap korban perkosaan sebagi korban kejahatan. 
Umunya masyarakat memposisikan korban perkosaan sama dengan pelaku perzinahan yang 
dikucilkan dan menjadi minoritas dimasyarakat. 

Membangun pemikiran positif masyarakat terhadap korban perkosaan memang tidak lah 
mudah akan tetapi jika dilakukan sebagai suatu bagian yang integral dari sistem penegakah 
hukum maka tidak mungkin jika hal tersebut akan terwujud. Hal ini juga berhubungan erat 
dengan perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang juga 
mempengaruhi pola fikir masyarakat di era moderen ini. Kedepannya perlidungan terhadap 
korban perkosaan tidak hanya menjadi tangungjawab pemerintah melalui aparat penegak 
hukumnya akan tetapi juga menjadi tangungjawab masyarakat pada umumnya. 

Jika melihat teori teori hukum dari Laurance Fredman yang membagi penegakan  hukum 
menjadi empat substansi antara lain: 1) Peraturannya; 2) Lembaga hukumnya; 3) Masyarakatnya; 
4) Budaya Hukumnya. Maka jika dikaji dari empat aspek tersebut sebagai berikut: 
Pertama aspek peraturan, telah diketahui bahwa pemerintah menetpakan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban sebagai payung hukum dari 
perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tindak pidana. Sejalan dengan tujuan 
dibentuknya suatu pertauran maka sudah seharusnya undang-undang perlindungan korban ini 
diberlakukan sebagaimana mestinya sehingga perlindungan korban seperti yang diamatkan oleh 

 
13  Awancara pada tanggal 10 Agustus 2019 
14  Wawancara pada tanggal, 10 Agustus 2019 
15  Dwi Susilo. K, Integrasi Ilmu Sosial, Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm 107 
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undang-undang dapat tercapai. Selain undang-undang di tetapkan untuk kepentingan saksi dan 
korban  undang-undang perlindungan korban juga bertujuan untuk masyarat luas yaitu 
membuka cakrawala berfikir dari masyarakat tentang korban dan perlindungan korban. Hanya 
saja dalam pelaksanaannya selama ini kurang sosialisasi dari pemangku kebijakan sehingga 
pemahaman masyarakat luas tentang perlindungkan korban masih kurang memadai. 

Kedua lembaga hukumnya, dalam hal ini telah diteapkan oleh undang-undang 
perlindungan korban bahwa Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga yang 
bertangungjawab dan bertugas dalam pemberian perlindungan saksi dan korban, lembaga ini 
juga berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas 
perlindungan hukum mengingat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban haya berkedudukan di 
Ibu Kota Negara. Jika masayarakat ingin memperoleh perlindungan dari Lemaba Perlindngan 
Saksi dan Korban mekanismenya harus mengajukan permohonan perlindungan kepada lembaga, 
mekanisme semaam ini yang kurang difamai oleh masyarakat. 

Ketiga masyarakatnya, jia berbicara masyarakat Indonesia maka kita tentu saja akan 
berbicara banayak hal termasuk keragaman dan perbedaan maka kajian ini akan sangat luas. 
Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang merupakan sekelumin dari bagian masyarakat yang ada di 
Indonesia diaman masyarakat ini memiliki kearifan lokal yang merka junjung tinggi dan 
dijalankan terus-menerus. Penelitian ini bukan berati akan merubah secara drastis kearifan lokal 
dari masyasat adat Tulang Bawang melainkan perlu adanya sedikit pengertian dan paradika yang 
terbuka dari masyarakat Tulang Bawang tentang Korban dan perlindungan korban khususnya 
korban perkosaan. Memang telah menjadi hukum alam jika diberlakukan suatu peraturan belum 
tentu akan cocok dan dapat diterima diseluruh wilayah Indonesia. Membanguan sumber daya 
manusia di Indonesia perlu ditungkatkan sehingga masyarat Indonesia bisa menjadi masyarakat 
yang maju dan beprlaku terpuji. 

Terakhir adalah buaday hukumnya, dimana budaya hukum merupakan warna tersendiri 
dari masyarakat  Indonesia yang melengkapi keragaman dari masyarakat Indonesia pada 
umumnya. Budaya hukum pada prinsipnya dapat dibangun sejalan dengan pemahaman dan 
pembagunan Sumber Daya Manusia. Jika masyarakat memiliki persepsi yang baik tentang 
perlindungan korban perkosaan maka korban perkosaan kana menjadi seperti apa yang ada 
dimasyarakat tersebut. Membangun budaya hukum suatu masyarakat bukanah persoalan yang 
mudah akan tetapi jiga bukan hal yang tidak mungkin jika memang masyarakat diberikan 
pemahaman dan penetahuan yang merka butuhkan. 

  

c. Dampak Dari Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Korban Bagi 
Masyarakat 

Seyogyanya sebuah peraturan dibuat dan ditetapkan bertujuan untuk kepentinan 
masyarakat demikian halnya dengan undang-undang perlindungan Korban yang bertujuan 
memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Akan tetapi hal yang belum dapat 
dicapai saat ini adalah bahwa perlindungan korban tersebut hanya berorientasi pada korban 
semata yaitu bentuk-bentuk perlindungan hukum, perlindungan pisik dan perlindungan pisikis 
dari korban. Mengenai korban perkosaan sendiri selain bentuk-bentuk perlindungan tersebut 
juga diperlukan upaya lain yaitu agar korban dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak 
dianggap hina. Hal ini yang masih kurang pelaksanaan dan pencapaiannya oleh masyarakat. 

Menurut wawancara dengan korban perkosaan berinisial DS bahwa akibat dari perkosaan 
yang dialaminya hidupnya jadi menderita karena menjadi cemoohan dimasyaraat, bahkan ada 
seorang laki-laki yang mau menihak dengannya kanteapi keluarga laki-laki tersebut menolak 
karena dirinya merupakan korban perkosaan. Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui 
bahwa korab perkosaan mendapatkan pandangan sinis dan tidak bersahat dari warga masyarakat 
dsekitarnya16. 

 
16  Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2019 
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Makin maraknya tindak pidana yang terjadi pada saat ini terutama tindak pidana 

perkosaan menuntut suatu pemikiran yang berorientasi pada perlindungan korban perkosaan 
yang sangat erat kaitannya dengan upaya pembagunan masyarakat agar dapat menerima kembali 
korban perkosaan seperi masyarakat pada umumnya yang perlu bergaul dan berinteraksi dengan 
masyarakat lainnya dan yang terpenting korban perkosaan juga perlu untuk berkeluarga dan 
berumahtangga. 

Sejalan dengan teori hukum Laurence Fredman yang membagi subsansi penegakan hukum 
menjadi empat yaitu: 1)  Peraturan hukum; 2) Lembaga hukumnya; 3)Masyarakatnya; 4) Buadaya 
hukumnya. Maka perlu adanya tahapan pelindungan korban perkosaan yang pada akhirnya akan 
mewujudkan kesadaran hukum masyarakat. Selama ini pemberian perlindungan korban 
perkosaan diwujudkan melalui tahap-tahap yang telah dilalui yaitu: 

1. Tahap penetapan perlindungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Tahap pemberian perlindungan oleh badan yang berwenang yaitu Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. 

3. Tahap pelaksanaan perlindungan oleh instansi pelaksana yang berwenang.  
 

Tahapan yang telah dilalui tersebut ternaya tidak cukup untuk mewjudkan kesadaran 
hukum masyarakat terhadap korban perkosaan. Oleh sebab itu perlu adanya penambahan pada 
tahapan perlindungan korban yaitu tahap pembagunan kesadaran hukum masyarakat yang dapat 
dilakukan dengan penggalakan sosialisai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan 
korban. 

Sehubungan dengan peninjauan kembali berlakunya undang-undang perlindungan korban 
yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat maka orientasi utama adalah perlindungan 
korban sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, sehingga perlindungan hukum 
tidak lain suatu proses kebijakan yang sudah direncanakan. Perencanaan yang dilakukan secara 
terus menerus dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat terhadap korban perkosaan. 
 

VI. Penutup 

a. Kesimpulan 

Kesimplan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 belum pernah ada sosialisasi dari pemerintah terhadap masyarakat 
kabupaten tuolang bawang sehingga masyarakat tidak mengertai mengenai setatus korban 
perkosaan, tidak mengetahui dan memahami tentang perlindungan korban perkosaan yang 
mereka jalani semata hanya tradisi turun temurun yang ada dimasyarakat yaitu mempunyai 
menantu yg masih perawan. Mereka tidak memahami bahwa harkat dan martabat korban 
perkosaan juga sama dengan masyaralat lainnya. Tokoh Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang 
Lampung menyatakan jika pemerintah gencar dan komitmen terhadap sosialisasi undang-undang 
perlindungan korban maka masyarakat lambat laun akan mengerti dan memahami tentang 
pengakuan harkat dan martabat korban perkosaan karena masyarakat Kabupaten Tulang Bawang 
Lampung bukanlah masyarakat yang anti terhadap perubahan dan perbaikan. Melihat kenyataan 
ini maka dapat dikatan bahwa darsi sapek sosial masyarakat undang-undang perlindungkan 
korban yang berlaku tidak membawa dampak positif karena pola fikir masyarakat tidak mampu 
mengikuti apa yang ada didalam undang-undang tersebut tanpa campur tangan pemerintah 
langsung untuk melakukan sosialisasi. 

b. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah hendakanya pemerintah melaukan sosialisasi undang-
undang perlidungan korban karena yang terpenting dalam perlindungan korban perkosaan 
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adalah jika harkat dan martabatnya dapat disejajarkan kembali didalam masyarakat dan tidaka 
ada penolakan terhadap dirinya. Perlindungan hukum, rehabilitasi mental dan lain sebagainya 
bagi korban perkosaan sudah banyak dilakukan baik didalam peradilan atau pun diluar peradilan 
sekarang saatnya mebangun pola fikir masyarakat tentang korban. 
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