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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-

orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan 

keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.1 Hukum juga 

merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat 

yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat itu sendiri, 

bilamana tidak ada masyarakat tentu tidak akan ada hukum. Hukum merupakan 

suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan masyarakat, karena hukum 

merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku setiap manusia, sehingga 

dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan atau 

membatasi manusia untuk berbuat sesuatu. Hukum itu sendiri diciptakan untuk 

memberikan kesimbangan dan mengatur tingkah laku manusia didalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik 

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat). Sebagai negara 

hukum maka Indonesia harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan 

menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.2  

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan hak mutlak dari 

setiap warga negara Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah negara 

yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. 

Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi negara hukum dan 

demokrasi. Dengan landasan negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan 

hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat

                                                           
 

1 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 3. 
2 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 33. 
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sebagai yang diperintah. Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif 

dalam proses penyelenggaraan hukum dan penegakkan hukum yang sah. 

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada seluruh warga Negara Indonesia  

demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang 

dirumuskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara 

Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

Perlindungan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945, yang berbunyi : 

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.”3   

Dalam hal ini negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus 

diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum sesuai dengan 

asas equality before the law (kesetaraan dihadapan hukum), dan menunjukan bahwa 

tidak ada perbedaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan bagi semua 

warga Negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat 

perlindungan hukum.4 

Perlindungan hukum diberikan apabila terdapat adanya suatu tindak pidana 

yang menimbulkan suatu akibat hukum. Pada umumnya tindak pidana yang terjadi 

dapat menimbulkan korban di semua kalangan usia tanpa terkecuali dengan anak. 

Tindak pidana dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, 

dikehendaki atau tidak oleh korban.5 Perlindungan anak juga merupakan segala 

usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi ulang agar setiap anak dapat 

melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak. 

                                                           
 
3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat 1. 
4 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan,PT. Refika Aditama, 

Bandung, 2012, hal. 13. 
5 G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, 

Universitas Atma Jaya,Yogyakarta, 2009, hal. 26. 
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Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.6 Anak adalah generasi muda yang akan 

meneruskan cita-cita bangsa, meneruskan para generasi terdahulu, calon-calon 

pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dan menjadi sumber pengharapan bagi 

para orangtua. Anak juga perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk 

tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 

Anak seharusnya mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarga maupun 

lingkungan karena anak merupakan umur muda dalam jiwa dan perjalanan 

hidupnya masih mudah terpengaruh akan keadaan lingkungan dimana anak berada. 

Oleh karena itu, anak harus diperhatikan secara sungguh-sungguh dan di dibekali 

ahklak yang baik untuk melindungi anak tersebut dari kondisi lingkungan yang 

kurang baik. Akan tetapi, sebagai mahluk sosial yang paling rentan dan lemah 

ironisnya, anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di 

rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi 

korban tindak kekerasa dan pelanggaran terhadap hak-haknya.7  

Tindak pidana seringkali terjadi pada anak. Tindak pidana yang sering 

dilakukan oleh para pelaku kejahatan kepada anak adalah pencabulan. Hal itu 

karena para pelaku kejahatan seringkali menganggap bahwa anak adalah sebuah 

subjek yang lemah dan dapat dimanfaatkan untuk kepuasan semata para pelaku 

kejahatan. Menurut R. Soesilo perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota 

kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang 

menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.8 Kejahatan asusila pencabulan ini benar-

benar pebuatan yang sangat keji, karena selain melanggar peraturan undang-undang 

perbuatan ini juga tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban 

kekerasan ini. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi 

                                                           
 
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1. 
7 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak,PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal.28. 
8 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal 

Demi Pasal, Politea, Bogor, 1996, hal. 212. 
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semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan 

perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual. 

Dalam tindak pidana kekerasan seksual pencabulan yang terjadi pada korban 

anak, akan membuat anak itu sendiri menjadi bahaya dan mengancam jiwa anak 

apabila tidak adanya perlindungan dan langkah untuk mengembalikan kondisi jiwa 

anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan hal 

tersebut, maka tentunya seorang anak perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak 

khusus yang membuat anak merasa terlindungi akibat dari kekerasan tersebut. 

Masalah perlindungan terhadap anak korban pencabulan selalu menjadi 

permasalahan yang menarik untuk dicermati, karena masalah perlindungan 

terhadap anak korban pencabulan tidak hanya berkaitan dengan pemberian 

perlindungannya saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang akan dihadapi 

dalam memberikan perlindungan. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan 

terhadap anak korban pencabulan karena ada beberapa faktor yang jadi 

penghambat. 

Anak-anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya mendapatkan 

keadilan dan perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan 

keadilan tersebut jalan yang dapat dilalui adalah dengan melalui suatu lembaga 

yang berwenang dalam memberikan perlindungan dari tingkat penyelidikan sampai 

dengan ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban oleh pelaku tindak 

pidana akibat adanya suatu tindak pidana. Karena perlindungan korban tindak 

pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum 

atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.9 

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana kekerasan seksual maka, dibentuklah suatu lembaga yang mempunyai peran 

aktif serta jaminan dalam memberikan perlindungan hukum yang harus diberikan 

Negara terhadap warga negaranya. Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban (disingkat LPSK) adalah suatu lembaga mandiri yang didirikan dan 

                                                           
 
9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 

Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.56. 
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bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada 

Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlingungan Saksi dan 

Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini hadir sebagai landasan yang 

dapat dijadikan rujukan dalam mencari sebuah solusi atas perlindungan yang 

diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pencabulan serta 

peranan Lembaga Perlindungan itu sendiri dalam menyikapi seorang korban  tindak 

pidana kekerasan seksual pencabulan. 

Oleh sebab itu dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK), diharapkan mampu dalam memberikan upaya yang maksimal dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban khususnya korban 

tindak pidana kekerasan seksual pencabulan yang telah banyak mengalami kerugian 

baik dari segi fisik maupun psikis dari anak tersebut. Perhatian dan perlindungan 

terhadap kepentingan anak korban tindak pidana kekerasan seksual baik melalui 

proses pengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan 

bagian yang mutlak yang perlu dipertimbangkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban itu sendiri untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan 

umum. Maka, hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual pencabulan wajib 

dilindungi dan dipenuhi guna menjamin hak asasi manusia di bidang jaminan sosial. 

Jaminan perlindungan saksi dan korban khususnya terhadap anak korban tindak 

pidana kekerasan seksual pencabulan memiliki peranan penting dalam proses 

peradilan pidana. Hal ini menjadi penting dikarenakan, tindakan kekerasan fisik dan 

tindakan-tindakan yang menjurus pada ancaman kekerasan jiwa bagi setiap anak 

yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksusal pencabulan dalam proses 

pengadilan kerapkali muncul. Sehingga diperlukan suatu lembaga yang secara 

khusus berperan aktif memberi perlindungan guna terwujudnya penegakan HAM.  

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlingungan Saksi dan Korban dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan 

mampu menutupi kelemahankelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan 
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terabaikannya elemen-elemen saksi dan korban khususnya anak korban tindak 

pidana kekerasan seksual pencabulan dalam sistem peradilan pidana sebagaimana 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih banyak mengatur hak-

hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai 

kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak. Karena 

dengan berlakunya Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini 

mengatur lebih spesifik (Lex specialis) bagaimana syarat dan tata cara perlindungan 

dan bantuan hukum bagi saksi dan korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam 

beberapa peraturan. 

Dalam memberikan perlindungan hukum, hal tersebut biasanya timbul dari 

adanya suatu putusan pengadilan yang dianggap kurang maksimal terhadap korban. 

Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang 

tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang 

seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan kurang 

memberikan pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak 

tercapainya hukum yang di cita-citakan dan kurang berfungsi secara maksimal 

untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu. Hakim diberi 

wewenang oleh undang-undang untu menerima, memeriksa serta memutus suatu 

perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat 

berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan 

dipengaruhi oleh hal yang ada dirinya dan sekitarnya karena pengaruhi dari faktor 

agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat 

dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi 

pertimbangan dalam memberikan keputusan.10 

Terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tak hanya dapat 

dilakukan dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang atau 

lembaga perlindungan saja. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang atau 

lembaga perlindungan tersebut dikarenakan adanya peran aktif serta kerjasama 

                                                           
 

10 Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1997, hal.12. 
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yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat 

luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan 

terhadap saksi dan korban.11 

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh 

pemerintah menunjukkan respon positif dari negara dalam melihat penegakan 

hukum pidana guna memberikan perlindungan bagi saksi dan korban sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlingungan Saksi dan Korban serta dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “Good 

Governance” yaitu tegaknya supremasi hukum. Undang-undang Perlindungan 

Saksi dan korban bertujuan sebagai salah satu landasan dalam memberikan 

keamanan, kenyamanan, ketenteraman maupun keadilan serta pengembalian 

pemenuhan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual pencabulan. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan sebuah penelitian hukum guna menyusun penulisan skripsi dengan 

judul: “ PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK 

KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ”. 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam 

memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

pencabulan? 

b. Apa kendala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan? 

                                                           
 
11 Damar Juniarto, et. al, Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti 

Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, 2009, hal.3. 
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I.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Dari rumusan  masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian akan 

dibatasi pada Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta kendala yang 

didapat oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a) Tujuan 

1. Untuk mengetahui Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak 

pidana pencabulan. 

2. Untuk mengetahui kendala yang didapat oleh Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

anak korban tindak pidana pencabulan. 

b) Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan guna memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia 

khususnya dalam hukum pidana, yang menyangkut tentang 

pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban terhadap anak koban tindak pidana 

pencabulan serta faktor yang menghambat dalam pemberian 

perlindungan hukum dan memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana pencabulan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pidana pencabulan yang diberikan oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini diharapkan bisa 

menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat 
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memberikan kontribusi bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban 

tindak pidana pencabulan. 

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

1) Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satijipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat 

agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.12 

Hukum juga dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang 

sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi juga prediktif 

dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan 

sosial. 

Hukum juga melindungi kepentingan seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 

rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan 

secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. 

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap 

kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 

kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada 

seseorang.13 

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

bentuk, yaitu: 

1. Perlindungan yang bersifat preventif; dan 

2. Perlindungan refresif. 

                                                           
 

12 Satijipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53. 
13 Ibid. 
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Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan 

hukum yang bersifat pencegahan, yang artinya mendorong pemerintah 

untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan yang 

berkaitan dengan asas freises ermessen dan rakyat dapat mengajukan 

keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan 

tersebut. Sedangkan, perlindungan refresif merupakan perlindungan 

yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk 

penangananya di lembaga peradilan.14 

2) Teori Efektivitas Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku 

hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain 

menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain 

tersebut mematuhi hukum.15 Undang-undang dapat menjadi efektif jika 

peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa 

yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak 

efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa 

yang diharapkan undang-undang. 

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi efektivitas hukum antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor hukum atau undang-undang; 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum; 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu dalam penegakan 

hukum; 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku dan diterapkan; dan 

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

                                                           
 
14 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987,  hal.2. 
15 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, 

hal.115. 
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b. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-

hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka 

konseptual ini meliputi definisi- definisi operasional yang dilakukan dalam 

penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi 

atau definisi operasional sebagai berikut: 

1) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya 

disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau 

korban sebagaimana diatur dalam undang-undang lembaga 

perlindungan saksi dan korban.16. Ruang lingkup perlindungan hukum 

yang diberikan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan 

pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan 

keterangan. 

2) Perlindungan Hukum 

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, 

sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa 

(pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu 

masyarakat tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi 

subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.17 

 

 

 

                                                           
 
16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 5. 
17 http://pengertiankomplit.blogspot.com/2016/04/pengertian-perlindungan-hukum.html 

diakses pada tanggal 26 september 2018 pukul 21:25 WIB 
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3) Anak 

Anak adalah adalah seorang lelaki atau perempuan yang 

belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.18 Anak sebagai 

generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan 

sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. 

4) Korban 

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, 

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.19 

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut 

Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana.20 

5) Tindak Pidana Pencabulan 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa 

pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, 

yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, 

asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada 

perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan 

oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak 

dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.21 

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan 

atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan 

badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. 

                                                           
 
18 https://id.wikipedia.org/wiki/Anak diakses pada tanggal 26 september 2018 pukul 21:28 

WIB 
19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, Op.Cit., Pasal 1 angka 3. 
20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, Pasal 1 angka 4. 
21 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal.54. 
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Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan 

yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan 

persetubuhan di luar perkawinan.22 

I.6. Metode Penelitian 

Metode penelitian hukum dalam penulisan penelitian hukum ini 

menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum pada 

dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kecuali 

itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum 

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.23 

Oleh karena itu, Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dikarenakan dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep 

yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yaitu konsep perlindungan 

hukum. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.24 Dengan pendekatan ini, 

penulis akan memaparkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan/data 

sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan 

pendekatan teori atau konsep yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum 

yang bersifat dogmatis (dimana hukum dianggap benar), khususnya teori 

                                                           
 
22 Mochamad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid II, Alumni, Bandung, 1982, hal.231. 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal.3. 
24 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal.13-14. 
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atau konsep dalam perlindungan hukum dan viktimologi, kemudian 

memberikan kesimpulan. 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian skripsi ini 

adalah dengan menggunakan metode kualitatif pada pendekatan normatif 

yaitu pedekatan terhadap masalah yang diteliti mengenai peranan lembaga 

perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak korban tindak pindana kekerasan seksual pencabulan melalui 

peraturan-peraturan ataupun norma-norma yang ada. 

c. Sumber Data 

Pada penelitian ini, Sumber data yang digunakan penulis dalam 

penulisan adalah: 

1) Bahan Hukum Primer 

Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

wawancara /interview secara langsung dengan mempersiapkan terlebih 

dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih 

memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan lainnya yang 

dibuktikan dengan menggunakan surat keterangan wawancara. 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang berwenang 

dan berkompeten di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang 

digunakan oleh penulis dalam membantu dan memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum yang dimaksud disini 

tidak mengikat, yang terdiri dari buku-buku, literature-literatur, jurnal, 

makalah, maupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Sumber Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan 

dengan bidang hukum. 
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d. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari data primer 

dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Pembahasan 

yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer 

yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian 

kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, 

ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang 

diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data 

tersebut dideskriptifkan sehingga memberikan gambaran menyeluruh 

tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

I.7. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan 

membagi skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri 

dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai 

latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penulisan 

dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitain, dan sistematika penulisan.  

BAB II  TINJAUAN UMUM TENTANG PERANAN LEMBAGA 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, 

efektivitas hukum serta lembaga perlindungan saksi dan korban. 

BAB III  PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA 

PENCABULAN 
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Dalam bab ini penulis akan membahas peranan lembaga 

perlindungan saksi dan korban dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.  

BAB IV  ANALISA PERANAN DAN KENDALA LEMBAGA 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM 

MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas secara mendalam terkait 

dengan peranan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam 

memberikan perlindungan hukum serta hambatan-hambatan yang 

didapat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

korban tindak pidana pencabulan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. 

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang 

diuraiakan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi 

terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini. 

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat menjadi masukan yang 

berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait.

UPN VETERAN JAKARTA


