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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Landasan Konseptual 

2.1.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum 

2.1.1.1. Definisi Perlindungan 

 

Perlindungan dalam bahasa Inggris dikenal dengan 

istilah protection. Black’s Law Dictionary mendefinisikan 

protection sebagai “the act of protecting”1, sedangkan KBBI 

mendefinisikan perlindungan sebagai hal melindungi 

(perbuatan dan sebagainya).2 

Pengertian perlindungan dapat juga ditemui dalam 

aturan hukum yang berlaku. Pasal 1 angka 4 UU PKDRT 

menjelaskan :  

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh 

pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 

maupun berdasarkan penetapan pengadilan.” 

 

Dari pengertian ini diketahui bahwa konsep dari 

perlindungan difokuskan kepada : 

a. Tujuan perlindungan 

Tujuan dari perlindungan adalah memberikan 

rasa aman terhadap korban. Rasa aman adalah rasa 

terbebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, 

tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.3 

b. Pihak yang melindungi korban 

Pihak yang mempunyai hak untuk melindungi 

korban, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya. 

                                                             
1 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 

https://kbbi.web.id/perlindungan diunduh 01 Mei 2019. 
3 Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, Penerapan Teori Hukum 

pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. 1, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 260. 
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c. Sifat dari perlindungan 

1. Perlindungan sementara 

Pasal 1 angka 5 UU PKDRT menyebutkan :  

“Perlindungan Sementara adalah perlindungan 

yang langsung diberikan oleh kepolisian 

dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum 

dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan.” 

 

2. Perintah perlindungan pengadilan 

Pasal 1 angka 6 UU PKDRT menyebutkan :  

“Perintah Perlindungan adalah penetapan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan 

perlindungan kepada korban.” 

Selain itu, dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (selanjutnya 

disebut PP No. 2 Tahun 2002) menjelaskan bahwa pengertian 

perlindungan adalah : 

“Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun 

mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, 

teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan 

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau 

pemeriksaan di siding pengadilan.” 

 

2.1.1.2. Definisi Hukum 

 

Hukum adalah sekumpulan peraturan, norma dalam 

masyarakat yang mempunyai sifat mengatur, memaksa, 

melindungi dan juga terdapat sanksi terhadap orang yang 

melanggarnya. Hukum juga berjalan dinamis dimana hukum 

akan mengikuti perkembangan dalam masyarakat sehingga 

antara hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang 

sangat erat. 
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Prof. Dr. P. Borst mengemukakan bahwa hukum 

adalah peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dapat 

dipaksakan pelaksanaanya untuk mengatur kelakuan 

manusia demi tercapainya keadilan. Dari definisi ini 

menjelaskan bahwa : 

a. Hukum adalah peraturan atau norma yang harus 

dipatuhi oleh manusia sebagai petunjuk atau pedoman 

hidup sehingga hukum disini bukanlah kebiasaan. 

b. Norma hukum diadakan guna diarahkan pada kelakuan 

manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, arti dari 

hukum sama dengan arti sosial. Dimana suatu 

masyarakat berada maka disitu terdapat hukum, begitu 

juga sebaliknya. 

c. Hukum pelaksanaanya dapat dipaksakan. Hukum 

terdiri atas sanksi atau ganti rugi terhadap 

pelanggarnya atau orang yang dirugikan. Hukum 

bertujuan melahirkan kedamaian dan lebih lagi 

melahirkan keadilan dengan perolehan bagian yang 

sama demi terwujud/terlaksananya “Cuum Ciuquo 

Tribuere” (perolehan bagian yang sama terhadap setiap 

masyarakat). 4 

2.1.2. Tinjauan Umum tentang Anak 

Anak merupakan bagian dari unit terkecil dalam masyarakat 

atau yang kita kenal dengan nama keluarga. Secara kegenderan anak 

terdiri dari perempuan dan laki-laki. Walaupun antara anak 

perempuan dan laki-laki itu berbeda tetapi kesetaraan gender dan juga 

perlindungan hukum juga harus dijunjung tinggi untuk mereka. Dalam 

perspektif hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai kategori 

tentang anak, yaitu : 

 

                                                             
4 R. Soeroso, S. H., Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 14, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 27. 
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2.1.2.1. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) 

 

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita 

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”5 

2.1.2.2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 

Anak (UU Kesejahteraan Anak) 

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”6 

2.1.2.3. Pengertian anak menurut UU HAM 

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 

yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah 

demi kepentingannya.”7 

2.1.2.4. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

(UU Ketenagakerjaan) 

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 

(delapan belas) tahun.”8 

 

 

 

 

                                                             
5 Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No.16 tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN 

No. 6401 , Ps. 7 ayat (1). 
6 Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No.4 tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, 

TLN No. 3143 , Ps. 1 ayat (2). 
7 Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No.39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, 

TLN No. 3886 , Ps. 1 ayat (5). 
8 Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU No.13 tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, 

TLN No. 4279 , Ps. 1 ayat (26). 
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2.1.2.5. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTP2O) 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.”9 

 

2.1.2.6. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi (UU 

Pornografi) 

 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun.”10 

2.1.2.7. Pengertian anak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (UU SPPA) 

“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

diduga melakukan tindak pidana.”11 

 

2.1.2.8. Pengertian anak menurut UU Perlindungan Anak  

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan.”12 

 

 

 

                                                             
9 Indonesia, Undang-Undang Pemberasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.21 tahun 

2007, LN No. 58 Tahun 2007, TLN No. 4720 , Ps. 1 ayat (5). 
10 Indonesia, Undang-Undang Pornografi, UU No.44 tahun 2008, LN No. 181 Tahun 2008, TLN 

No. 4928 , Ps. 1 ayat (4). 
11 Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, UU No.11 tahun 2012, LN No. 153 Tahun 

2012, TLN No. 5332 , Ps. 1 ayat (3). 
12 Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 17 tahun 2016, LN No. 237 Tahun 2016, 

TLN No. 5946, Ps. 1 ayat (1). 
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2.1.2.9. Pengertian anak menurut Kitab Undang–Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) 

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin 

sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur 

mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak 

kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum 

dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di 

bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang 

diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. 

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang 

dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang 

terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan 

keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi 

tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka 

Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum 

dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, 

dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang 

belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak 

pernah kawin. 

2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka 

berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali 

berstatus belum dewasa. 

3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk 

perkawinan anak-anak.”13 

 

 

2.1.2.10. Pengertian anak menurut KUHP 

 

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang 

belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum 

umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: 

memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada 

orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa 

pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan 

kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan 

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran 

berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 

514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat 

dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan 

kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan 

putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana 

kepada yang bersalah.”14 

                                                             
13 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Ps. 330. 
14 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Ps. 45. 
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2.1.2.11. Pengertian anak menurut Convention On The Rights Of The 

Child yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 

(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) 

 

“For the purposes of the present Convention, a child 

means every human being below the age of eighteen years 

unless under the law applicable to the child, majority is 

attained earlier.” 

Terjemahannya : “Anak adalah setiap orang yang 

berumur dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan 

hukum yang sesuai terhadap anak tersebut”.15 

2.1.3. Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas 

2.1.3.1.  Definisi Penyandang Disabilitas 

 

Penyandang berarti seseorang yang menderita 

sesuatu16 dan disabilitas atau disability dalam bahasa Inggris 

berarti cacat, ketidakmampuan ataupun keterbatasan.  UU 

Penyandang Disabilitas menjelaskan, “Penyandang 

Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka 

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak.”17 

 

 

 

 

                                                             
15 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Ps. 1. 
16 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 

https://kbbi.kata.web.id/penyandang/ diunduh 02 Mei 2019. 
17Indonesia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas UU No.8 tahun 2016, LN No. 69 Tahun 

2016, TLN No. 5871 , Ps. 1 ayat (1). 
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2.1.3.2. Ragam-Ragam Penyandang Disabilitas 

Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas 

menjelaskan : 

“Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: 

a. Penyandang Disabilitas fisik; 

b. Penyandang Disabilitas intelektual; 

c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 

d. Penyandang Disabilitas sensorik.” 

Kemudian dalam ayat (2)-nya disebutkan :  

“Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi 

dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Terkait dengan ragam penyandang disabilitas yang 

disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) pada bagian penjelasan UU 

Penyandang Disabilitas menjabarkan pengertiannya sebagai 

berikut: 

a. Penyandang Disabilitas fisik 

Pengertiannya adalah terganggunya fungsi 

gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, 

paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat 

kusta, dan orang kecil. 

b. Penyandang Disabilitas intelektual 

Pengertiannya adalah terganggunya fungsi pikir 

karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara 

lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down 

syndrom. 

c. Penyandang Disabilitas mental 

Pengertiannya adalah terganggunya fungsi pikir, 

emosi, dan perilaku, antara lain: 
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1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, 

depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan 

2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 

hiperaktif. 

d. Penyandang Disabilitas sensorik 

Pengertiaannya adalah terganggunya salah satu 

fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, 

disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. 

Kemudian terkait Pasal 4 ayat (2) pada bagian 

penjelasan UU Penyandang Disabilitas menjabarkan yang 

dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi 

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau 

lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara 

dan disabilitas netra-tuli.” Sedangkan yang dimaksud dengan 

“dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling 

singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.” 

2.1.4. Tinjauan Umum tentang Korban Kekerasan Seksual Incest 

2.1.3.3. Definisi Korban 

 

Secara umum, korban berarti orang yang mengalami 

kerugian terhadap kepentingannya. Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (selanjutnya 

disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban) menjabarkan, 

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana.” 

Gosita (1993 : 63) mengartikan korban sebagai orang 

menderita baik secara jasmani ataupun rohani karena 
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tindakan pihak lain yang melanggar Hak Asasi manusia dan 

mementingkan kepentingan mereka sendiri.18 

Sellin dan Wolfgang (1986 : 160) menjelaskan, “jenis-

jenis dari korban, yaitu :19  

1) Primary Victimization adalah korban individual, 

perorangan bukan kelompok. 

2) Secondary Victimization, dimana yang menjadi korban 

adalah kelompok, seperti badan hukum. 

3) Tertiary Victimization, dimana yang menjadi korban 

adalah masyarakat luas. 

4) Mutual Victimization, dimana yang menjadi korban 

adalah pelaku itu sendiri, contohnya pelacuran, 

perzinahan, narkotika. 

5) No victimization, dimana sini bukan berarti tidak ada 

korban melainkan korban tidak secara langsung 

diketahui. Misalnya, konsumen yang tertipu 

menggunakan suatu hasil produk.” 

2.1.3.4. Definisi Kekerasan Seksual Incest 

Setiap tindakan baik yang dilakukan oleh seseorang 

baik melalui ucapan maupun perbuatan yang melibatkan 

orang lain untuk melakukan  aktivitas seksual dengan dirinya 

merupakan tindakan kekerasan seksual. Adapun aspek yang 

sangat berpengaruh dalam tindakan kekerasan seksual, yaitu: 

1) Pemaksaan yang tanpa memerlukan persetujuan dari 

korban. 

2) Ketidakmampuan dalam menolak persetujuan 

misalnya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap 

disabilitas intelegensi.20 

                                                             
18 Arif Gosita , Masalah Korban Kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63 
19 Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victim, Zagreb, 1986, hlm. 160. 
20 Pulih, Mengenali Kekerasan Seksual  

http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/. Diunduh 02 Mei 2019 

Supadmi Wirayatni. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan 
Seksual Incest di Kota Batam, 2020. 
UIB Repository©2020

http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/


17 
 

  Universitas Internasional Batam 

Sadarjoen (2005 : 74) menjelaskan pengertian dari 

incest adalah “hubungan seksual yang dilakukan oleh 

pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat. Hal ini 

misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak 

laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung.”21  

Black’s Law Dictionary juga menjelaskan, inses adalah 

“the crime of sexual intercourse or cohabitation between a 

man and woman who related to each other within the degrees 

wherein marriages is prohibited by law.”22 

Terjemahannya : “Inses adalah kejahatan dalam hubungan 

seksual atau hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam 

suatu perkawinan yang dimana perkawinan mereka adalah 

yang dilarang oleh hukum.” 

Menurut Kartini (1989 : 255) , inses adalah “hubungan 

seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan 

perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan 

kekerabatan atau keturunan yang yang dekat sekali.”23 

Jadi, kekerasan seksual incest dapat juga diartikan 

perbuatan yang melibatkan seseorang dengan orang yang 

memiliki ikatan darah yang kuat dalam aktivitas seksual. 

Adanya hubungan ikatan darah menunjukkan bahwa 

tindakan kekerasan seksual incest merupakan salah satu 

bentuk kekerasan dalam golongan ranah privat. 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Sawitri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Refika Aditama, 

Bandung, 2005, hlm. 74. 
22 Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hlm. 761. 
23 Kartono Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, (Jakarta. 1989), 

hlm. 255. 
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2.1.3.5. Kategori Kekerasan Seksual Incest 

 

Secara umum, incest dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:24 

1) Parental Incest  

Parental Incest merupakan kekerasan seksual yang 

terjadi antara orang tua dan anak. Kategori ini 

merupakan kategori terberat karena dilakukan oleh 

anggota keluarga yang memiliki hubungan darah 

secara murni. Siklus perbuatan incest ini akan terulang 

kembali dan kategori incest yang dilakukan oleh orang 

tua akan semakin berat dan sering dilakukan dengan 

kekuasaan orang tua yang lebih berat daripada 

anaknya. 

Antara orang tua dan anak yang melakukan 

hubungan incest seorang anak akan mengalami kondisi 

untuk belajar menerima ketidakberdayaan (learned 

helplessness) dan juga menjadi penurut (submitif). Hal 

ini berarti seiring berjalannya waktu, terhadap anak 

yang melakukan perbuatan incest akan cenderung 

untuk bertahan menuruti dan tidak dapat menolak 

hasrat seksual orang tuanya dengan alasan yang 

melakukannya adalah keluarga intinya. 

2) Sibling Incest 

Sibling Incest merupakan kekerasan seksual yang 

terjadi antara saudara kandung. Incest ini masih 

merupakan bagian dari incest yang terjadi dalam 

keluarga inti dan merupakan kriteria kedua setelah 

parental incest yang biasanya dilakukan oleh kakak 

atau adik kandung. Fase dalam sibling incest masih 

dapat dihindari atau dilakukan pencegahan melalui 

dukungan dan perlindungan dari orang tua sehingga 

                                                             
24 Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual 

Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Jurnal Hukum, hlm. 5. 
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dampak yang ditimbulkan akan jauh berbeda dari 

incest yang dilakukan oleh orang tua. 

3) Family Incest 

Familiy Incest merupakan kekerasan seksual 

yang dilakukan oleh kerabat dekat yang mempunyai 

kekuasaan dan masih mempunyai hubungan darah baik 

dari garis keturunan ke atas, ke bawah maupun 

menyamping, seperti kakek, nenek, saudara kakek 

nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan yang dimana 

hal tersebut dilakukan berdasarkan adanya ikatan 

keluarga sedarah. 

2.1.3.6. Pola Kekerasan Seksual Incest  

Umumnya Kekerasan Seksual Incest dapat dilakukan 

dengan 2 pola, sebagai berikut :25 

Pola Penjelasan Relasi 

Kekerasan 

seksual 

Paksaan, kekerasan seksual murni 

yang berelasi dengan kekerasan 

seksual baik yang disertai dengan 

kekerasan fisik dan non fisik atau 

dengan cara-cara penipuan, 

penyesatan dll. 

Kekerasan seksual (tidak ada 

persetujuan, status korban adalah 

anak, persetujuan dilakukan dengan 

penipuan atau penyesatan). 

Tanpa 

kekerasan 

Tanpa paksaan, berdasarkan rasa 

saling suka, sangat jarang terjadi. 

mencakup dalam pengertian inses 

yang meluas dimana pelakunya 

adalah sesama orang dewasa. 

Persetujuan kedua belah pihak 

pelaku sesama orang dewasa. 

 

                                                             
25 Supriyadi Widodo Eddyono, Tindak Pidana Inses dalam Rancangan KUHP ( Jakarta : Institute 

for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 10. 
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2.1.3.7. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual Incest 

Menurut Sadarjoen (2005 : 74-75), “lima kondisi 

gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya incest, 

yaitu:26 

1) Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi 

figure perempuan utama yang mengurus keluarga dan 

rumah tangga sebagai pengganti ibu. 

2) Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu 

mengatasi dorongan seksualnya. 

3) Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan 

seksual di luar rumah karena kebutuhan untuk 

mempertahankan façadekestabilan sifat patriachat-nya. 

4) Ketakutan akan perpecahan keluarga yang 

memungkinkan beberapa anggota keluarga untuk lebih 

memilih desintegrasi struktur daripada pecah sama 

sekali. 

5) Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak 

berpartisipasi dalam tuntutan peranan seksual sebagai 

istri.” 

Kartini (1989 : 255) menambahkan bahwa incest 

banyak terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-

ekonomi yang rendah. Adapun berdasarkan penyebabnya 

menurut Kartini (1989 : 255), “jenis-jenis incest dapat 

dibedakan menjadi :27 

1) Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya 

kakak-adik lelaki perempuan remaja yang tidur 

sekamar, bias tergoda melakukan eksperimentasi 

seksual sampai terjadi inses. 

2) Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi 

antara ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan 

                                                             
26 Sawitri Supardi Sadarjoen, Opt. Cit, hlm. 74-75. 
27 Kartono Kartini, Opt. Cit, hlm. 255. 
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anak perempuannya. Penyebabnya adalah kendornya 

kontrol diri akibat alkohol atau psikopati sang ayah. 

3) Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang 

haus menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, 

termasuk anaknya sendiri. 

4) Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki 

menjadi senang melakukan incest karena meniru 

ayahnya melakukan perbuatan yang sama dengan 

kakak atau adik perempuannya. 

5) Incest akibat patologi keluarga dan hubungan 

perkawinan yang tidak harmonis. Seorang suami-ayah 

yang tertekan akibat sikap memusuhi serba 

mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan 

incest dengan anak perempuannya.” 

2.2. Landasan Yuridis 

Adapun landasan yuridis pada penelitian yang dilaksanakan Peneliti, 

yaitu: 

2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  

Hak yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan kita adalah 

Hak Asasi Manusia. Begitu juga dengan hak untuk mendapatkan 

perlindungan hukum terhadap semua orang. Hal ini telah jelas diatur 

dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, 

yaitu : 

2.2.1.1. Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 

 

2.2.1.2. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” 
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2.2.1.3. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan 

yang sama dihadapan hukum.” 

2.2.1.4. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

 

2.2.1.5. Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan 

berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” 

2.2.1.6. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 

kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang 

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 

 

2.2.1.7. Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat 

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu.” 

2.2.1.8. Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara.” 
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2.2.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia  

Hak yang diperoleh oleh semua orang sejak berada di dunia 

dikenal dengan Hak Asasi Manusia.  

2.2.2.1. Pasal 3 ayat (2) UU HAM 

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat 

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. 

2.2.2.2. Pasal 4 UU HAM 

“Setiap manusia juga mempunyai hak untuk hidup, hak 

untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati 

nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 

untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.” 

2.2.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

KDRT merupakan tindakan kekerasan yang paling rentan 

terjadi dalam masyarakat dengan didominasi korbannya adalah 

perempuan sehingga perlindungan hukum terhadap perempuan untuk 

bebas dari tindakan kekerasan adalah hal yang sangat penting yang 

sebagaimana juga disebutkan pada Pasal 1 ayat (4) : 

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan 

rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak 

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”  
 

Kemudian dalam Pasal Pasal 8 huruf a disebutkan : 

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.  
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Selanjutnya dalam Pasal 46 disebutkan : 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 

36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” 

2.2.4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Penyandang Disabilitas 

Semua orang berhak atas perlindungan hukum termasuk 

orang yang menderita disabilitas. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan : 

 “Penyandang disabilitas memiliki hak : 

a. hidup;  

b. bebas dari stigma;  

c. privasi;  

a. keadilan dan perlindungan hukum;  

b. pendidikan;  

c. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;  

d. kesehatan;  

e. politik;  

f. keagamaan;  

g. keolahragaan;  

h. kebudayaan dan pariwisata;  

i. kesejahteraan sosial;  

j. Aksesibilitas;  

k. Pelayanan Publik;  

l. Pelindungan dari bencana;  

m. habilitasi dan rehabilitasi;  

n. Konsesi;  

o. pendataan;  

p. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;  

q. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;  

r. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan  

s. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 

dan eksploitasi.” 

 

Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) huruf a menyebutkan, “selain 

hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada ayat (1), 

anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan Pelindungan 

khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta 

kekerasan dan kejahatan seksual.” 
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2.2.5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 20l6 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak Menjadi Undang-Undang  

Setiap anak baik perempuan ataupun laki – laki berhak 

mendapatkan perlindungan hukum.  

2.2.5.1. Pasal 1 ayat (2) UU Perlindungan Anak 

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.” 

 

2.2.5.2. Pasal 7 UU Perlindungan Anak 

 “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau 

ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”  

 

2.2.5.3. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah)” 

 

2.2.5.4. Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak 

“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, 

wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, 

pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang 

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 

satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana.” 

 

2.2.5.5. Pasal 81 ayat (7) UU Perlindungan Anak  

“Terhadap pelaku yang merupakan orang tua, wali, 

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh 

anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang 

secara bersama-sama dapat dikenai tindakan berupa kebiri 

kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” 
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2.2.6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Setiap pelaku tindakan kekerasan seksual incest perlu 

dijatuhkan sanksi terhadap apa yang dilakukannya.  

2.2.6.1. Pasal 285 KUHP  

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 

luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan 

dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

2.2.6.2. Pasal 286 KUHP  

“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang 

bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam 

keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun.” 

 

2.2.6.3. Pasal 289 KUHP  

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena 

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan 

kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun.” 

2.3. Landasan Teori 

2.3.1. Teori Perlindungan Hukum 

2.3.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Jaminan terhadap hak dalam pemenuhan kepentingan 

pribadi maupun dalam hubungannya dalam interaksi dengan 

orang lain disebut dengan perlindungan hukum.   

Menurut Raharjo (2000 : 54), perlindungan hukum 

dapat diartikan sebagai : 

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia 

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 
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diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua 

hak-hak yang diberikan oleh hukum.”28 

Menurt Game (2012 : 99) perlindungan hukum adalah: 

“berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu 

dengan (memberlakukan hukum Negara secara eklusif) 

dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak 

seseorang atau kelompok orang.”29 

2.3.1.2. Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon 

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang 

mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau 

tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta 

objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada 

subjeknya. Teori perlindungan hukum ini dikembangkan 

oleh Roscou Pound, Sudikno Mertokusumo, dan Antonio 

Fortin.30 

Philipus M. Hadjon dalam teori hukumnya 

mengemukakan bahwa “bentuk perlindungan hukum dibagi 

2, yaitu:31 

1) Perlindungan yang bersifat preventif; dan 

2) Perlindungan refresif.” 

Perlindungan hukum yang preventif merupakan 

perlindungan hukum yang bersifat mencegah. Setiap orang 

disini diberikan kesempatan dalam menyampaikan keberatan 

(inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintahan berbentuk definitif. Jadi, perlindungan hukum 

yang preventif digunakan sebelum adanya suatu keputusan 

dari Pemerintah yang telah berbentuk definitif dan bertujuan 

                                                             
28 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54. 
29 Maria Theresia Game, “Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam 

Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi 

Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hlm.99.  
30 Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, Opt. Cit., hal. 3. 
31 Phillipus M. Hadjon., Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 

1987), hlm. 2. 
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untuk mencegah terjadinya sengketa atas tindakan 

Pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. 

Dengan adanya perlindungan yang bersifat preventif ini akan 

mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam 

bertindak yang berkaitan dengan asas freies ermessen (asas 

kebebasan bertindak) dan kepada rakyat dapat mengajukan 

keberatan atau dimintai pendapatnya atas rencana keputusan 

tersebut. 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan 

terakhir yang diberikan setelah adanya suatu keputusan 

Pemerintah yang telah menimbulkan sengketa dengan cara 

penerapan sanksi yang dapat berupa denda, hukuman penjara 

ataupun hukuman tambahan lainnya sebagai bentuk 

penyelesaiannya.  

Indonesia sekarang ini terdapat badan yang secara 

parsial dalam menangani perlindungan hukum kepada rakyat 

yang dibagi dalam 2 (dua) badan, yaitu :32 

a) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum 

b) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding 

administrasi. 

Terkait dengan freies ermessen, Philipus M. Hadjon 

menyatakan kebebasan bertindak (freies ermessen) pada 

dasarnya berarti “kebebasan untuk menerapkan peraturan 

dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengukur situasi 

konkrit tersebut, dan kebebasan untuk bertindak meskipun 

tidak ada atau belum ada pengaturannya secara tegas (sifat 

aktifnya pemerintah).”33 

Asas freies ermessen atau asas diskresi merupakan asas 

yang lahir karena akibat ketidakmampuan asas legalitas 

dalam memenuhi tuntutan ide negara hukum material untuk 

                                                             
32 Dr. H. Salim HS, S.H., M.S. dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LL.M, Opt. Cit., hlm. 264. 
33 Philipus M. Hadjon, 1990, Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan 

(Bestuurhandeling), Djumali, Surabaya, hlm. 40. 
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mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep freies ermessen 

adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau 

melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum 

kesejahteraan dapat diwujudkan karena asas ini memberikan 

keleluasaan bertindak kepada pemerintah, untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-

undang.34 

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam 

penelitian Peneliti dikarenakan dalam penelitian ini Peneliti 

ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap 

anak perempuan penyandang disabilitas sebagai korban 

kekerasan seksual incest di Kota Batam. Penggunaan teori 

hukum perlindungan hukum mempunyai sinkronisasi dengan 

topik penelitian dan juga dapat membantu Peneliti dalam 

penganalisaan serta pemecahan permasalahan yang dikaji 

oleh Peneliti. 

                                                             
34 Ahmad Yani Jamal, Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen dalam Menyelenggarakan Fungsi 

Pajak, Hal. 2 
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