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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, yakni di Kepolisian ResorJayapura Kota dan
pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura dengan pertimbangan bahwa kedua institusi
tersebut berwenang dalam penanganan perkara tindak pidana perkosaan di Kota Jayapura
dan juga merupakan sub sIstem dalam peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perkosaan di Kota Jayapura dan juga untuk mengetahui dan memahami kendala-kendala
pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan di Kota Jayapura.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum
empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan pidana di Kota Jayapura yaitu (a) pada sub
sistem penyidikan yang berada pada kewenangan Kepolisian (b) pada sub sistem penuntutan
yang berada pada kewenangan Kejaksaan (c) pada sub sistem pengadilan. Perlakuan
terhadap korban tindak pidana perkosaan baik pada waktu melapor, penuntutan, dan
pemeriksaan perkara di hadapkan pada berbagai kendala yaitu (a) kendala internal yang
meliputi : 1. korban terkadang mengalami trauma berat sehingga sangat sulit dimintakan
keterangan, 2. pihak keluarga atau pendamping korban yang sangat sulit mengendalikan
kemarahannya kepada pelaku, 3. masih ada penyidik polwan yang kurang mampu dalam
memberikan pertanyaan, 4. kurangnya tingkat kepercayaan koban terhadap peradilan pidana,
5. rasa malu dari pihak korban maupun keluarga akibat perkosaan sehingga korban ataupun
keluarga memilih mencabut laporannya, 6. korban tindak pidana perkosaan jarang
mendapatkan ganti rugi, (b) kendala internal yang meliputi: 1. kurangnya dukungan dari
masyarakat kepada korban sehingga korban merasa terkucilkan, 2. antar sub sistem peradilan
pidana terkadang masih belum berpandangan ebagai jarigan/networking.
Disarankan agar tiap-tiap sub sistem dalam peradilan pidana hendaknya dalam
memberi pelayanan dan perlindungan maksimal kepada perempuan korban perkosaan dan
seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan agar dapat memulihkan korban tidak hanya
secara fisik tetapi juga secara psikis. Korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara
memperoleh pemenuhan hak tersebut melalui pendamping atau penasihat hukumnya.
Kendala internal maupun eksternal dapat diminimalisir dengan cara menurunkan bahkan
menghilangkan rasa ego sentries masing-masing sub sistem agar tercipta perlindungan
hukum yang maksimal bagi korban perkosaan. Pemulihan mental dari korban juga tentunya
menjadi tanggungjawab semua pihak sebagai satu komponen utuh baik dalam sistem
peradilan pidana maupun di luar peradilan pidana.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, tindak pidana perkosaan, sistem Peradilan pidana
mendapat
perhatian
di
kalangan
masyarakat.Masyarakat sering disuguhkan
melalui pemberitaan di media cetak dan
elektronik tentang terjadinya tindak pidana

PENDAHULUAN
Saat ini tindak pidana perkosaan
merupakan kejahatan
yang
cukup
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perkosaan. Hal ini tentunya memberikan
suatu indikasi bahwa kaum perempuan
terus menjadi target empuk para pelaku
tindak pidana perkosaan. Tindak pidana
perkosaan merupakan salah satu contoh
dari beberapa tindak kejahatan dimana
pelakunya bisa orang dewasa maupun
anak dan menjadi yang menjadi
korbannya juga bisa berasal dari orang
dewasa maupun anak-anak.
Suatu tindak pidana perkosaan
berarti
telah
merampas
nilai-nilai
kemanusian karena perkosaan berarti tidak
mengakui bahwa setiap manusia memiliki
harkat dan martabat sehingga dengan
alasan apapun orang lain tidak berhak
melakukan perampasan terhadap hak asasi
manusia
dengan
cara
kekerasan.Pembuktian adanya tindak
pidana perkosaan segera dapat diperoleh
apabila segera setelah kejadiankorban
melapor pada aparat penegak hukum.
Kecepatan
pelaporan
sangat
mempengaruhi keberhasilan penyidikan
dan penuntutan.Masalah
pembuktian
tidak begitu rumit dan sulit jika korban
atau masyarakat melapor sebelum korban
membersihkan diri atau badan karena
dalam pembuktian ada yang namanya
Visum et Repertum (V.e.R) maupun hasil
laboraturium seperti sidik jari, sperma,
atau bukti kekerasan yang telah ada.1
Masalah perlindungan terhadap
korban
perkosaan
selalu
menjadi
permasalahan yang menarik untuk
dicermati, karena masalah perlindungan
terhadap korban perkosaan tidak hanya
berkaitan
dengan
pemberian
perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan
dengan hambatan yang dihadapi. Tidak
mudah untuk memberikan perlindungan
terhadap korban perkosaan karena ada
dilingkupi dengan berbagai faktor yang
jadi penghambat. Faktor korban berperan
penting untuk dapat mengatasi atau
menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal
ini memerlukan keberanian dari korban
untuk
melaporkan
kejadian
yang

menimpanya baik kepada keluarga
maupun kepada Kepolisian.
Perkosaan dapat mengakibatkan
cedera fisik, berupa luka pada kepala,
dada, punggung hingga bagian intern
wanita yang disebabkan karena pukulan,
benturan, dan cekikan, dan hal yang
terburuk adalah kehamilan yang tidak
diinginkan, dimana kehamilan tersebut
akan menjadi beban baik terhadap korban
maupun keluarganya dalam menghadapi
kehidupan selanjutnya karena dia harus
membesarkan dan mengasuh anak hasil
perkosaan. Dampak lainnya yang dapat
terjadi adalah stres akut atau depresi berat
yang kadang menyebabkan korban
menjadi gila karena merasa dirinya tidak
normal, kotor, berdosa dan tidak berguna.
Keadaan
ini
tentunya
sangat
mempengaruhi kesehatan ibu maupun
pertumbuhan
janin
yang
sedang
dikandung.
Banyak perkara tindak pidana
perkosaan yang telah diproses sampai ke
Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu
pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang
maksimal sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) BAB XIV tentang
Kejahatan Terhadap Kesusilaan, Pasal 281
sampai dengan Pasal 296, padahal tindak
pidana perkosaan adalah salah satu bentuk
kekerasan terhadap perempuan yang
merupakan contoh kerentanan posisi
perempuan,
utamanya
terhadap
kepentingan seksual laki-laki. Citra
seksual
perempuan
yang
telah
ditempatkan sebagai obyek seksual
lakilaki, ternyata berimplikasi jauh pada
kehidupan perempuan, sehingga dirinya
terpaksa harus selalu menghadapi
kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan
fisik dan psikis.Kasus tindak pidana
perkosaan paling banyak menimbulkan
kesulitan dalam penyelesaiannya baik
pada tahap penyidikan, penuntutan,
maupun pada tahap penjatuhan putusan.
Selain kesulitan dalam batasan di atas,
juga kesulitan pembuktian misalnya

1

Laden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan
Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 56.
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perkosaan atau perbuatan cabul yang
umumnya dilakukan tanpa kehadiran
orang lain.2
Perhatian
dan
perlindungan
terhadap kepentingan korban tindak
pidana perkosaan baik melalui proses
peradilan pidana maupun melalui sarana
kepedulian sosial tertentu merupakan
bagian
mutlak
yang
perlu
dipertimbangkan dalam kebijakan hukum
pidana dan kebijakan sosial, baik oleh
lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
serta lembaga-lembaga sosial yang lain.
Berdasarkan uaraian di atas maka menjadi
suatu kajian yang menarik untuk diteliti
tentang “Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam
Sistem Peradilan Pidana Di Kota Jayapura
“.
Masalah perlindungan terhadap
korban
perkosaan
selalu
menjadi
permasalahan yang menarik untuk
dicermati, karena masalah perlindungan
terhadap korban perkosaan tidak hanya
berkaitan
dengan
pemberian
perlindungannya selama berlangsungnya
peradilan pidana, akan tetapi berkaitan
dengan hambatan yang dihadapi. Tidak
mudah untuk memberikan perlindungan
terhadap korban perkosaan karena ada
beberapa faktor yang jadi penghambat.
Oleh karena itu, maka menjadi suatu kajian
yang menarik untuk diteliti tentang
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem
Peradilan Pidana Di Kota Jayapura”.

Kota dan Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura.
Tipe Penelitian
Tipe
penelitian
hukum
yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu
penelitian hukum normative yang
menelaah peraturan perundang-undangan
beserta pendapat pakar, serta dan tipe
penelitian hukum empiris yang menelaah
keadaan senyatanya di lapangan.dan pada
tahapan proses persidangan di Pengadilan
Negeri Klas IA Jayapura.
Populasi Dan Sampel
Populasi merupakan keseluruhan
dari obyek yang diteliti, sedangkan sampel
adalah bagian dari populasi
yang
dijadikan unit analisis. Adapun populasi
dalam penelitian ini meliputi semua
tindakan aborsi yang terjadi. Sedangkan
sampelnya ditentukan secara purposive
sampling, dengan maksud bahwa sampel
tersebut yang dianggap memenuhi criteria
penelitian dan dianggap mengetahui
secara baik tentang permasalahan yang
diteliti, sehingga yang menjadi sampel
dalam penelitian ini adalah bentuk
perlindungan hukum dan kendala yang
dihadapi dalam memberikan perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana
perkosaan yang terjadi di Kota Jayapura.
Jenis Dan Sumber Data
Data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh
langsung
dari
lapangan
berkaitan dengan bentuk perlindungan
hukum bagi korban tindak pidana
perkosaan di Kota Jayapura. Sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh
dari berbagai sumber atau bahan
kepustakaan.
.
Teknik Pengumpulan Data
a. Pengamatan (observasi), yaitu cara
pengumpulan data yang dilakukan
dengan
mengamati
sejumlah
fenomena perlindungan hukum bagi

METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota
Jayapura dengan pertimbangan Kota
Jayapura dengan tingkat pembangunan
yang pesat rentan dengan tindakan criminal
termasuk tindak pidana perkosaan yang
korbannya dapat menimpa orang dewasa
maupun anak-anak. Lokasi penelitian
difokuskan di Kepolisian Resor Jayapura

2

Ibid, hal. 81
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b.

c.

korban tindak pidana perkosaan
melalui peradilan pidana yang
terjadi di Kota Jayapura.
Studi
Dokumentasi,
yaitu
pengumpulan data yang dilakukan
dengan
mempelajari
berbagai
literature dan dokumen-dokumen lain
yang relevan dengan objek penelitian.
Wawancara,
yaitu
teknik
pengumpulan data dalam bentuk
tanya jawab dengan responden secara
langsung yakni kepolisian, kejaksaan,
penasihat hukum dan hakim yang
menangani perkara tindak pidana
perkosaan.

No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara RI; UU No.
3
Tahun
2002
tentang
Pertahanan Negara; UU No. 8
Tahun
1981
tentang
Kitab-Undang-Undang Hukum
Acara
Pidana
(KUHAP).
Tugas Kepolisian yang terkait
dengan dan sebagai subsistem
peradilan pidana adalah fungsi
penyelidikan (Pasal 1 ayat (4)
KUHAP, Pasal 14 ayat (1)
huruf a KUHAP dan UU No. 2
Tahun 2002), walaupun selain
Polisi juga dikenal ada pihak
lain
yang
mempunyai
kewenangan
melakukan
penyelidikan, seperti Komnas
HAM (UU No. 26 Tahun
2002), TGPK dan KPTPK
dalam tindak pidana korupsi
(UU. No 31 Tahun 1999),
KPPU untuk tindak pidana
dibidang ekonomi (UU No. 5
Tahun 1999). Disamping itu
juga dalam fungsi penyidikan
Kepolisian
mempunyai
wewenang secara umum dalam
tindak pidana apapun (Pasal 1
ayat (1) KUHAP dan UU No. 2
Tahun 2002), tetapi disamping
polisi dikenal ada pihak yang
mempunyai wewenang untuk
melakukan penyidikan yakni
PPNS), dalam tindak pidana
imigrasi (Pasal 47 UU No. 9
Tahun 1992), tindak pidana
dalam HAKI (Pasal 130 UU
No. 6 Tahun 1989 tentang
Paten, Pasal 80 UU No. 19
Tahun 1992 tentang Merk),
tindak
pidana
dalam
menjalankan
fungsi
penyelidikan dan penyidikan,
polisi juga dibekali dengan
asas-asas hukum pidana formil.
Perlindungan
hukum
yang
diberikan
terhadap
korban
tindakpidana
perkosaan,
pertama
kali

Teknik Analisis Data
Teknik Analisis Data dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif,
yaitu meliputi tahap pengumpulan data,
pengeditan data, klasifikasi data, dan
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A.

Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana
Perkosaan
Dalam
Sistem
Peradilan
Pidana
Di
Kota
Jayapura
Perlindungan hukum yang
wajib diterima oleh korban tindak
pidana perkosaan dalam peradilan
pidana
tentunya
menjadi
tanggungjawab semua pihak.Jumlah
kasus perkosaan yang terjadi di
setiap daerah cukup banyak tidak
terkecuali kasus perkosaan yang
terjadi di Kota Jayapura. Berikut
adalah perlindungan hukum yang
dilakukan oleh sub-sub system
peradilan pidana terhadap korban
perkosaan di Kota Jayapura:
1. Sub Sistem Penyidikan
Peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dengan Kepolisian
sebagai
suatu
subsistem
peradilan pidana adalah: UU
LPPM UNCEN
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diberikan oleh polisi pada
waktu korban melapor. Polres
Jayapura Kota memiliki suatu
RuangPelayanan
Khusus
(RPK) yang diawaki oleh
Polwan yang terwadahi dalam
satu Unit Khusus yang berdiri
sendiri untuk menangani kasus
kekerasan terhadap perempuan
dan anak. Ruang Pelayanan
Khusus (RPK) adalah sebuah
ruang khususyang tertutup dan
nyaman di kesatuan Polri,
dimana perempuan dan anak
yang
menjadi
korban
kekerasan atau
pelecehan
seksual dapat melaporkan
kasusnya dengan aman kepada
Polwan yang empatik,penuh
pengertian dan profesional.
Oleh sebab itu dapat dilihat
bentuk perlindungan hukum
yang diberikan kepada korban
tindak pidana perkosaan yang
ditangani oleh RPK Polres
Jayapura Kota yaitu :
a. Korban ditempatkan di RPK
yang di dominasi oleh
Polwan
b. Dalam
memberikan
pertanyaan, sebisa mungkin
penyidik tidak menyinggung
perasaan korban apalagi
memojokkan korban
c. Untuk kepentingan visum at
repertum,
RPK
menyediakan
ruangan
khusus sehingga sedikit
banyak dapat membantu
meringankan
penderitaan
korban
dalam
proses
penyidikan.
d. Bagi
korban
yang
mengalami trauma atau
gangguan psikis akibat
perkosaan
yang
telah
dialaminya, RPK menjalin
kerjasama dengan psikiater
yang
bertujuan
untuk
memulihkan
kondisi
LPPM UNCEN
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kejiwaan
dari
korban
perkosaan tersebut.
Sub Sistem Penuntutan
Lembaga Kejaksaan dalam
sistem peradilan pidana yang
terpadu merupakan salah satu
sub sistem. Sebagaimana
dalam lembaga Kepolisian,
maka salah satu aspek penting
dari
aspek
yang
dapat
menopang subsistem menjadi
sebuah sistem yang dapat
dimaknai dan membentuk
suatu sistem yang integratif .
Kejaksaan adalah satu-satunya
lembaga
pemerintahan
pelaksana kekuasaan Negara
yang mempunyai tugas dan
wewenang
di
bidang
penuntutan dalam penegakkan
hokum dan keadilan di
lingkungan peradilan umum.
Terkait penanganan perkara
perkosaan tentunya Kejaksaan
Negeri Jayapura harus terlebih
dahulu menerima kelengkapan
berkas dari Polres Jayapura
Kota. Pendakwaan maupun
penuntutan
yang
akan
dilakukan terhadap korban
perkosaan tentunya didasarkan
pada apakah pelaku ataupun
korban adalah dewasa atau
anak-anak.
Bentuk
perlindungan
yang
dapat
diberikan oleh Jaksa adalah
sebagai berikut :
a. Dalam hal penuntutan,
jaksa tidak diperbolehkan
memanggil saksi/korban.
b. Jika memang diperlukan,
korban diminta datang ke
Kejaksaan
dengan
menggunakan
surat
pemanggilan
untuk
kembali
dimintai
keterangan yang kurang
jelas dalam berkas dari
penyidik
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3.

c. Terkadang korban datang
ke Kejaksaan atas inisiatif
sendiri dalam rangka
meminta kepada jaksa
supaya pelaku dituntut
dengan hukuman yang
berat.
d. Jaksa hanya berwenang
menuntut pelaku dengan
ancaman pidana. Jadi
dalam kasus perkosaan
jaksa hanya bisa menjerat
pelaku dengan ancaman
hukuman pidana sesuai
dengan aturan hukum
yang berlaku dan tidak
berwenang terhadap ganti
kerugian terhadap korban.
Sub Sistem Pengadilan
Kedudukan lembaga peradilan
dewasa
ini
mengalami
pergeseran
makna
yang
signifikan dalam konteks
penegakan
hukum
dan
keadilan untuk mewujudkan
supremasi hukum. Namun
seiring
dengan
semangat
reformasi dibidang hukum,
fluktuasi apresiasi masyarakat
terhadap keberadaan lembaga
peradilan yang benar-benar
mandiri
dan
merupakan
benteng
terakhir
dalam
penegakan
hukum
dan
keadilan
menjadi
suatu
keharusan (condition sine
quanon). Sementara disisi lain,
fenomena degradasi tingkat
kepercayaan
masyarakat
terhadap keberadaan lembaga
peradilan
semakin
menunjukkan
kepada
masyarakat betapa
mulai
mencari
alternatif-alternatif
cara penyelesaian masalah
yang
dialami.
Alternatif-alternatif ada yang
dapat dipergunakan sebagai
landasan di dalam upaya
menyelesaikan permasalahan

LPPM UNCEN

hukum yang timbul diantara
masyarakat
(hukum
dan
peradilan adat setempat).
Tetapi juga banyak alternatif
yang dipilih oleh masyarakat
untuk menyelesaikan masalah
mereka,
yang
hanya
didasarkan kepada luapan
perasaan
emosional
dan
kejengkelan, sehingga rasa
frustasi
sudah
menjadi
landasan
berfikir
dan
pertimbangan
di
dalam
menyelesaikan permasalahan
mereka. Kenyataan banyaknya
kejadian
yang
menjurus
kepada perilaku anarkis dan
arogan yang bersifat missal
adalah
gambaran
betapa
luapan kekecewaan terhadap
kebobrokan lembaga peradilan
sudah mencapai titik ultimasi
yang tertinggi. Main hakim
sendiri merupakan menu wajib
bagi
masyarakat
yang
mendasarkan
keputusannya
pada emosi akibat kekecewaan
pada patronase penguasa
dalam
hal
memberikan
“pendidikan”
kepada
rakyatnya melalui perilaku
anarkis dan arogansi penguasa
dalam setiap keputusan dan
kebijakannya.
Namun
demikian
dalam
perspektif yuridis, keberadaan
lembaga peradilan sebenarnya
sudah dilengkapi dengan
berbagai
peraturan
perundang-undangan
yang
diharapkan dapat menjadi
bingkai kerangka normatif
kehadiran lembaga peradilan
itu sendiri. Sebagai sebuah
subsistem peradilan pidana
dalam sistem peradilan pidana
terpadu, lembaga peradilan
kehadirannya sudah dikawal
dengan
berbagai
macam
peraturan
29
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perundang-undangan, seperti:
UU No. 14 Tahun 1970
tentang kekuasaan kehakiman;
UU No. 35 Tahun 1999
tentang revisi terhadap UU
No. 14 Tahun 1970; UU No. 4
tahun 2004 tentang revisi
terhadap UU No. 35 Tahun
1999; UU No. 2 Tahun 1986
tentang peradilan umum; UU
No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
Seperangkat
peraturan
perundang-undangan
sebagimana yang disebutkan
di atas, memang akhirnya
tidak menjadi satu-satunya
pranata untuk menjadikan
lembaga peradilan merupakan
salah satu subsistem peradilan
pidana. Korban tindak pidana
perkosaan harus hadir dalam
persidanganpengadilan
atas
ongkos sendiri untuk menjadi
saksi.
Korban
dalam
memberikan kesaksian harus
mengulang cerita mengenai
pengalaman pahitnya dan
membuat
rekonstruksi
peristiwa
perkosaan.
Ia
dihadapkan pada pelaku yang
pernah
memperkosanya
sekaligus
orang
yang
dibencinya. Selain itu ia harus
menghadapi pembela atau
pengacara
dari
pihak
pelakuyang
berusaha
menghilangkan
kesalahan
pelaku. Jaksa dalam peradilan
pidana,
mewakili
pihak
korban. Tetapi dapat terjadi
perwakilannya
tidak
menguntungkan pihak korban.
Tidak jarang terjadi bahwa
korban menghadapi pelaku
tindak pidana perkosaan yang
lebih mampu mental, fisik,
sosial daripada dirinya. Disini
ternyata perlu disediakan
pendamping atau pembela
LPPM UNCEN

untuk pihak korban tindak
pidana perkosaan. Selain itu
untuk melindungi membantu
korban
tindak
pidana
perkosaan maupun korban
tindak
pidana
kesusilaan
lainnya secara psikis maka
sidang
harus
dilakukan
tertutup untuk umum. Hal ini
pun
dilakukan
pada
Pengadilan Negeri Klas IA
Jayapura
yang
juga
diperhadapkan
pada
penanganan perkara-perkara
perkosaan yang cenderung
statis.
Bentuk perlindungan yang
dapat diberikan Pengadilan
adalah sebagai berikut :
a. Hakim dalam persidangan
kasus
tindak
pidana
perkosaan
adalah
perempuan dengan tujuan
agar korban lebih leluasa
dan tidak merasa canggung
dalam
memberikan
kesaksian. Memang tidak
selalu hakim perempuan,
namun yang paling sering
menangani kasus tindak
pidana
perkosaan
di
pengadilan adalah hakim
perempuan.
b. Hakim dalam memberikan
pertanyaan di persidangan
tidak
bertujuan
untuk
memojokkan korban, hanya
diminta
untuk
menceritakan kronologis
peristiwa perkosaan yang
telah dialaminya.
c. Apabila saksi korban dalam
persidangan tidak mau
bertemu dengan pelaku,
maka hakim mempunyai
kebijaksanaan
untuk
meminta pelaku untuk
keluar agar saksi korban
dapat
memberikan
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B.

keterangan tanpa merasa
ada tekanan.
d. Bagi
korban
anak
perkosaan hakim dapat
meminta keterangan saksi
korban di luar persidangan.
Hal ini dimaksudkan agar
korban anak perkosaan
tersebut
tidak
merasa
tertekan
karena
takut
dengan pelaku dan suasana
sidang yang menurutnya
terasa asing
Kendala
Pemberian
Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana Perkosaan
Dalam Sistem Peradilan Pidana
Di Kota Jayapura
Gambaran proses peradilan
pidana
cukup
rumit
dan
membutuhkan waktu yang relatif
lama untuk menyelesaikannya.
Berkaitan
dengan
perlakuan
terhadap korban dalam proses
peradilan pidana, aparat penegak
hukum memang sangat berpengaruh
dalam menangani kasus yang
dilaporkan kepadanya karena korban
juga merupakan saksi yang ikut
menentukan keberhasilan proses
peradilan
sampai
putusan
dijatuhkan.
Berdasarkan
hasil
penelitian yang dilakukan di
Kepolisian,
Kejaksaan
dan
Pengadilan
di Kota Jayapura,
keterangan mengenai perlakuan
terhadap korban tindak pidana
perkosaan baik pada waktu melapor,
penuntutan,
dan
pemeriksaan
perkara di berhadapah dengan
berbagai kendala yaitu:
1.
Kendala Internal
a.
Korban
terkadang
mengalami trauma berat
sehingga sangat sulit
dimintakan keterangan
terkait peristiwa pidana
yang dialaminya. Hal ini
dapat dimaklumi karena
korban
harus
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b.

c.

d.

e.

f.

2.
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mengungkapkan
kejadian yang sama
sekali tidak diinginkan
terjadi pada dirinya
maupun
pada
korban-korban lainnya.
Peristiwa yang dialami
itu tentunya akan sangat
mempengaruhi
masa
depan kehidupannya.
Pihak keluarga atau
pendamping
korban
yang
sangat
sulit
mengendalikan
kemarahannya kepada
pelaku
sehingga
terkadang
mengakibatkan kerugian
bagi korban.
Masih ada penyidik
polwan yang kurang
mampu
dalam
memberikan pertanyaan,
sehingga
dapat
menyinggung perasaan
korban
apalagi
memojokkan korban.
Kurangnya
tingkat
kepercayaan
koban
terhadap
peradilan
pidana
sehingga
terkadang agak sulit
untuk
dilakukan
koordinasi.
Rasa malu dari pihak
korban maupun keluarga
akibat
perkosaan
sehingga korban ataupun
keluarga
memilih
mencabut laporannya.
Korban tindak pidana
perkosaan
jarang
mendapatkan ganti rugi.

Kendala Eksternal
a.
Kurangnya
dukungan
dari masyarakat kepada
korban sehingga korban
merasa
terkucilkan
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b.

akibat
peristiwa
perkosaan
yang
dialaminya.
Antar
sub
system
peradilan
pidana
terkadang masih belum
berpandangan
bahwa
antar satu sub system
dengan
sub
system
lainnya
saling
bekerjasama
sebagai
jarigan/networking yang
dapat mencapai satu
tujua SPP.

repertum,
RPK
menyediakan
ruangan khusus sehingga sedikit
banyak
dapat
membantu
meringankan penderitaan korban
dalam proses penyidikan, 4. Bagi
korban yang mengalami trauma
atau gangguan psikis akibat
perkosaan yang telah dialaminya,
RPK menjalin kerjasama dengan
psikiater yang bertujuan untuk
memulihkan kondisi kejiwaan dari
korban perkosaan tersebut, (b)
pada sub system penuntutan yang
berada
pada
kewenangan
Kejaksaan dapat diberikan upaya
perlindunagn berupa : 1. Dalam hal
penuntutan,
jaksa
tidak
diperbolehkan
memanggil
saksi/korban, 2. Jika memang
diperlukan, korban diminta datang
ke Kejaksaan, (c) pada sub system
pengadilan
dapat diberikan
upaya perlindunagn berupa : 1.
Hakim dalam persidangan kasus
tindak pidana perkosaan adalah
perempuan, 2. Hakim dalam
memberikan
pertanyaan
di
persidangan tidak bertujuan untuk
memojokkan korban, 3. Apabila
saksi korban dalam persidangan
tidak mau bertemu dengan pelaku,
maka
hakim
mempunyai
kebijaksanaan untuk meminta
pelaku untuk keluar, 4. Bagi
korban anak perkosaan hakim
dapat meminta keterangan saksi
korban di luar persidangan.
2. Perlakuan terhadap korban tindak
pidana perkosaan baik pada waktu
melapor,
penuntutan,
dan
pemeriksaan
perkara
di
berhadapah
dengan
berbagai
kendala yaitu (a) kendala internal
yang meliputi : 1. Korban
terkadang mengalami trauma berat
sehingga sangat sulit dimintakan
keterangan, 2. Pihak keluarga atau
pendamping korban yang sangat
sulit mengendalikan kemarahannya
kepada pelaku, 3. Masih ada

Untuk dapat mengungkapkan
kasus tindak pidana perkosaan,
kepolisian sangat membutuhkan
informasi sebanyak-banyaknya dari
para saksi korban, maka khusus
untuk saksi korban perkosaan sangat
diperlukan pendekatan khusus agar
terbentuk hubungan yang baik dan
ada kepercayaan dalam diri saksi
korban terhadap kepolisian maupun
pihak lainnya. Perasaan aman,
terlindungi dan dipercayai adalah
hal pokok yang harus dapat
ditumbuhkan
oleh
pihak-pihak
disekitar korban agar saksi korban
mau
bekerja
sama
dalam
mengungkap kasusnya.
KESIMPULAN
1.

Bentuk
perlindungan
hukum
terhadap korban tindak pidana
perkosaan dalam system peradilan
pidana di Kota Jayapura yaitu (a)
pada sub system penyidikan yang
berada
pada
kewenangan
Kepolisian dapat diberikan upaya
perlindungan berupa : 1. Korban
ditempatkan di RPK yang di
dominasi oleh Polwan, 2. Dalam
memberikan pertanyaan, sebisa
mungkin
penyidik
tidak
menyinggung perasaan korban
apalagi memojokkan korban, 3.
Untuk kepentingan visum at
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penyidik polwan yang kurang
mampu
dalam
memberikan
pertanyaan, 4. Kurangnya tingkat
kepercayaan
koban
terhadap
peradilan pidana, 5. Rasa malu dari
pihak korban maupun keluarga
akibat perkosaan sehingga korban
ataupun
keluarga
memilih
mencabut laporannya, 6. Korban
tindak pidana perkosaan jarang
mendapatkan ganti rugi, (b)
kendala internal yang meliputi: 1.
Kurangnya
dukungan
dari
masyarakat
kepada
korban
sehingga
korban
merasa
terkucilkan, 2. Antar sub system
peradilan pidana terkadang masih
belum
berpandangan
ebagai
jarigan/networking.
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