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Ringkasan 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, bisa perseorangan, sekelompok 
orang, korporasi, swasta maupun pemerintah, Disebut sebagai korban karena secara nyata 
menderita kerugian. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling 
menderita, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-
Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi 
pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali, 
padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku 
terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Dari analisis situasi serta 
lemahnya perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Seksual, terutama dalam pemulihan 
Trauma (kejiwaan) terhadap Korban Kekerasan Seksual, maka secara garis besar penelitian ini 
dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut : Mengapa Trauma Healing Humanistik 
diperlukan untuk memberikan  perlindungan hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
Kejahatan, serta Bagaimana Metode Trauma Healing Humanistik bagi Perlindungan Hukum 
Terhadap Anak Korban Kejahatan. Dengan  menggunakan paradigma “Konstruktivisme” dan 
pendekatan sosio- legal, yang bersifat interdisipliner, karena berbagai kajian terhadap hukum 
dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial termasuk ke dalam ruang lingkupnya. Di 
antaranya adalah antropologi hukum (pluralism hukum), Psikologi Hukum, sosiologi hukum, 
ilmu hukum adat, hukum administrasi negara, politik hukum, perempuan dan hukum. Maka 
hasil Penelitian berupa Penerapan trauma healing Humanistik dapat dilakukan dengan 
mengusahakan bersama-sama adanya pusat pelayanan untuk anak korban kejahatan yang 
berwawasan nasional, perlindungan, kerukunan umat sebagai pengamalan Pancasila, 
mengusahakan kerjasama dalam pengembangan metode-metode yang dapat diterapkan 
dalam pemberian trauma healing, demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan anak.. 

Kata Kunci:  Trauma Healing, Pendekatan Humanistik, Korban Kejahatan 

 

I. Pendahuluan 

Pembangunan menghendaki adanya cara baru dan suasana baru yang sejalan dengan irama 
pembangunan, tentunya akan membawa konsequensi perlu ditinggalkan cara lama yang sudah 
ketinggalan zaman, tidak perlu dipertahankan. Salah satu ciri suatu Negara adalah “a degree of 
civilization”, yaitu tingkat peradaban negara yang diwujudkan dalam pembangunan nasional, 
sedangkan pembangunan nasional bagi Indonesia merupakan pencerminan kehendak untuk 
terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan 
merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju 
dan demokrasi berdasarkan Pancasila, sebagai wujud pengamalan semua sila Pancasila secara 
serasi dan sebagai kesatuan yang utuh.1 Peran Hukum dalam pencapaian Pembangunan 

 
1  Ginandjar Kartasasmita, 1996, Pembangunan Untuk Rakyat:Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan; Jakarta, 

CIDES. hlm 26 
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merupakan sebagai sarana perubahan sosial yang diciptakan guna menggerakkan masyarakat agar 
bertingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan dalam segala aspek 
kehidupannya. Muladi secara jelas menggambarkan hubungan antara penegakan hukum dan 
pembangunan nasional, dikatakan tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan 
masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Penegakkan hukum dapat 
dilakukan sebagai wujud perlindungan Hukum baik bagi pelaku kejahatan, maupun Perlindungan 
Hukum bagi Korban Kejahatan. Pentingnya perlindungan Hukum bagi korban kejahatan, 
sebagaimana dalam Deklarasi Milan 1985, disebutkan, Bentuk perlindungan yang diberikan 
mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga 
perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).2 

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, bisa perseorangan, sekelompok 
orang, korporasi, swasta maupun pemerintah, Disebut sebagai korban karena secara nyata 
menderita kerugian. Sedangkan studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya 
korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu 
kenyataan sosial, disebut Viktimologi. Dalam Pandangan Arif Gosita, Viktimologi merupakan 
suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal), sebagai suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, perumusan ini membawa akibat 
perlunya pemahaman, yaitu : 

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional; 

2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan 
saling mempengaruhi; 

3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu 
suatu masyarakat tertentu.3 
Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini 

dikatakan sebagai “penal or special victimology” berkembang tahap kedua, viktimologi tidak 
hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan, “general victimology” 
dan selanjutnya tahap ketiga viktimologi sudah berkembang lebih luas, yaitu mengkaji 
permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, “New 
victimology”. 4 Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita 
dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh 
Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi 
sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali, 
padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap 
pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.5 Beranjak dari banyaknya korban Kejahatan 
yang diderita anak-anak, baik penderitaan jasmaniah, maupun penderitaan rohaniah sebagai 
akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri, atau orang lain 
yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, atau secara umum 
merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindak 
kejahatan. Seorang anak (korban Kejahatan) yang diusianya masih sangat muda tetapi sudah 
mendapatkan tindakan yang “ jahat” bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam 
berinteraksi sosial, bahkan bisa membuat si anak yang merasa trauma baik dari perspektif (1) 
faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis ( keadaan mental) dan psikologis 
(agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, 
faktor tempat dan waktu".yang akan menghantui seumur hidup korban.  

 
2  Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita; 

Jakarta, Rajagrafindo Persada. hlm 24 
3  Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta; Akademika Pressindo. hlm. 40 
4  Made Darma Weda, 1995, Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, 

Bandung; Eresco. hlm 200. 
5  Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Op.Cit, hlm 24 
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Selain itu merujuk pada Penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi 
psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan 
untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan 
spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain 
LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama 
dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, 
bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan 
“rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang 
menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan 
Korban. 

Dengan melihat pada penjelasan tersebut berarti bahwa masalah viktimisasi struktural ini 
harus diperhatikan aspek-aspek mental, fisik, dan sosialnya. Manusia-manusia yang terlibat 
dalam suatu viktimisasi adalah makhluk psikho-somatik (terdiri atas jiwa dan raga)  dan makhluk 
sosial. Persoalan manusia harus dihadapi dan diselesaikan secara manusiawi pula.6 Dari analisis 
situasi serta lemahnya perlindungan hukum bagi korban Kejahatan, terutama dalam pemulihan 
Trauma (kejiwaan) terhadap Korban Kekerasan Seksual. 
 

II. Rumusan Masalah 

1. Mengapa Trauma Healing Humanistik diperlukan untuk memberikan  perlindungan 
hukum bagi Anak Korban Kejahatan ? 

2. Bagaimana Metode Trauma Healing Humanistik bagi Perlindungan Hukum Terhadap 
Anak Korban Kejahatan? 
 

III. Pembahasan 

a. Trauma Healing Humanistik diperlukan untuk memberikan  perlindungan hukum 
bagi Anak Korban Kejahatan 

Trauma Healing Humanistik Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
Kejahatan merupakan suatu upaya Perlindungan Korban karena dalam Proses Peradilan Pidana di 
Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau 
terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi 
manusia. Oleh karena itu,  perlindungan saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri 
yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan korban. 

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang menjadi salah 
satu ciri negara hukum, Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan 
perlindungan hukum, adapun pokok materi muatan yng diatur dalam Undang – undang tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi : 

1.   Perlindungan dan hak Saksi dan Korban 
2.   Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
3.   Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, 
4. Ketentuan Pidana 

 

 
6  Arif Gosita, Op. Cit, Hlm 135. 
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Tabel 1:  Berikut disampaikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Tentang 
Korban 

 
No Perihal UU Nomor 13 Tahun 2006 UU Nomor 31 Tahun 2014 Catatan 

1 Pengertian 
Korban 

Korban adalah seseorang 
yang mengalami penderitaan 
fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana. 

Korban adalah orang yang 
mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang diakibatkan 
oleh suatu tindak pidana. 

Ada perluasan makna 
tentang orang, dimana 
....”Setiap Orang adalah 
orang perseorangan atau 
korporasi....” 

2 Pengertian 
Perlindungan 

Perlindungan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau 
Korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau 
lembaga lainnya sesuai 
dengan ketentuan Undang-
Undang ini. 

Perlindungan adalah segala 
upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau 
Korban yang wajib 
dilaksanakan oleh LPSK atau 
lembaga lainnya sesuai 
dengan ketentuan 
UndangUndang ini. 

 

  Perlindungan Saksi dan 
Korban berasaskan pada: 

a. penghargaan atas 
harkat dan martabat 
manusia; 

b. rasa aman; 
c. keadilan; 
d. tidak diskriminatif; dan 
e. kepastian hukum. 

 

  
Dalam Undang-undang yang 
baru tidak menyebutkan 
tentang AsasPerlindungan 
terhadap Saksi dan Korban 

  Pasal 5 
1. Seorang Saksi dan 

Korban berhak: 
a. memperoleh 

perlindungan atas 
keamanan pribadi, 
keluarga, dan harta 
bendanya, serta 
bebas dari Ancaman 
yang berkenaan 
dengan kesaksian 
yang akan, sedang, 
atau telah 
diberikannya; 

b. ikut serta dalam 
proses memilih dan 
menentukan bentuk 
perlindungan dan 
dukungan 
keamanan; 

c. memberikan 
keterangan tanpa 
tekanan; 

d. mendapat 
penerjemah; 

e. bebas dari 
pertanyaan yang 
menjerat; 

f. mendapatkan 
informasi mengenai 
perkembangan 
kasus; 

g. mendapatkan 
informasi mengenai 
putusan pengadilan; 

Pasal 5 
 
(1) Saksi dan Korban berhak:  
a. memperoleh perlindungan 
atas keamanan pribadi, 
Keluarga, dan harta 
bendanya, serta bebas dari 
Ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah 
diberikannya; b. ikut serta 
dalam proses memilih dan 
menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan 
keamanan;  
c. memberikan keterangan 
tanpa tekanan;  
d. mendapat penerjemah;  
e. bebas dari pertanyaan 
yang menjerat;  
f. mendapat informasi 
mengenai perkembangan 
kasus; 
 g. mendapat informasi 
mengenai putusan 
pengadilan;  
h. mendapat informasi dalam 
hal terpidana dibebaskan;  
i. dirahasiakan identitasnya;  
j. mendapat identitas baru;  
k. mendapat tempat 
kediaman sementara;  
l. mendapat tempat 
kediaman baru;  
m. memperoleh penggantian 
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h. mengetahui dalam 
hal terpidana 
dibebaskan; 

i. mendapat identitas 
baru; 

j. mendapatkan 
tempat kediaman 
baru; 

k. memperoleh 
penggantian biaya 
transportasi sesuai 
dengan kebutuhan; 

l. mendapat nasihat 
hukum; dan/atau 

m. memperoleh 
bantuan biaya hidup 
sementara sampai 
batas waktu 
perlindungan 
berakhir. 

2. Hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan kepada Saksi 
dan/atau Korban tindak 
pidana dalam kasus-
kasus tertentu sesuai 
dengan keputusan 
LPSK. 

 

biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan; n. 
mendapat nasihat hukum;  
o. memperoleh bantuan 
biaya hidup sementara 
sampai batas waktu 
Perlindungan berakhir; 
dan/atau p. mendapat 
pendampingan. 

  Pasal 6 
Korban dalam pelanggaran 
hak asasi manusia yang 
berat, selain berhak atas hak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, juga berhak 
untuk mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi 

psiko-sosial. 
 

Pasal 6 
 
(1) Korban pelanggaran hak 
asasi manusia yang berat, 
Korban tindak pidana 
terorisme, Korban tindak 
pidana perdagangan orang, 
Korban tindak pidana 
penyiksaan, Korban tindak 
pidana kekerasan seksual, 
dan Korban penganiayaan 
berat, selain berhak 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, juga berhak 
mendapatkan:  
a. bantuan medis; dan  
b. bantuan rehabilitasi 
psikososial dan psikologis.  
(2) Bantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
diberikan berdasarkan 
Keputusan LPSK. 

Penjelasan Pasal 6 Huruf b 
Yang dimaksud dengan 
“rehabilitasi psikososial” 
adalah semua bentuk 
pelayanan dan bantuan 
psikologis serta sosial yang 
ditujukan untuk membantu 
meringankan, melindungi, 
dan memulihkan kondisi 
fisik, psikologis, sosial, dan 
spiritual Korban sehingga 
mampu menjalankan fungsi 
sosialnya kembali secara 
wajar, antara lain LPSK 
berupaya melakukan 
peningkatan kualitas hidup 
Korban dengan melakukan 
kerja sama dengan instansi 
terkait yang berwenang 
berupa bantuan pemenuhan 
sandang, pangan, papan, 
bantuan memperoleh 
pekerjaan, atau bantuan 
kelangsungan pendidikan. 
Yang dimaksud dengan 
“rehabilitasi psikologis” 
adalah bantuan yang 
diberikan oleh psikolog 
kepada Korban yang 
menderita trauma atau 
masalah kejiwaan lainnya 
untuk memulihkan kembali 
kondisi kejiwaan Korban. 

 
Sebagaimana disebutkan didalam Penjelasan Huruf b Yang dimaksud dengan “rehabilitasi 

psikososial” adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan 
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untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan 
spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain 
LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama 
dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, 
bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Yang dimaksud dengan 
“rehabilitasi psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang 
menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan 
Korban. 

 

b. Metode Trauma Healing Humanistik bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Korban Kejahatan 

Dengan melihat pada penjelasan dalam pembahanas tersebut, dapat dikatakan bahwa 
Masalah viktimisasi struktural ini harus diperhatikan aspek-aspek mental, fisik, dan sosialnya. 
Manusia-manusia yang terlibat dalam suatu viktimisasi adalah makhluk psikho-somatik (terdiri 
atas jiwa dan raga) dan makhluk sosial. Persoalan manusia harus dihadapi dan diselesaikan secara 
manusiawi pula.7  

Secara harfiah trauma healing bermakna penyembuhan masa trauma. Humanistik adalah 
salah satu pendekatan atau aliran dari psikolologi yang menekankan kehendak bebas, 
pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami 
ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Tujuan humanistik 
adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya 
secara utuh.8 Dengan salah satu pencetus psikologi humanistik adalah Abraham Maslow, Dengan 
kata lain Trauma Healing Humanistik adalah suatu metode pendkatan dalam upaya pemulihan 
dari rasa trauma yang dialami seseorang (Korban) untuk mendapatkan kembali kehendak bebas, 
pertumbuhan pribadi, kegembiraan, serta kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami 
ketidakbahagiaam. Tujuan utama Program ini adalah pemulihan korban, pemulihan ini mungkin 
berjangka pendek maupun panjang, mungkin menangani masalah – masalah fisik, emosional, dan 
atau finansial, juga menolong korban merubah lingkungannya atau mengeluarkan dari 
lingkungannya. Beberapa asumsi umum yang dinyatakan oleh program-program pelayanan 
korban adalah, antara lain sebagai berikut: 

1. sistem peradilan kriminil telah memperlakukan para korban dan saksi secara tidak baik; 
2. para pelaku telah memperlakukan tidak baik para korban 
3. pelayanan yang segera dapat merupakan suatu penanggulangan permasalahan untuk para 

korban dan saksi; 
4. sistem peradilan kriminil akan menarik manfaat dari pelayananini; 
5. para korban dan saksi akan memanfaatkan pelayanan tersebut.9 

 
Dari alasan pemberlakuan penanganan pemberian pelayanan korban tersebut terlihat 

bahwa korban merupakan penderita baik akibat dari perbuatan atau tindakan pelaku kejahatan 
tetapi sekaligus sebagai penderita akibat suatu sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, 
secara psikologis ini akan berdampak terhadap kesehatan kejiwaan dari Korban tersebut. Salah 
satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat erhatian adalah penggarapan masalah 
kesehatan jiwa masyarakat (social hygine) baik secara individual sebagai anggota masyarakat 
maupun kesehatan / kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), 
serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “National mental 
health”,  dan “ child welfare”  yang merupakan suatu rintisan atas Trauma Healing Humanistik, 
dikemukakan dalam skema Hoefnagels diatas sebagai salah satu jalur “prevention (ofcrime) 
without punishment” (jalur “nonpenal”), Prof Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “karang 

 
7  Arif Gosita, Op. Cit, Hlm 135. 
8  Ibid, hlm 136 
9  Ibid, hlm 222 
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taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan 
agama”, merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan mengggulangi kejahatan”10 

Pada kamus psikologi dijelaskan bahwa trauma merupakan setiap luka, sakit, atau shock 
yang seringkali berupa fisik atau struktural maupun juga  mental dalam bentuk  shock emosi yang 
menghasilkan gangguan lebih kurang  tentang  ketahanan fungsi-fungsi mental.11 Healing secara 
bahasa memiliki arti penyembuhan12 Menurut Arthur S Reber dan Emily Reber dalam  The 
Penguin Dictionary of Psychology Third Edition heal adalah to become healty again and  to make 
whole to free from impairment, that heal should be reserved for relatively less severe cases of  injury 
or trauma. Some use heal in the context of providing asistance in the restorative process (menjadi 
sehat kembali dan membuat utuh kembali, kalau heal mestinya digunakan bagi kasus-kasus luka 
atau trauma. Beberapa menggunakan istilah heal dalam konteks menyediakan bantuan untuk 
proses restorasi), selama ini metode  Trauma healing hanya diterapkan dalam penanganan 
trauma terhadap bencana sebagaimana digambarkan dalam penelitian-penelitian yang sudah ada 
tentang Trauma Healing, diantaranya : Penelitian yang dilakukan Indryana Farida tahun 2009, 
dengan judul  penelitian “Aktivitas  Rumah Ceria Anak Yogya dalam mengatasi Trauma  Anak-
anak Korban Gempa Bumi di Pagergunung 2 Sitimulyo Piyungan  Bantul Yogyakarta”, penelitian 
ini menjelaskan bentuk-bentuk tindakan penyembuhan yang diberikan Rumah Ceria Anak Yogya 
untuk mengatasi trauma anak-anak melalui aktivitas bermain, dengan harapan metode 
mengatasitrauma seperti ini dapat memberikan  kembali kepercayaan diri dan meningkatkan 
kreatifitas anak-anak. Penelitian berikutnya berjudul “Manajemen Relawan Tim Psikososial 
Pendampingan Anak Muhammadiyah  Distater Management Center (MDMC)” oleh Baldatun 
Muhammad, tahun 2012, Dimana dalam penelitiannya  menjelaskan gambaran MDMC peran dan 
manajemen relawan psikososial sebagai pendamping anak korban bencana, ketiga penelitian oleh 
Muhammad Syofian, tahun 2008 dengan judul “Agama sebagai Instrumen Rehabilitas Traumatik 
Korban Bencana Gempa” (Studi Tentang Aktifitas Relawan UIN Sunan  Kalijaga di Jomblangan, 
Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul – Yogyakarta), penelitian ini bertujuan mengarah 
pada peningkatan positif dan kemandirian para korban. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan 
pemulihan Psikologis, atau mental bagi korban sangat penting, sebagai pemenuhan Hak Korban, 
dalam bentuk pelayanan korban dengan metode Trauma Healing Humanistik,  menurut J. Dusich  
Fungsi utama program pelayan korban terbagi dalam Primer, sekunder dan tersier.  
Pertama fungsi Primer adalah yang bersifat segera dan diperlukan, dan ditujukan memberikan 
pelayanan langsung secara segera kepada para klien (Korban), meliputi : 

1. bertanggung jawab langsung (segera) untuk para korban; 
2. menjamin korban dengan pelayanan medis atau pelayanan sosial darurat; 
3. melayanikeperluan keluarga klien (korban) yang mendesak; 
4. menjamin tidak akan terjadinya eksploitasi korban lebih lanjut oleh sistem peradilan 

kriminil, media massa atau yang lain. 
5. Menjamin pemberian bantuan umum dalam  keadaan bahaya kepada klien (korban) 
6. Penyediaan teman sementara kepada para korban. 

Kedua adalah fungsi Sekunder, lebih banyak berkaitan dengan perhatian jangka panjang 
dan luas lingkupnya lebih lebar, meliputi : 

1. Membantu para korban dalam berperan sebagai saksi; 
2. Memberikan Nasehat untuk mengurangi resiko reviktimisasi; 
3. Melanjutkan bantuan yang telah diberikan kepada para korban dan keluarganya oleh 

badan-badan pelayanan masyarakat; 
4. Memberikan pelayanan keperluan manusia dan pengarahan kepada korban yang tidak 

melapor viktimisasinya  kepada polisi; 

 
10  Barda Nawawi, Op. Cit, hal. 50 
11  James Drever, Kamus Psikologi, (Jakarta: Bina Aksara 1988) hlm 498. 
12  Jhon M. Echols dan hassan sadil, Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesia Dictionary (Jakarta: PT Gramedia, 

1992) hlm. 293. 
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5. Menjamin bahwa pembuktian dan informasi dari korban diproses dengan seksama, 
mempertahankan keseimbangan, kepentingan  antara keperluan-keperluan Korban dan 
Penuntut umum. 

6. Mengatur pengembalian barang-barang curian kepada korban segera setelah  pengadilan 
selesai menggunakannya sebagai barang bukti. 
Ketiga Fungsi Tersier lebih unik karena lebih kepada korban yang bersifat khusus, dan 

mempunyai fungsi jangka pendek dan jangka panjang, meliputi : 
1. Mengembangkan program-program penyadaran masyarakat untuk pemantapan target; 
2. Melakukan survei viktimisasi secara periodik untuk digunakan dalam proses perencanaan; 
3. Melembagakan kesadaran akan korban kejahatan pada masyarakat; 
4. Mengembangkan penataan/latihan untuk para petugas peradilan kriminil, khusunya pada 

Polisi dan jaksa diajarkan bagaimana menangani keadaan gawat dan trauma para korban; 
5. Mengadakan seminar-seminar berkala mengenai kesadaran akan para korban, untuk 

personil peradilan kriminil tingkat atas dan menengah; 
6. Mengembangkan standar-standar untuk menjamin semua bagian peradilan kriminil 

memperhatikan kondisi korban berkaitan dengan perannya yang kusus; 
Membantu dalam mengembangkan perundang-undangan yang berorientasi pada 

kepentingan pihak korban, khususnya mengenai program restitusi dan kompensasi.13 
 

IV. Penutup 

Simpulan 

1. Trauma Healing Humanistik diperlukan untuk memberikan  perlindungan hukum bagi 
Anak Korban Kejahatan  
Menerapkan trauma healing humanistik dalam perspektif kebijakan kriminal sebagai upaya 

perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan merupakan salah satu jalur “nonpenal” 
untuk mengatasi masalah-masalah sosial, dan merupakan salah satu aspek kebijakan sosial 
penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, sehingga hasil akhir dari trauma healing, 
menempatkan anak sebagai korban kejahatan kembali kepada hak hidup, kelangsungan hidup, 
agar tidak muncul alasan balas dendam yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan di 
kemudian hari. Dalam mengembalikan hak hidup, kelangsungan hidup anak korban kejahatan, 
harus tetap memperhatikan non diskriminasi, penghargaan terhadap pandangan anak serta tetap 
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Secara keseluruhan pada dasarnya ingin 
menekankan , bahwa upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk 
menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan  hidup yang sehat (secara 
materiil danimmateriil) dari faktor-faktor  kriminogen, yang berarti masyarakat  dengan seluruh 
potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang 
merupakan bagian dari keseluruhan politik kriminal.14 
 
2. Metode Trauma Healing Humanistik bagi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban 

Kejahatan  
Metode Trauma Healing Humanistik dapat dilakukan dengan mengusahakan bersama-

sama adanya pusat pelayanan untuk anak korban kejahatan yang berwawasan nasional, 
perlindungan, kerukunan umat sebagai pengamalan Pancasila, mengusahakan kerjasama dalam 
pengembangan metode-metode yang dapat diterapkan dalam pemberian trauma healing, demi 
pengembangan keadilan dan kesejahteraan anak, dengan menggunakan Metode Humanistik, 
menggali potensi yang ada pada diri anak, agar diarahkan pengembangannya dengan tetap 
berpedoman pada kegiatan ramah anak, dan berorientasi pada Non Diskriminasi, Pengharapan 

 
13  Arif Gosita, OpCit, Halm 222 
14  Barda Nawawi, Op.Cit, halm 52. 
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pada Pandangan Anak, Kepentingan terbaik bagi anak, yang kesemuanya demi hak Hidup serta 
Kelangsungan Hidup Anak dimasa yang akan Datang, Tanpa kecemasan, tanpa ketakutan, serta 
tanpa dendam, agar tidak rentan terjadinya kejahatan-kejahatan yang mungkin dapat dilakukan 
oleh anak korban kejahatan.. 
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