
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual 

1. Pengertian Anak 

Terkait dengan  pembahasan mengenai  saksi/korban anak tidak terlepas

dari  pengertian  anak  pada  umumnya.  Sampai  saat   ini  pengertian  anak  di

Indonesia  masih  diperdebatkan sehingga kadang sangat membingungkan bagi

masyarakat  umum untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini

dikarenakan  sistem  di  Perundang-undangan  sangat  pluralisme.  Sehingga  anak

mempunyai  pengertian   dan  batasan  yang  berbeda-beda  antara   Perundang-

undangan satu dengan yang lainnya. Berikut ini adalah  pengertian  anak menurut

beberapa pendapat  peraturan perundang-undangan:

1) Undang-undang nomor  1  Tahun 1974   tentang perkawinan  Pada

pasal 7 ayat  1 dikatakan  bahwa usia atau batas minimum   dapat

menikah bagi  pihak pria adalah  apabila telah mencapai  usia 19

(sembilan  belas)  tahun   dan  bagi  wanita  adalah  telah  berusia

mencapai 16 (enam belas)  tahun. Dengan  demikian Undang-undang

perkawinan  menyimpulkan  bahwa    batas  belum dewasa   adalah

batas 19 (Sembilan belas ) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun

bagi wanita. 1

2) Kitab Undang-undang  Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pengertian anak  dalam KUHPerdata  tercantum dalam  pasal 330

ayat 1 yang menyatakan bahwa 

“  orang  yang  belum  dewasa  adalah  mereka  yang  belum
mampu  mencapai usia 21(dua puluh satu) tahun  dan tidak
lebih dahulu kawin “. 

1 Undang-undang perkawinan   No. 1  Tahun 1974  Tentang Perkawinan (Pasal 47 ayat 2)
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Hal ini juga dijelaskan  dalam Staadblad 1931  No. 54  dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila   peraturan  perundang-undangan  memakai  istilah

“belum dewasa” , maka sekedar  mengenai bangsa Indone   sia

adalah  dimaksudkan   segala   orang  yang  belum  mencapai

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

b. Apabila perkawinan itu  dibubarkan  sebelum  mulai umur 21

(dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak dapat kembali   lagi

dalam  status belum dewasa

c. Dalam arti  perkawinan  adalah  tidak  termasuk  perkawinan

anak-anak.

3) Pengertian pasal 330 ayat 1  KUHPerdata  tersebut diletakkan sama

dengan mereka  yang belum dewasa  dari seseorang  yang belum

mencapai  batas  usia  legitimasi  hukum  sebagai  subyek  hukum

seperti  yang  ditentukan  oleh  perundag-undangan  perdata.

Kedudukan seorang anak akibat belum dewasa  menimbulkan hak-

hak  yang  perlu  direalisasikan  dengan  ketentuan  hukum  khusus

menyangkut hak-hak keperdataan tersebut.

Pasal  1 KUHPerdata menyatakan bahwa  :

“Anak   yang  ada  dalam  kandungan   seorang  perempuan
dianggap  telah  lahir   apabila  kepentingan   si  anak
menghendaki”.  Pengertian  anak  dan  kedudukan  anak  dalam
hukum  perdata ini  menunjuk pada  hak-hak dan kewajiban
anak yang memiliki kekuatan hukum  secara formil  maupun
materiil. 2

2 KUHPerdata  Pasal 330 
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4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)

Pengertian kedudukan anak  dalam hukum pidana diletakkan dalam

pengertian   seorang  anak  belum  dewasa,  sebagai   orang  yang

mempunyai  hak-hak khusus  dan perlu mendapatkan  perlindungan

menurut ketentuan hukum  yang berlaku. Pengertian Anak  dalam

hukum pidana  menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses

normalisasi   anak  dari  prilaku   menyimpang  untuk  membentuk

kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut

berhak  atas  kesejahteraan  yang  layak.  Pengertian  anak   dalam

KUHP  dapat kita ambil contoh dalam pasal 287 KUHP , dalam

pasal tersebut  disebutkan bahwa anak dibawah umur apabila anak

tersebut belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.3

5) Undang-Undang  Nomor   39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi

Manusia 

Pengertian anak menurut Undang-undang  Nomor 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan Umum

. Pasal 1  angka 5 (Lima) menyebutkan 

“Anak  adalah   setiap  mnausia   yang  berusia  18  (delapan
belas)  tahun dan belum menikah , termasuk anak  yang masih
ada   dalam  kandungan   apabila  hal   tersebut  demi
kepentingannya.”.4

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979 Tentang kesejahteraan anak

3 R.Soenarto Soerodibroto, S.H..KUHAP dan KUHP , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta Juni 2012,
Hlm 175

4 Undang-undag Nomor 39 tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5
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Pengertian Anak  menurut  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang  kesejahteraan  anak,  terdapat  dalam  Bab  I   Ketentuan

Umum. Pasal 1  angka 2  menyebutkan

 “anak adalah  seseorang yang belum  mencapai usia 12 (dua
belas) tahun  dan belum pernah kawin”.5

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-undang

Perlindungan Anak 

Pengertian anak menurut Undang-undang  Nomor 23 tahun 2002

tentang  perlindungan  anak   terdapat   dalam  Bab  I   Ketentuan

umum. Pasal 1 ayat 1  menyebutkan bahwa anak  :

Anak  adalah   seseorang  yang  belum   berusia  18  (delapan
belas) tahun , termasuk  anak yang masih dalam kandungan”.6

2.Hak-Hak Anak 

Hak  merupakan  sesuatu   yang  kita  miliki  setiap  lahir  untuk  berbuat

sesuatu. Sedangkan pengertian  hak anak adalah sesuatu kehendak  yang dimiliki

anak yang dilengkapi dengan  kekuatan  dan yang diberikan  oleh sistem hukum

atau tertib  hukum  kepad anak yang bersangkutan. 

Peraturan mengenai  hak anak  yang diatur  dalam Undang-undang  Nomor

35 Tahun 2014 Tentang perubahan  atas  Undang-undang nomor  23 tahun 2002

tentang  Perlindungan  Anak  terdapat  dalam   Pasal

5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1979 Tentang kesejahteraan anak , Pasal 1 angka 5

6 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 1
ayat 1
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4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,  dan  18   Undang-undang  Nomor  23  tahun

2002  Tentang Perlindungan anak bahwa :

Pasal 4:
“Setiap   anak  berhak   untuk  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan
berpartisipasi   secara  wajar   sesuai  dengan  harkat   dan  martabat
kemanusiaan,  serta   dapat  perlindungan   dari  kekerasan  dan  dan
diksriminasi. 

Pasal 5 
“Setiap  anak berhak atas suatu  nama  sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan”

 Pasal 6  
 “Setiap  anak berhak untuk beribadah menurut  agamanya, berfikir,    dan
berekspresi  sesuai  dengan  tingkat  kecerdasan   dan  usianya   dalam
bimingan  Orang tua dan wali “

 Pasal 7
1) “Setiap  anak Berhak  untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan

dan diasuh  oleh orang tuanya sendiri.
2) Dalam hal  karena suatu sebab  orang tuanya  tidak dapat menjamin

tumbuh  kembang  anak, atau  anak dalam  keadaa terlantar  maka
anak tersebut  berhak diasuh  atau diangkat  sebagai  anak asuh  atau
anak angkat  oleh orang tua  lain  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan  yang berlaku”

Pasal 8 
“Setiap anak berhak memeperoleh pelayanan kesehatan  dan jaminan
sosial  sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,  spritual dan sosial.”

Pasal 9 
1) “Setiap   anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran

dalam  rangka   pengembangan   pribadinya   dan  tingkat
kecerdasannya  sesuai dengan  minat dan bakat.

1a)Setiap  anak  berhak   mendapatkan  perlindungan   di  satuan
pendidikan dari kejahatan  seksual dan kekerasan  yang dilakukan
oleh pendidik, sesama peserta didik,  dan/atau  pihak lain.

2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana  dimaksud pada ayat (!)
dan ayat  (1a),  Anak  penyandang  disabilitas   berhak memperoleh
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki  keunggulan berhak
mendapatkan pendidikan khusus”. 

Pasal 10 
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“Setiap  anak  berhak   menyatakan  dan  didengar   pendapatnya,
menerima,  mencari,   dan  memeberikan  informasi  sesuai  dengan
tingkat  kecerdasan dan usianya demi  pengembangan dirinya sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan  dan kepatutan”.

Pasal 11 
“Setiap anak berhak  untuk beristirahat  dan memnafaatkan waktu
luang,  bergaul  dengan  anak  sebaya,  bermain,  berkreasi  sesuai
dengan minat, bakat,  dan tingkat kecerdasan demi pengembangan
diri”.

Pasal 12
“Setiap   anak  penyandang  disabilitas   berhak  memeprroleh
rahabilitasi,   bantuan  sosial,   dan  pemeliharaan   taraf
kesejahteraan sosial”. 

Pasal  13 
1) Setiap  anak  selama dalam  pengasuhan orang tua, wali  atau pihak

lain  mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan  dari perlakuan :
a. Diskriminasi;
b. Eksploitasi,  baik ekonomi maupun seksual;
c. Penelantaran;
d. Kekejaman,  kekerasan dan penganiayaan;
e. Ketidakadilan;dan 
f. Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak  melakukan segala
bentuk  perlakuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (!),  maka
pelaku  dikenakan pembertaan hukuman.

Pasal 14
1) “Setiap anak berhak  untuk diasuh  oleh orang tuanya sendiri,

kecuali  jika  ada  alasan  dan/atau  aturan  hukum   yang  sah
menunjukkan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi kepentingan
terbaik bagi anak  dan merupakan  pertimbangan terakhir.

2) Dalam hal terjadi pemisahan  sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), anak  tetap berhak :
a. Bertemu langsung  dan ebrhubungan pribadi secara  tetap

dengan  kedua orang  tuanya;
b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan,  pendidikan, dan

perlindungan   untu  proses  tumbuh  kembang  dari  kedua
orang  tuanya   sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan
minatnya;

c. Memperoleh pembiayaan hidup  dari  kedua orang tuanya,
dan 

d. Memperoleh hak  anak lainnya”.
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Pasal 15
“Setiap anak berhak  untuk memeperoleh perlindungan  dari:

a. Penyalahgunaan  dalam kegiatan politik;
b. Pelibatan dalam  sengketa bersenjata;
c. Pelibatan dalam  kerusuhan sosial;
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
e.  Pelibatan dalam peperangan;dan
f. Kejahatan seksual”.

Pasal 16
1) Setiap  anak berhak  memeperoleh  perlindungan  dari  sasaran

penganiayaan,  penyiksaan,   atau  penjatuhan  hukuman   yang
tidak manusiawi.

2) Setiap anak berhak  untuk memeproleh  kebebasan sesuai dengan
hukuman.

3) Penangkapan,  penahanan,   atau  tindak  pidana  penjara  anak
hanya  dilakukan  apabila  sesuai  dengan   hukum yang  berlaku
dan hanya dapat  dilakukan  sebagai  upaya terakhir. 

Pasal 17
1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya  berhak untuk:

a. Mendapatkan   perlakuan   secara  menusiawi   dan
penempatannya dipisahkan  dari ornag dewasa ;

b. Memperoleh  bantuan   hukum dan  bantuan   lainnya  secara
efektif  dalam  setiap tahapan  upaya hukum berlaku; dan 

c. Membela diri dan memperoleh  keadilan  di depan pengadilan
anak  yang   objektif   dan  tidak  memihak   dalam  sidang
tertutup  untuk umum.

2. Setiap anak yang menjadi korban  atau pelaku kekerasan  seksual
atau  yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Pasal 18
“Setiap  anak  yang menjadi  korban atau pelaku  tindak pidana
berhak mendapatkan  bantuan hukum  dan bantuan lainnya”.7

3. Pengertian Hukum Pidana dan  Tindak Pidana  

Hukum  pidana adalah  keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  yang

menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana,

serta  menetukan  hukuman  apa  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  yang

7 Peraturan  Perundang-undangan Nomor  35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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melakukannya.  Hukum pidana  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  hukum

pidana  materiil  dan  hukum pidana  formil.  Tujuan  pokok  diadakannya  hukum

pidana  ialah  melindungi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  sebagai  suatu

kolektiviteit  dari  perbuatan-perbuatan  yang  mengancamnya  atau  bahkan

merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu

organisasi).  Ada  beberapa  macam hukum pidana,  yaitu  hukum pidana  umum,

hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal.8

Selanjutnya  kebutuhan  masyarakat  akan   hukum pidana  semakin  nyata

sehingga  para ahli  hukum pidana telah memikirkan agar hukum pidana dapat

“pasti”  dan  “adil”  sehingga  timbullah  bentuk-bentuk  hukum  pidana  yang

dirumuskan dalam undang-undang dan atau Kitab Undang-undang (kodofikasi).

Namun hal ini  tidak berarti  hukum pidana yang ada di setiap negata di dunia,

berbentuk Undang-undang dan kodifikasi. Negara-negara yang menganut  sistem

hukum Anglo-Saxon  hampir  seluruhnya  tidak  mengenal  hukum pidana  dalam

bentuk kodofikasi dan hanya sebagian kecil negara-negara ini yang mempunyai

kodifikasi hukum pidana.9

Dalam  rangka  memutuskan  suatu  perkara  tindak  pidana   penyidik,

penuntut umum maupun hakim yang bertindak dalam memutuskan suatu  perkara

maka harus lah mengedepankan asal atau sumber dari mana  hukum itu diambil.

Pada umumnya para pakar (termasuk di Indonesia) membedakan sumber hukum

ke dalam kriteria Sumber hukum materiil dan Sumber hukum formal. 

8 Pojok Siyasah, http://pojoksiyasah.com/hukum-acara-pidana/

9 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta:Ghalia Indonesia.1985),hlm.22
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Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempat

dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang

membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan

politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil

penelitian  ilmiah  (kriminologi,  lalulintas),  perkembangan  internasional  dan

keadaan geografis. 10

Sedangkan Sumber Hukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari

mana  suatu  peraturan  memperoleh  kekuatan  hukum.  Hal  ini  berkaitan  dengan

bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang

diakui  umum sebagai  sumber  hukum formal  ialah  Undang-Undang,  perjanjian

antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan. 

Perspektif hukum pidana, khususnya di Indonesia menyebutkan Pancasila

sebagai sumber hukum  materiilnya. Pancasila merupakan faktor/ landasan utama

pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa

Indonesia,  dimana  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat

berlandaskan  Pancasila.  Dengan  demikian,  Pancasila  merupakan  faktor  utama

yang melandasi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum formil dalam hukum pidana di Indonesia ada dua, yaitu

sumber  hukum  tertulis  dan  terkodifikasi  serta  sumber  hukum  tertulis  tidak

terkodifikasi. 

1.  Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi

10 Ahmad  Tsauqi,  http://belajarhukumonline.blogspot.co.id/2013/10/sumber-hukum-menurut-
para-ahli.html,diakses pada tanggal 20 Desember 2016
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a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP ini  mempunyai  nama asli  Wetboek  van Strafrecht

voor  Nederlandsch  Indie (WvSNI)  yang  diberlakukan  di

Indonesia pertama kali  dengan  Koninklijk Besluit (Titah Raja)

Nomor  3315  Oktober  1915  dan  mulai  diberlakukan  sejak

tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS

negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan

di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene

turunan  dari  WvS Belanda,  namun  pemerintah  kolonial  pada

saat  itu  menerapkan  asas  konkordansi  (penyesuaian)  bagi

pemberlakuan  WvS  di  negara  jajahannya.  Beberapa  pasal

dihapuskan  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  misi

kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.

WvSNI berubah menjadi KUHP dan berlaku untuk seluruh

wilayah Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun

1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan dipertegas dengan

Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 (LN nomor 127 tahun

1958) tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah

Republik Indonesia. 

b. Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara

Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



11

Peraturan  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  hukum

acara  pidana  dalam  lingkungan  peradilan  umum  sebelum

undang-undang ini  berlaku  adalah  "Reglemen Indonesia  yang

dibaharui  atau  yang  terkenal  dengan  nama  "Het  Herziene

Inlandsch  Reglement"  atau  H.I.R.  (Staatsblad  Tahun  1941

Nomor 44), yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang

Nomor  1  Drt.  Tahun  1951,  seberapa  mungkin  harus  diambil

sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua

pengadilan  dan  kejaksaan  negeri  dalam  wilayah  Republik

Indonesia,  kecuali  atas beberapa perubahan dan tambahannya.

Dengan  Undang-undang  Nomor  1  Drt.  Tahun  1951  itu

dimaksudkan untuk mengadakan unifikasi hukum acara pidana,

yang sebelumnya terdiri dari hukum acara pidana bagi landraad

dan hukum acara pidana bagi raad van justitie.11

Adanya dua macam hukum acara pidana itu,  merupakan

akibat semata dari perbedaan peradilan bagi golongan penduduk

Bumiputera dan peradilan bagi golongan bangsa Eropa di Jaman

Hindia  Belanda  yang  masih  tetap  dipertahankan,  walaupun

Reglemen Indonesia yang lama (Staatsblad Tahun 1848 Nomor

16)  telah  diperbaharui  dengan  Reglemen  Indonesia  yang

dibaharui (R.I.B.), karena tujuan dari pembaharuan itu bukanlah

dimaksudkan  untuk  mencapai  satu  kesatuan  hukum  acara

11TeEdu,2011,http://te-effendi-pidana.blogspot.co.id/2010/10/sumber-hukum-dalam-prinsip-
prinsip.html diakses pada tanggal 23 Desember 2016
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pidana, tetapi justeru ingin meningkatkan hukum acara pidana

bagi raad van justitie. 

Meskipun Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 telah

menetapkan bahwa hanya  ada  satu hukum acara  pidana  yang

berlaku  untuk  seluruh  Indonesia,  yaitu  R.I.B,  akan  tetapi

ketentuan  yang  tercantum  di  dalamnya  ternyata  belum

memberikan  jaminan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi

manusia,  perlindungan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia

sebagaimana  wajarnya  dimiliki  oleh  suatu  negara  hukum.

Khususnya  mengenai  bantuan  hukum  di  dalam  pemeriksaan

oleh penyidik atau penuntut  umum tidak diatur  dalam R.I.B.,

sedangkan mengenai hak pemberian ganti  kerugian juga tidak

terdapat ketentuannya.  

Oleh karena itu demi pembangunan dalam bidang hukum

dan  sehubungan  dengan  hal  sebagaimana  telah  dijelaskan  di

muka,  maka  "Het  Herziene  Inlandsch Reglement"  (Staatsblad

Tahun  1941  Nomor  44)  berhubungan  dengan  dan  Undang-

undang Nomor 1 Drt. 

Tahun  1951  (Lembaran  Negara  Tahun  1951  Nomor  59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan

pelaksanaannya  dan   ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan

perundang-undangan  lainnya,  sepanjang  hal  itu  mengenai

hukum acara pidana, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan
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cita-cita  hukum  nasional  dan  diganti  dengan  undang-undang

hukum acara pidana baru yang mempunyai ciri kondifikatif dan

unifikatif  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar

1945,  yaitu  Undang-undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang

Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan KUHAP. 

2.           Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi. 

Selain dua sumber hukum tersebut di atas, di dalam teori

hukum  terdapat  sumber  hukum  formil  lainnya,  yaitu

yurisprudensi.  Pengertian  yurisprudensi  di  Negara-negara

dengan system hukumn  Common Law (Inggris  atau Amerika)

sedikit  lebih  luas,  di  mana yurisprudensi  berarti  ilmu hukum.

Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Civil Law

(termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun

yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan,

di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno Mertokusumo mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada

umumnya,  yaitu  pelaksanaan  hukum dalam hal  konkret  terhadap  tuntutan  hak

yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu

Negara  serta  bebas  dari  pengaruh apa  atau  siapa  pundengan cara  memberikan

putusan  yang  bersifat  mengikat  dan  berwibawa.  Walaupun  demikian,  Sudikno

menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum

atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan

pengadilan.
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Sementara  mengenai  definisi  tindak  pidana   dalam   KUHPid  tidak

diberikan  definsi  jelas   terhadap  istilah   tindak  pidana   atau strafbaar   feit.

Karenanya,  para penulis   hukum pidana telah  memberikan pendapat   mereka

masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.12

Tindak  pidana  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang

dengan  melakukan  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran  pidana  yang  merugikan

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak

pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan

undang-undang,  jadi  suatu  kelakuan  pada  umumnya  dilarang  dengan  ancaman

pidana. 14

Perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  seseorang  atau  sekelompok  orang

yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan

diancam dengan hukuman.15 

Berdasarkan  pendapat  para  sarjana  mengenai  pengertian  tindak pidana

dapat  diketahui  unsur-unsur  tindak  pidana  adalah  harus  ada  sesuatu  kelakuan

(gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wettelijke

omschrijving),  kelakuan  itu  adalah  kelakuan  tanpa  hak,  kelakuan  itu  dapat

diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

4. Korban Tindak Pidana

Pengertian  istilah  korban  tindak  pidana  sudah  dikenal  sejak  adanya

kejahatan.  Pada  umumnya  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  ada  kejahatan  tanpa

12 Frans Maramis, SH.,M.H., Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesis; Jakarta , Hlm  56 
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adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Korban suatu kejahatan

tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa

kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan ada korban yang

berasal dari kehidupan lainnya seperti tumbuhan , hewan ataupun ekosistem.13

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun

sumber-sumber lain antara lain sebagai  berikut: 

a. Menurut  Arif  Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah

sebagai  akibat  tindakan  orang  lain  yang  mencari  pemenuhan

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan

kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

b.    Menurut Muladi

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun

kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau

mental,  emosional,  ekonomi,  atau  gangguan  sunbstansial

terhadap  hak-hak  yang  fundamental,  melalui  perbuatan  atau

komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara,

termasuk penyalahgunaan kekuasaan.14

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata

Cara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran

Hak Asasi Manusia yang Berat.

13 Yutanti Lalata, http://yuyantilalata.blogspot.co.id/2012/10/korban-victim.html, Korban 
(Victim) , diakses pada 11 oktober 2016

14 Arif Gosita, masalah korban kejahatan, Akademika Pressido , Jakarta , 1993, hlm 63
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“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
yang  mengalami  penderitaan  sebagai  akibat  pelanggaran  hak
asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik
dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak
manapun”15

d. Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.

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

Mengacu  pada  pengertian-pengertian  korban  di  atas,  dapat

dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau

kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat

dan  orang-orang  yang  mengalami  kerugian  ketika  membantu  korban

mengatasi penderitaannya. Anak disebut sebagai korban adalah karena ia

dan atau kelompoknya mengalami derita, kerugian fisik, mental, sosial

oleh sebab orang lain atau kelompok lain.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita fisik,

mental sosial akibat perbuatan jahat atau tindak pidana orang lain yang

mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan

kewajiban korban.  Misalnya  menjadi  korban perlakuan salah,  menjadi

korban  perdagangan  anak  pelecehan  seksual  dan  berbagai  kejahatan

lainnya yang melibatkan anak  menjadi korban.

1. Tipologi Korban

15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan saksi
dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia 
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Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih

memperhatikan  posisi  korban,  viktimologi  juga  mempelajari  dan

memilah-milah  jenis  korban  antara  lain  sebagai  berikut.16 Tipologi

Korban menurut Keadaan dan Status Korban:

a) Unrelated victims,  yaitu korban yang tidak ada hubungannya

sama sekali dengan pelaku.

b) Provocative  victims,  yaitu  seseorang  yang  secara  aktif

mendorong dirinya menjadi korban.

c) Partisipating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan

tetapi  dengan  sikapnya  justru  mendorong  dirinya  menjadi

korban.

d) Biologically  weak  victims,  yaitu  mereka  yang  secara  fisik

memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e) Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan

sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f) Self  victimizing  victims,  yaitu  mereka  yang  menjadi  korban

karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2. Pengelompokan Korban menurut menurut Sellin dan Wolfgang

a) Primary  victimization,  yaitu  korban  berupa  individu  atau

perorangan.

b) Secondary victimization, yaitu korban kelompok

c) Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.

16 Didik M. Arif Mansur dan Elsataris Gultom, Urgensi Perlindungan korban kejahatan  anatara
norma dan  realita,  2007 : 49-51)

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



18

d) No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.

e) Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana

f) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap

menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.

g) Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang

lain  untuk  melakukan  kejahatan.  Pada  tipe  ini  kesalahan

terletak pada pelaku dan korban.

h) Mereka  yang  secara  biologis  dan  sosial  potensial  menjadi

korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, orang

miskin, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat

disalahkan,  tetapi  masyarakatlah  yang  harus  bertanggung

jawab

i) Korban  karena  dirinya  sendiri  merupakan  pelaku,  ini  yang

dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang

bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban, mengatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh saksi

dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-

hak tersebut meliputi:

a. Mendapat  perlindungan  atas  keamananpribadi,  keluarga  dan

harta  benda,  serta  bebas  dari  ancaman  berkaitan  dengan

kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
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b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk

perlindungan dan keamanan;

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d. Mendapat penterjemah;

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan

pengadilan;

g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;

h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;

i. Mendapat penggantian biaya transportasi;

j. Mendapat  nasehat  hukum  dan  memperoleh  biaya  hidup

sementara sampai batas perlindungan berakhir;

k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;

l. Hak atas kompensasi;

m. Hak atas  restitusi  atau ganti  kerugian yang menjadi  tanggung

jawab pelaku tindak pidana.

Selain  hak  korban  juga  mempunyai  kewajiban.  Adapun

kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:17

a. Tidak  melakukan  perbuatan  main  hakim  sendiri/  balas  dendam

terhadap pelaku;

b. Berpartisipasi  dengan  masyarakat  mencegah  kemungkinan

terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;

17 Nanik Widayanti dan Yulius Waskita, 1987:138):
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c. Mencegah  kehancuran  si  pelaku  baik  oleh  diri  sendiri  maupun

orang lain;

d. Ikut serta membina si pelaku;

e. Bersedia  dibina  atau  membina  diri  sendiri  untuk  tidak  menjadi

korban lagi;

f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan

pelaku;

g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk  memberikan

kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;

h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya,

sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;

i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam

upaya penanggulangan kejahatan.

Selain  hak  dan  kewajiban  seperti  yang  telah  disebutkan  diatas,

korban  juga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebelum  persidangan,  pada

persidangan dan sesudah persidangan meliputi;18

1) Sebelum Persidangan

a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan

sosialnya;

b. Hak diperhatikannya laporan yang disampaikannya dengan suatu

tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan;

18 (Mulyana.W.Kusumah, 1986:52-55):
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c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan

yang merugikan;

d. Hak mendapatkan pendamping dan penasehat hukum;

e. Hak mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaaan

sebagai saksi/korban;

2) Selama Persidangan

a. Mendapatkan  fasilitas  untuk  menghadiri  sidang  (transport,

penyuluhan);

b. Mendapatkan penjelasan tata cara persidangan dan kasusnya.

c. Mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman;

d. Hak  menyatakan  pendapat,  meminta  ganti  kerugian  dan

memohon persidangan tertutup.

3) Setelah Persidangan

a. Hak  mendapatkan  perlindungan  terhadap  tindakan-tindakan

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental,fisik, sosial

baik berupa ancaman, penganiayaan maupun pembunuhan;

b. Hak mendapatkan pelayanan dibidang mental, fisik dan sosial.

5. Pengertian Perdagangan Orang (Human Trafficking)

Sesuai  dengan pasal 1 ayat (1)  Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa 

“Perdagangan   Orang  adalah  tindakan  perekrutan,  pengangkutan,

penampungan,  pengiriman,   pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan
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ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan  atau posisi rentan, penjeratan utang atau

memberi  bayaran  atau  manfaat  sehingga memperoleh  persetujuan  dari  orang

yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara  maupun  antar  negara,  untuk   tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan

orang tereksploitasi”.

Unsur-unsur  TPPO meliputi 3  (tiga) unsur:

a. Proses :

Pelaku  memindahkan korban jauh  dari komunitasnya  dengan merekrut,

mengangkut,  mengirim,  memindahkan  atau  menerima  mereka  (Calon

korban).

b. Cara  :

Pelaku  menggunakan   ancaman  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,

pemalsuan,  peyalahgunaan  kekuasaan/  posisi  rentan  atau  jeratan  hutan

untuk  mendapatkan  kendali  atas diri  korban sehingga dapat  memaksa

mereka. 

c. Tujuan:

Pelaku   mengeksplotasi  atau  menyebabkan  tereksploitasi  untuk

keuntungan  finansial  pelaku  kejahatan,  eksploitasi  disini  bisa  berupa

pelakuan  apapun yang tidak  sesuai dengan kehendak korban dan korban

memderita karena perlakuan tersebut seperti bekerja sebagai pelacur, kerja

paksa/perbudakan termasuk juga pengambilan organ tubuh.
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Selanjutnya berbagai cara yang dilakukan oleh  para pelaku tindak pidana

perdagangan  orang yaitu:

a. Pengiriman tenaga kerja 

b. Duta seni budaya

c. Perkawinan pesanan

d. Pengangkatan anak

e. Pemalsuan dokumen seperti  kartu  keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  dan

surat-surat  lain. 

f. Menggunakan   perusahaan  non  perusahaan  pengerah  tenaga  kerja

Indonesia swasta (PPTKIS) menggunakan visa pelajar ke negara tertentu

g. Melaksanaa pelatihan di tempat kerja

h. Memindahkan  dari  satu  daerah/negara  ke  daerah/negara  lainnya  secara

ilegal

i. Penjeratan hutang

j. Kerja paksa

k. Penculikan

Adapun bentuk-bentuk Eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku tindakan

pidana perdagangan orang adalah :

a. Dilacurkan

b. Pengedar narkotika dan obat-obatan terlarang

c. Bekerja tidak sesuai yang dijanjikan

d. Bekerja tanpa batas waktu

e. Gaji tidak pernah dibayar
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f. Penyeludupan bayi

g. Adopsi illegal

h. Penjualan bayi/anak pelajar dijadikan ABK Kapal ikan atau jermal

i. Transplantasi organ tubuh19

6. Perlindungan Hukum

Perlindungan  hukum  adalah   segala  upaya  pemenuhan  hak  dan

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,

perlindungan  hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.20

Kebijakan  perlindungan  pada  korban  kejahatan  pada  hakekatnya

merupakan bagian integral  yang tidak dapat  dipisahkan dari  kebijakan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut, peran Negara guna meciptakan suatu kesejahteraan

sosial sebagaimana amanat UUD 1945 dan Pancasila, tidak hanya terbatas pada

pemenuhan kebutuhan-kebutuan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari

itu,  diperlukan penegakan hukum yang mempunyai aspek perlindungan kepada

korban kejahatan guna terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum dalam

kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja

merupakan  isu  nasional,  tetapi  juga  internasional,  karena  itu  hal  ini  perlu

19 Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan: Buku Saku Pencegahan Dn Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang, 2016 hlm 7

20 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133.
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memperoleh  perhatian  yang  serius.  Pentingnya  perlindungan  hukum  korban

kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam : Declaration of Basic

Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB sebagai

hasil dari  The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and

the Treatment  of  Offendenrs yang berlangsung di Milan Italia pada September

1985.21 Dalam  deklasi  tersebut,  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan

mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan,  tetapi  juga

perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Berkaitan  dengan  hal  perlindungan  hukum  bagi  korban  kejahatan

tersebut Muladi berpendapat Korban kejahatan perlu dilindungi karena : pertama,

masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga

(system of institutionalized trust). 

Kepercayaan ini  terpadu melalui  norma-norma yang di  ekspresikan di

dalam  struktur  kelembagaaan  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan

sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran

sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain

yang  menyangkut  korban  akan  berfungsi  sebagai  sarana  pengembalian  sistem

kepercayaan tersebut. 

Kedua, adanya argumentasi kontrak social dan solidaritas social karena

negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan

melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. 

21 Farhana, op, cit., hlm. 161.
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Oleh  karena  itu,  jika  terdapat  korban  kejahatan  maka  negara  harus

memerhatikan  kebutuhan  korban  dengan  cara  peningkatan  pelayanan  maupun

pengaturan  hak.  Ketiga,  perlindungan  korban  yang  biasanya  dikaitkan  dengan

salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian

konflik  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana  akan  memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.22

Korban  kejahatan  yang  pada  dasarnya  merupakan  pihak  yang  paling

menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak

yang  diberikan  undang-undang  kepada  pelaku  kejahatan.  Akibatnya,  setelah

pelaku  kejahatan  telah  dijatuhi  sanksi  pidana  oleh  pengadilan,  kondisi  korban

tidak diperdulikan.

7. Pengertian Restitusi 

Secara bahasa, restitusi dapat diartikan sebagai ganti kerugian pembayaran

kembali.23 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  pada  Pasal  1  angka  13

menyebutkan: 

“restitusi  adalah  pembayaran  ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada
pelaku  berdasarkan  putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian
materiil dan/atau yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Ketentuan  tentang  perlindungan  hukum  kepada  korban  tindak  pidana

perdagangan  orang  khususnya  mengenai  hak  restitusi  dalam  Undang-Undang

22 Muladi. 1997. Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas
Diponogoro : 172.

23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  2003.  Kamus Besar Bahasa Indonesia.  Jakarta  :
Balai Pustaka : 1204.
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Nomor  21  Tahun  2007  tentang  PTPPO  diatur  pada  pasal  48  ayat  (1)  yang

menentukan bahwa 

“setiap  korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  atau  ahli  warisnya
berhak memperoleh restitusi”. 

Restitusi  dalam UUPTPPO adalah mencakup kehilangan kekayaan atau

penghasilan,  penderitaan,  biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau

psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan

orang.24 Yang dimaksud kerugian lain tersebut misalnya kehilangan harta milik,

biaya  transportasi  dasar,  biaya  pengacara  atau  biaya  lain  yang  berhubungan

dengan proses hukum , atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.25

Prosedur pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang

atau  ahli  warisnya  ditentukan  dalam Pasal  48  ayat  (1)  yang berbunyi  “setiap

korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh

restitusi”. Selanjutnya  dalam  penjelasan  pasal  tersebut  disebutkan  bahwa

“mekanisme  pengajuan  restitusi  dilaksanakan  sejak  korban  melaporkan  kasus

yang  dialaminya  kepada  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  setempat  dan

ditangani  oleh  penyidik  bersamaan  dengan  penanganan  tindak  pidana  yang

dilakukan”. 26

Ini artinya korban atau ahli warisnya dapat mengajukan tuntutan restitusi

kepada pelaku sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya dan harus dimuat

24 Lihat  Pasal  48 ayat  (2)  Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

25 Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

26 Lihat penjelasan pasal 48 ayat (1) Undnag-undang RI nomor 21 Tahun 2007 tahun 2007 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
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dalam  berkas  perkara.  Pelaksanaan  putusan  restitusi  yang  telah  mempunyai

kekuatan  hukum tetap  dilakukan  dalam 14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak

diberitahukannya putusan tersebut.27 Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan

kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti

pelaksanaan  pemberian  restitusi  tersebut.  Setelah  ketua  pengadi  lan  menerima

tanda  bukti,  ketua  pengadilan  mengumumkan  pelaksanaan  tersebut  dipapan

pengumuman  pengadilan  yang  bersangkutan.  Lalu  salinan  tanda  bukti

pelaksanaan  pemberian  restitusi  tersebut,  disampaikan  oleh  pengadilan  kepada

korban atau ahli warisnya.

B. Landasan Yuridis

1.  Undang-Undang  21  Tahun  2007  Tentang  Tindak  Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) 

a. Pasal   2  Undang-undang Nomor  21  Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

27 Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.
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1) Setiap  orang yang melakukan perekrutan,  pengangkutan,
penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan,  penggunaan kekerasan,
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan
kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau  memberi
bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari
orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan
mengeksploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  negara  Republik
Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3
(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta
rupiah).

2) Jika  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
mengakibatkan  orang  tereksploitasi,  maka  pelaku  dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari   rumusan   pasal  2  ayat  1  undang-undang  Nomor  21  tahun  2007

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dapat  dijabarkan

unsur-unsurnya  sebagai berikut:

i.1. Unsur subyektif

i.1.a)Tindakan  yang  dilakukan  para  pelaku  tindak  pidana

perdagangan  orang  adalah  dengan  diikuti   ancaman

kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan,

penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan

kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas

orang  lain.  Hal  yang  dimaksud  disini  adalah  pelaku

dengan sengaja  melakukan tindakan yang merugikan

korban  dengan  ancaman  fisik  maupun  non  fisik,
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kemudian tindak kekerasan secara fisik,  baik dengan

menculik  korban,  melakukan  penyekapan  terhadap

korban dengan mengambil kebebasan hidup koraban,

kemudian pelaku  melakukan pemalsuan identitas, baik

KTP,  Passpor  atau  identitas  lainnya,  penipuan

penempatan kerja, atau jumlah gaji yang akan diterima

korban,  selanjutnya  penyalahgunaan  kekuasaan  yang

dimaksud adalah pelaku  memafaatkan situasi korban

yang bekerja sebagai karyawan/anak buah. Penjeratan

utang yaitu berupa penipuan biaya transportasi korban

dan segala biaya kebutuhan korban selama perjalanan

sampai ketempat tujuan dan bahkan kebutuhan korban

sehari-hari  dijadikan  modus  para  pelaku  untuk

memaksa  korban  untuk  tetap  tinggal  dan  bekerja

kepada  pelaku.

i.1.b) Dengan sengaja mengeksploitasi Korban di wilayah

negara Kesatuan Republik Indonesia.

i.2. Unsur Obyektif

i.2.a)Setiap  orang  yang  melakukan  perekrutan,

pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,

pemindahan,  atau  penerimaan seseorang.  Perekrutan

menurut kamus besar bahasa Indonesia  adalah adalah

proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan
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(pelamar)  yang  mampu  untuk  melamar  sebagai

karyawan.28 Proses  ini  dimulai  ketika  para  pelamar

dicari  dan  berakir  bila  lamaran-lamaran  (aplikasi)

mereka  diserahkan.  Pengangkutan  adalah  cara

membawa, mengantar, atau memindahkan orang  atau

barang   dari  suatu  tempat  ke  tempat

lain.29Penampungan  adalah  kegiatan

mengumpulkan, menerima, menyambut suatu barang

di  tempat  sementara.  30Pengiriman  adalah  proses

menyampaikan,  mengantar  suatu  barang  dengan

menggunakan perantara.  Pemindahan  adalah proses

cara menempatkan suatu barang dari tempat asal ke

tempat yang lain.  Penerimaan orang  adalah proses

menerima barang atau orang dari daerah asal. 

b. Pasal  12  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang

Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

 Pasal 12

Setiap  orang  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  meneruskan  praktik
eksploitasi,  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil  tindak

28 Adi Ghofur, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001), Jakarta, Hlm 109

29 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  http://kbbi.web.id/angkut, diakses pada tanggal 27 Desember
2016

30 Ibid. 
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pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, dan Pasal 6.

Apabila diteliti ketentuan dalam  pasal 12 UU PTPPO maka

dapat  dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

m.a.1. Unsur Subyektif

Dengan sengaja memanfaatkan korban tindak pidana untuk

mengambil  keuntungan  dari  korban  tindak  pidana

perdagangan orang.

m.a.2. Unsur Obyektif

Setiap orang  yang melakukan persetubuhan dengan korban

tindak  pidana  (perempuan  maupun  anak),  mempekerjakan

korban tindak pidana perdagangan orang. 

c. Pasal  12  Undang-undang  Nomor  21  tahun  2007  tentang

Peberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 12

Setiap  orang  yang  menggunakan  atau  memanfaatkan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang  dengan  cara  melakukan
persetubuhan  atau  perbuatan  cabul  lainnya  dengan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang,  mempekerjakan  korban
tindak  pidana  perdagangan  orang  untuk  meneruskan  praktik
eksploitasi,  atau  mengambil  keuntungan  dari  hasil  tindak
pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, dan Pasal 6.

Apabila diteliti ketentuan dalam  pasal 12 UU PTPPO maka

dapat  penulis  jabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Subyektif
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Dengan sengaja memanfaatkan korban tindak pidana untuk

mengambil  keuntungan  dari  korban  tindak  pidana

perdagangan orang.

2. Unsur Obyektif

Setiap orang  yang melakukan persetubuhan dengan korban

tindak  pidana  (perempuan  maupun  anak),  mempekerjakan

korban tindak pidana perdagangan orang. 

Selanjutnya  dalam rangka pemenuhan hak  saksi dan/atau  korban tindak

pidana  perdagangan  orang  korban  atau  ahli  warisnya   berhak  mendapatkan

restitusi  sebegaimana  yag dimaksud dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal

51  Undang-undang  21  tahun  2007  Tentang  pemberantasan  tindak  pidana

perdagangan orang. 

Pasal 48
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya

berhak memperoleh restitusi. 
(2) Restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berupa  ganti

kerugian atas: 
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; 
b. penderitaan; 
c. biaya  untuk  tindakan  perawatan  medis  dan/atau  psikologis;

dan/atau 
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan

orang. 
(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar

putusan  pengadilan  tentang  perkara  tindak  pidana  perdagangan
orang. 

(4) Pemberian  restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dapat  dititipkan
terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. 

(6) Pemberian  restitusi  dilakukan  dalam  14  (empat  belas)  hari
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap. 

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding
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atau kasasi,  maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar
uang  restitusi  yang  dititipkan  dikembalikan  kepada  yang
bersangkutan. 

Pasal 49

(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan
yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan
pemberian restitusi tersebut. 

(2) Setelah  ketua  pengadilan  menerima  tanda  bukti  sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (1),  ketua  pengadilan  mengumumkan
pelaksanaan  tersebut  di  papan  pengumuman  pengadilan  yang
bersangkutan. 

(3) Salinan  tanda  bukti  pelaksanaan  pemberian  restitusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban
atau ahli warisnya. 

Pasal 50 

(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak
dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  48  ayat  (6),  korban  atau  ahli  warisnya  memberitahukan  hal
tersebut kepada pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  memberikan surat
peringatan  secara  tertulis  kepada  pemberi  restitusi,  untuk  segera
memenuhi  kewajiban  memberikan  restitusi  kepada  korban  atau  ahli
warisnya. 

(3) Dalam hal  surat  peringatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat   (2)
tidak  dilaksanakan  dalam waktu  14  (empat  belas)  hari,  pengadilan
memerintahkan  penuntut  umum  untuk  menyita  harta  kekayaan
terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. 

(4) Jika  pelaku  tidak  mampu  membayar  restitusi,  maka  pelaku  dikenai
pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. 

Pasal 51

1) Korban  berhak  memperoleh  rehabilitasi  kesehatan,  rehabilitasi
sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang
bersangkutan  mengalami  penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis  akibat
tindak pidana perdagangan orang. 
2) Hak-hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh
korban  atau  keluarga  korban,  teman  korban,  kepolisian,  relawan
pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang
dialaminya  atau  pihak  lain  melaporkannya  kepada  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia. 
3) Permohonan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diajukan
kepada pemerintah  melalui  menteri  atau  instansi  yang  menangani
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masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah. 
2. Pasal 296 KUHP 

“Barang  siapa  dengan  sengaja  menyebabkan  atau  memudahkan
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya
sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  diancam  dengan  pidana   penjara
paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak
limabelas ribu rupiah”.

Berdasarkan  pasal  tersebut  dapat  diuraikan  beberapa  penjelasan

mengenai unsur-unsur obyektif dan subyektif yang terkandung di dalamnya:

d.a)Unsur Subyektif

Meliputi kesengajaan  yang  menyebabkan seseorang dengan memudahkan

atau  memfaslitasi perbuatan cabul.

d.b)Unsur Obyektif 

Orang lain dengan orang lain.

3.     Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari  keberlangsungan hidup

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.  Setiap anak manusia

harus   mendapatkan  perlindungan dan kesempatan  yang seluas-luasnya untuk

tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk

itu,  perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak

dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  hak-haknya  tanpa  adanya

perlakuan diskriminatif, pemaksaan, dan pengekangan.

Anak adalah  seseorang yang  yang belum genap berusia   18 (Delapan

belas) tahun berdasarkan pasal  1 ayat 1  Undang-undang nomor 23 tahun 2002: 
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“Anak adalah seseorang yang belum berusia  18 (delapan belas)
tahun , termasuk anak yang  masih dalam kandungan” 

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

“Perlindungan  anak   adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin   dan
melindungi   anak dan  hak-haknya  agar  tetap  hidup,   tumbuh,  dan
berkembang  dan berpartisipasi,  secra optimal sesuai  dengan harkat
dan  martabat  kemanusiaan,  serta   mendapat  perlindungan   dan
kekerasan  dan diskriminas”.31

Dalam  hal  menjamin  seorang  anak  agar  kehidupannya  bisa  berjalan

dengan normal,  maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Namun  seiring  berjalannya  waktu,  pada  kenyataannya  undang-undang

tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang

tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak,

di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah

satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang

dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak

penyandang disabilitas. 

Selanjutnya  perempuan  dan  anak   korban  trafficking  telah  diatur  pula

dalam peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak khusus termasuk untuk

mendapat perlindungan dalam kedudukannya sebagai korban tindak pidana. Yaitu

dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

dan  Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2006 tentang perlindungan  saksi  dan

korban  jelas  disebutkan  tentang  hak  mereka  untuk  mendapatkan  perlindungan

khusus. 

31 Undnag-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
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Pasal tersebut berbunyi:

“Pemerintah  dan  lembaga  negara  lainnya  berkewajiban  dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak
dalam situasi  darurat,  anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari
kelompok  minoritas  dan  terisolasi,  anak  tereksploitasi  secara  ekonomi
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan zat  adiktif  lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan
anak korban perlakuan salah dan penelantara”.  32 

3. Undang-undang   31  tahun  2014  perubahan  atas  Undnag-undang

Nomor  13 tahun 2006  tentang perlindungan saksi dan korban

Selanjutnya  mengenai perlindungan hukum Pasal 5 ayat 1 UU No.13 tahun

2006,  mengatur  beberapa  hak  yang  diberikan  kepada  saksi  dan  korban,yang

meliputi:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,keluarga,dan harta

bendanya,serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian

yang akan,sedang,atau telah diberikannya.

b. Ikut  serta  dalam proses  memilih&menentukan bentuk perlindungan

dan dukungan keamanan.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

d. Mendapat penerjemah

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan

32 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 36 tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban
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h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

i. Mendapatkan identitas baru

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

l. Mendapat nasihat hukum

m. Memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu

perlindungan berakhir.  33

Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban

hanya  diposisikan  sebagai  pihak  yang  dapat  memberikan  keterangan,di  mana

keterangannya  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  mengungkap  sebuah  tindak

pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum

yang  menempatkan  saksi  dan  korban  hanya  sebagai  pelengkap  dalam

mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur

dalam KUHAP.

Padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya

keterangan  yang  disampaikan  tersebut  dapat  memberatkan  atau  meringankan

seorang terdakwa, yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi

dan korban tersebut  memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan

terdakwa  menjadikan  saksi  dan  korban  tersebut  sebagai  musuh  yang  telah

memberatkannya  dalam  proses  penanganan  perkara,  hal  ini  tentunya  dapat

mengancam  keberadaan  saksi  dan  korban. Berdasarkan  hal  tersebut, maka

tentunya  seorang  saksi  dan  korban  perlu  mendapatkan  perlakuan  dan  hak-hak

33 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perindungan Saksi Korban

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



39

khusus,karena  mengingat  keterangan  yang  disampaikan  dapat  mengancam

keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.34

Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang

saksi,   maka  seseorang  akan  merasa  takut  untuk  menjadi  seorang  saksi.

Kedepannya  diharapkan  supaya  diberikan  jaminan  keamanan  dan  keselamatan

bagi seorang saksi, agar masyarakat dapat berperan penting dalam mengungkap

sebuah tindak pidana, seperti menjadi seorang saksi, karena tanpa adanya jaminan

keamanan  dan  keselamatan  yang  diberikan  kepada  seorang  saksi, maka

masyarakat  enggan  atau  bahkan  tidak  mau  menjadi  seorang  saksi, padahal

keberadaan seorang saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat penting.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya

kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional.

Hal  ini  tercermin  dalam  Mahkamah  Internasional  ad  hoc  bekas  Yugoslavia

(International  Criminal  Tribunal  For  Former  Yugoslavia) dan  International

Criminal Tribunal For Rwanda yang secara eksplisit menyebutkan   hal tersebut

pada  statute  dan  aturan  teknis  prosedur  pengadilan. Belajar  dari  pengalaman

Mahkamah  Pidana  Internasional  ad  hoc  tersebut, maka  perlindungan  terhadap

saksi  dan korban dimuat  dalam Statuta  Roma Mahkamah Pidana Internasional

yang permanen atau Rome Statute of International Criminal Court (International

Crime Court) yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara.

34Prof.DR.Muhadar,SH,M.Si,,EdiAbdullah,SH,M.H.,danHusniThamrin,SH,M.M,M.H.,http://ani
menekoi.blogspot.co.id/2012/06/konsep-konseling-rehabilitasi-2.html, diakses 28 juni 2016
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Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih

baik  kepada  saksi  dan  korban  atas  hak-haknya  dalam proses  peradilan,  maka

dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting,yaitu:35 

1. Victim participation in the proceedings;

The statue mengakui bahwa korban dapat memberikan kontribusi

dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan

ditempatkan pada posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat

dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan

bukti di dalam persidangan.

2. Protection of victim and witnesses;

Statuta  Roma  International  Crime  Court ini  mengakui  adanya

jaminan  perlindungan  keamanan  terhadap  saksi  amupun  korban

baik  perlindungan  secara  fisik  dan  mental  juga  perlindungan

terhadap  martabat  dan  privasi  para  saksi  dan  korban.Adanya

jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk

memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada International Crime

Court,sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak

termasuk saksi dan korban.

3.  The right to reparations.

Keinginan  agar  mendapatkan  reparations  ini  didasari  pada  rasa

penderitaan  baik  fisik  maupun  mental  yang  diderita  oleh

korban,sehingga  sudah  selayaknya  mereka  mendapatkan

35 Ibid.
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reparations guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari. Sistem

perlindungan saksi dan korban dilaksanakan berdasarkan atas:

a. Asas Perlindungan

Maksud  asas  ini  mengacu  pada  kewajiban  Negara  untuk

melindungi  warga  negaranya  terutama  mereka  yang  dapat

terancam keselamatannya baik fisik maupun mental.

b. Asas hak atas rasa aman

Dalam  hak  ini  termasuk  pula  hak  untuk  tidak  disiksa  atau

diperlakukan secara kejam dan tidak manusiawi sesuai dengan

konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi

c. Asas hak atas keadilan

Tersangka dan terdakwa telah diberikan seperangkat hak dalam

KUHAP dan seyogyanya seorang saksi harus mendapat pula

keadilan.

d. Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia

Peran  seorang  saksi  selama  ini  tidak  pernah  mendapat

perhatian  yang  memadai  dari  penegak  hukum,walaupun  ia

berperan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. 36

Seorang  saksi  dan  korban  berhak  memperoleh  perlindungan  atas

keamanan  pribadinya  dari  ancaman  fisik  maupun  psikologis  dari  orang

lain,berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan  diberikannya  atas  suatu  tindak

pidana. Disamping itu sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara

36 Drs.Dikdik  M.Arief  Mansur,SH.,M.H.dan  Elisatris  Gultom  SH.,M.H.2008.“Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan“.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada
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lain  berupa  hak  untuk  memilih, dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan

dukungan  keamanan, hak  untuk  mendapatkan  nasihat  hukum,  hak  untuk

memberikan  keterangan  tanpa  tekanan, hak  untuk  mendapatkan  identitas  dan

tempat  kediaman  baru,  serta  hak  untuk  memperoleh  penggantian  biaya

transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The Law dalam UU

No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas tersebut

merupakan  asas  fundamental  dalam  sistem  peradilan  pidana,  sehingga  setiap

peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  hukum  acara  pidana

harus mewujudkan asas Aquality Before The Law.

Dalam  UU  No.13  tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban

memberikan  perlindungan  dan  bantuan  terhadap  saksi  maupun  korban.

Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan

tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga

merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya. Perlindungan lain juga diberikan

kepada saksi atau korban dalam suatu proses peradilan pidana, meliputi:

a) Memberikan  kesaksian  tanpa  hadir  langsung  di  pengadilan  tempat

perkara tersebut diperiksa, tentunya setelah ada izin dari hakim (Pasal 9

ayat 1);

b) Saksi,  korban,  dan  pelapor  tidak  dapat  dituntut  secara  hukum  baik

pidana maupun perdata atas l

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



43

4. Peraturan  Daerah   Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2016  tentang

Penyelenggara  Perlindungan Anak

Dalam  rangka  menjamin keselamatan  dan melindungi   anak-anak di

batam  pemerintah  daerah  kota Batam  telah membuat  terobosan  baru berupa

kebijakan   yang  menjelma  menjadi  peraturan   daerah  (PERDA)   yang

mneunjukkan indikator  Komitmen  pemerintah kota Batam dalam hal mencegah

dan mengurangi angka  tindak pelanggaran hak anak. PERDA Nomor 2 tahun

2016  diharapkan dapat dilaksaksanakan secara optimal   yang dapat dilaksanakan

oleh pemerintah daerah  bersama dengan masyarakat. 

Dalam rangka penderitaan fisik dan mental  yang di alami oleh anak. Maka

negara   harus   melindungi   anak  yang   dalam  posisi  rentan  tersebut.

penyelenggaraan Pemaknaan Ekspoloitasi  di dalam Perda nomor 2 tahun 2016

adalah  segala  tindakan   yang  merugikan  anak  yang   mengakibatkan  pada

kesengsaraan atau  

perlindungan anak yang mengalami  tindak kekerasan sebagaimana  yang

diataur di dalam Perda Nomor  2 Tahun 2016  bahwa: 

         Pasal 7

  “Pencegahan Dalam  Penyelenggaraan  Perlindungan Anak dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah  dengan Cara :

a. Merumuskan kebijakan , program,  dan tata cara  pelaksanaa
mengenai;

a.i. Pencegahan,  pengawasan,   pengaduan/pelaporan   dan
pengembangan  data masalah  perlindungan anak;

a.ii. Penanganan  secara terpadu  untuk  anak  yang menjadi   korban
kekerasan, perlakuan salah,  eksploitasi,  dan penelantaran atas;

a.iii. Jaminan   pemenuhan   hak  setiap   dan/atau   anak  yang  menjadi
korban kekerasan,   perlakuan salah,  eksploitasi,  dan penelantaran
atas;

a.iii.1.a.A.1) Layanan pemulihan  dan pemeliharaan kesehatan;
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a.iii.1.a.A.2) Kelangsungan layanan pendidikan;
a.iii.1.a.A.3) Layanan sosial dan psikologis;
a.iii.1.a.A.4) Akta kelahiran;dan
a.iii.1.a.A.5) Layanan bantuan hukum.

a.iv. Penyelenggaraan  dukungan  untuk keluarga  yang meliputi:
a) Konseling;
b) Pendidikan dan pengasuhan anak;
c) Mediasi keluarga;dan
d) Dukungan ekonomi.

a.v. Upaya   untuk  peningkatan   meningkatkan  pencapaian   standar
pelayanan  minimal   sesuai  dengan  ketentuan   penyelnggaraan
perlindungan anak.

a.Menigkatkan   kesadaran   dan  sikap   masyarakat   melalui
sosialisasi, edukasi,  dan informasi mengenai;

1. Hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;dan
2. Dampak  buruk  kekerasan,  perlakuan  salah,   eksploitasi,   dan

penelantaran anak. 
b. Meningkatkan  kapasitas   pelayanan   perlindungan   anak  yang  meliputi

pengembangan  kapasitas  kelembagaan  dan tenaga  penyedia layanan. 
c. Tenaga penyedia layahan  sebagaimana dimaksud  pada huruf c meliputi;

1. Tenaga  penyedia layanan kesehatan ;
2. Tenaga  penyedia layanan  pendidikan;
3. Tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. Tenaga penyedia layanan  kesejahteraan sosial;
5. Tenaga  penyedia layanan  pengasuhan;
6. Tenaga penyedia layanan  bantuan hukum.

d. Meningkatkan kemampuan  anak untuk mengenali  resiko dan  bahaya  dari
situasi   atau perbuatan  yang dapat   menimbulkan  kekerasan, eksloitasi,
perlakuan salah dna penelantaran. 

C. Landasan Teoritis

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana 

a. Kemampuan Bertanggungjawab 

Pertanggungjawaban  pidana  sudah  muncul  sejak  zaman

Revolusi  Prancis,  pada  masa  itu  tidak  saja  manusia  yang  dapat

pertanggungjawaban  tindak  pidana  bahkan  hewan  atau  benda  mati

lainya  pun  dapat  di  pertanggungjwabkan  tindak  pidana.  Seseorang
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tidak  saja  mempertanggungjawabkan  tindak  pidana  yang  di

lakukanya,  akan  tetapi  perbuatan  orang  lain  juga  dapat  di

pertanggungjawabkan  karena  pada  masa  itu  hukuman  tidak  hanya

terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga

atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak

pidana. Hukuman yang di jatuhkanya atas atau jenis perbuatan sangat

berbeda-beda  yang  di  sebabkan  oleh  wewenang  yang  mutlak  dari

seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah revolusi prancis pertanggungjawaban pidana

di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut

dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak

di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana

atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang

pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di

katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.37 

Pertanggungjawaban  atau  yang  di  kenal  dengan  konsep

“liability” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke

20,  Roscoe  Pound menyatakan  bahwa  :  I…Use  simple  word

“liability” for the situation whereby one may exact legally and other

is  legally subjeced to the exaction.”38 Pertangungjawaban pidana di

artikan  Pound  adalah  sebagai  suatu  kewajiban  untuk  membayar

37 Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma,dkk, (2015); Jakarta ibid hlm. 64

38 Roscoe  Pound.  “  introduction  to  the  phlisophy  of  law”  dalam  Romli  Atmasasmita,
Perbandingan Hukum Pidana.Cet.II, ( Bandung:Mandar Maju,2000),hlm.65
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pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di

rugikan,39 menurutnya  juga  bahwa  pertanggungjawaban  yang

dilakukan tersebut  tidak hanya menyangkut  masalah hukum semata

akan  tetapi  menyangkut  pula  masalah  nilai-nilai  moral  ataupun

kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. 

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut

sebagai  “toereken-baarheid,”  “criminal  reponsibilty,” “criminal

liability,”  pertanggungjawaban  pidana  disini  di  maksudkan  untuk

menentukan  apakah  seseorang    tersebut  dapat  di

pertanggungjawabkan  atasnya  pidana  atau  tidak  terhadap  tindakan

yang di lakukanya itu.40

Dalam  konsep  KUHP  tahun  1982-1983,  pada  pasal  27

menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah di teruskanya

celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang

berlaku,  secara  obyektif  kepada  pembuat  yang  memenuhi  syarat-

syarat  undang-undang  untuk  dapat  di  kenai  pidana  karena

perbuatanya.41

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana

tidak  termasuk  pertanggungjawaban.  Perbuatan  pidana  menurut

Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana

39 Romli Atmasasmita.Ibid

40 S.R Sianturi .Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,Cet IV, ( Jakarta :Alumni
Ahaem-Peteheam,1996),hlm .245

41 Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama , ( Yogyakarta : Liberty
Yogyakarta , 1987 ) ,hlm.75
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dan  memang  mempunyai  kesalahan  merupakan  dasar  adanya

pertanggungjawaban  pidana.  Asas  yang  tidak  tertulis  mengatakan,

“tidak  ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari

pada di pidananya si pembuat kesalahan.42

Seseorang melakukan kesalahan,  menurut Prodjohamidjojo,

jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut di

cela43. Dengan demikan, menurutnya seseorang mendapatkan pidana

tergantung  pada  dua  hal,  yaitu  (1)  harus  ada  perbuatan  yang

bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur

melawan  hukum.jadi  harus  ada  unsur  Obejektif,  dan  (2)  terhadap

pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau

kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di

pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif.

Telah  di  maklumi  bahwa  perbuatan  pidana  memiliki

konsekuensi  pertanggungjawaban  serta  penjatuhan  pidana.  Maka,

setidaknya  ada  dua  alasan  mengenai  hakikat  kejahatan,44 yakni

pertama  pendekatan  yang  melihat  kejahatan  sebagai  dosa  atau

perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya. Kedua

pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan

pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.

42 Ibid.

43 Prodjohamidjojo,  Martiman,  Memahami  dasar-dasar  hukum  Pidana  Indoesia  (Jakarta  :PT.
Pradnya Paramita, 1997) hlm.31

44 Andi Matalatta, “santunan bagi korban”dalam J.E. sahetapy (ed.)…Victimilogy sebuah Bunga
rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan,19870) ,hlm.41-42
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Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan

di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat

di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan

adalah  hasil  dari  refleksi  dan  kesadaran  manusia.  Hanya  saja

perbuatan  tersebut  telah  menimbulkan  kegoncangan  sosial  di

masyarakat.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari

keadaan  batin  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  merupakan

masalah  kemampuan  bertanggungjawab  dan  menjadi  dasar  yang

penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa

orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  haruslah  sedemikian  rupa

sehingga dapat dikatakan normal,  sebab karena orang yang normal,

sehat  inilah  yang  dapat  mengatur  tingkah  lakunya  sesuai  dengan

ukuran – ukuran yang di anggap baik oleh masyarakat.45

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal,

maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya

untuk di adakan pertanggungjawaban, sebagaimana di tegaskan dalam

ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat
di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum;

45 Sutrisna, I Gusti Bagus, “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana ( Tijauan terhadap
pasal  44 KUHP),” dalam Andi Hamzah(ed.),  Bunga Rampai  HUkum Pidana dan AcaraPidana
( Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986), hlm. 78
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2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan
kepadanya  karena  kurang  sempurna  akalnya  karena  sakit
berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan
di  di  rumah  sakit  gila  selama-lamanya  satu  tahun  untuk  di
periksa;

3. Yang di tentukanya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan pengadilan negeri.46

Mengenai  kemampuan  bertanggungjawab  sebenarnya  tidak  secara

terperinci  di  tegaskan  oleh  pasal  44  KUHP.  Hanya  di  temukan  beberapa

pandangan para  sarjana,  misalnya  Van Hammel yang mengatakan,  orang yang

mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu : (1)

dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan, (2) dapat

menginsafi  bahwa  perbuatanya  di  pandang  tidak  patut  dalam  pergaulan

masyarakat,  (3)  mampu  untuk  menentukan  niat  atau  kehendaknya  terhadap

perbuatan tadi.47

Sementara  itu  secara  lebih  tegas,  Simons  mengatakan  bahwa  mampu

bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan

dan sesuai  dengan ke insafan itu  menentukan kehendaknya.48 Adapun menurut

Sutrisna, untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur

yaitu : (1) kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan

buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (2) kemampuan

untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya

perbuatan tadi.

46 R. Soesilo Ibid, hlm. 60-61

47 Sutrisna, I Gusti Bagus , Op.cit, hlm.79

48 ibid
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Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan

dua  faktor  terpenting,  yakni  pertama  faktor  akal  untuk  membedakan  antara

perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan

kedua  faktor  perasaan  atau  kehendak  yang  menetukan  kehendaknya  dengan

menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Menurut  Jonkers,  ketidakmampuan  bertanggungjawab  dengan  alasan

masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 KUHP. Yang di sebutkan

tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum

yang dapat  di  salurkan dari  alasan-alasan khusus seperti  tersebut dalam pasal-

pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. 

Mengenai  anak  kecil  yang  umurnya  masih  relative  muda,  menurut

Roeslan  Saleh,  dalam  keadaan-keadaan  yang  tertentu  untuk  di  anggap  tidak

mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada pasal 44 KUHP, jadi sama

dengan orang dewasa.Tidak mampu bertanggungjawab karena masih muda saja,

menurut Roeslan Saleh hal itu tidak di benarkan. Jadi, orang yang tidak mampu

bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau

karena  gangguan  penyakit,  tetapi  juga  karena  umurnya  masih  muda,  terkena

hipnotis dan sebagainya.49

Dengan demikian, maka anak yang melakukan perbuatan pidana, menurut

Roeslan  Saleh,  tidak  mempunyai  kesalahan  karena  dia  sesungguhnya  belum

mengerti  atau  belum  menginsyafi  makna  perbuatan  yang  di  lakukan.  Anak

memiliki  ciri  dan  karakteristik  kejiwaan  yang  khusus,  yakni  belum  memiliki

49 Saleh  Roeslan  “Perbuatan  Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”  dua pengertian dalam
Hukum Pidana” ( Jakarta: Aksara Baru,1983), hlm.83
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fungsi batin yang sempurna. Maka, dia tidak di pidana karena tidak mempunyai

kesengajaan atau kealpaan. sebab, menurut Roselan Saleh, satu unsur kesalahan

tidak ada padanya, karenanya dia di pandang tidak bersalah, sesuai dengan asas

tidak di pidana tidak ada kesalahan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak di

pidana.50

b. Kesalahan 

Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  orang  itu  telah  melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi

meskipun perbuatanya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak

di benarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.Untuk

itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( Subjective guilt).

Di sini berlaku apa yang di sebut atas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”(

keine strafe ohne schhuld atau geen straf zonder schuld )atau Nulla Poena Sine

Culpa (“Culpa” di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan). Dari apa yang telah

di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan  terdiri atas beberapa

unsur ialah :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat ( Schuldfahigkeit

atau  Zurechnungsfahigkeit)  :  artinya  keadaan  jiwa  si  pembuat  harus

normal.

50 Roelan Saleh ,Ibid, hlm.84
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2. Hubungan  batin  antara  si  pembuat  dengan  perbuatanya  berupa

kesengajaan  (  dolus)  atau keapaan (culpa)  :  ini  di  sebut  bentuk-bentuk

kesalahan.

3. Tidak  adanya  alasan  yang  menghapus  kesalahan  atau  tidak  ada  alasan

pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan

bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.51

Sekalipun  kesalahan  telah  di  terima  sebagai  unsur  yang  menentukan

pertanggungjawaban  pembuat  tindak  pidana,  tetapi  mengenai  bagaimana

memaknai  kesalahan  masih  terjadi  saling  perdebatan  di  kalangan  para

ahli.Pemahaman  yang  berbeda  mengenai  makna  kesalahan,  dapat  menyebakan

perbedaan  dalam penerapanya.Dengan  kata  lain,  pengertian  tentang  kesalahan

dengan sendirnya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak

pidana.

Dalam  pengertian  tindak  pidana  termasuk  pertanggungjawaban

pidana.Tindakan  pidana  hanya  menunjuk  kepada  dilarang  dan  di  ancamnya

perbuatan  dengan  suatu  pidana.  Namun  orang  yang  melakukan  tindak  pidana

belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan, hal ini tergantung

pada  “  apakah  dalam  melakukan  perbuatan  ini  orang  tersebut  mempunyai

kesalahan,“yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum

pidana.”  “Tidak  di  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan  (  geen  straf  zonder

schuld:actus non facit reum nisi mens sir rea)”.

51 Sudarto,Op.cit. hlm 91
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Sementara   dalam adagium  hukum pidana  menyatakan  bahwa  nullum

Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali,  artinya tidak ada perbuatan

yang  dapat  dipidana  kecuali  atas  kekuatan  aturan  pidana  dalam  perundang-

undangan yang udah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini terdapat dalam

pasal 1 ayat 1 KUHP.52

Namun lainya halnya dengan hukum pidana fisikal, yang tidak memakai

kesalahan. Jadi jika orang telah melanggar ketentuan, dia di beri pidana denda

atau  di  rampas.  Pertanggungjawaban  tanpa  adanya  kesalahan  dari  pihak  yang

melanggar di namakan leer van het materiele feit (fait materielle).53 

Lebih lanjut Prof.Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat di

persalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin di kenakan pidana,

meskipun orang tersebut di kenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong

orang lain, sangat ceroboh,  selama dia tidak melanggar larangan pidana. 

Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat di

pidana.Misalnya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakan di

dinding rumah tetangganya sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap

barang  maupun  orang  (  Pasal  187  KUHP).54 Walaupun  anak  tersebut  yang

membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut rumah

52 Yulies  Tina  Masriani,  SH.,M.Hum  pengantar  Hukum  Hukum  Indonesia  (Sinar  Garfika,
Jakarta,2004)Hlm.65

53 Dahulu atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R.1916 Nederland ( Van Bammalen
Arresten strafrecht), hal itu di tiadakan.Demikan pula bagi delik-delik jenis overtradingen, berlaku
asa tanpa kesalahn, tak mungkin di pidana

54 Pasal 187 KUHP : 
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tentangga  terbakar  (  pasal  188  KUHP).55 anak  tersebut  tidak  dapat  di  mintai

pertanggungjawaban atas perbuatanya itu.

Van Hammel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan

pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya

unsur-unsur  delik  karena  perbuatanya”.  Kesalahan  adalah  pertanggungjawaban

dalam hukum (schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens).

Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis

yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan

antara  keadaan  tersebut  dengan  perbuatan  yang  di  lakukan  sedemikan  rupa,

hingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian

untuk adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan

tindak pidana, yakni :

i. Adanya keadaan Phychis( bathin) yang tertentu, dan

ii. Adanya  hubungan  tertentu  antara  keadaan  bathin  tersebut  dengan

perbuatan yang di lakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi.

Kedua hal di atas mempunyai hubungan yang sangat erat,  bahkan yang

pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung

pada  yang  pertama.Lebih  jelasnya  mengenai  keadaan  bathin  orang  yang

melakukan perbuatan (tindakan) di uraikan di bawah ini :

Kebanyakan KUH-Pidana Negara-negara lain menentukan bahwa anak di

bawah umur , misalnya 10 tahun tidak dapat di ajukan tuntutan pidana. Namun

dalam KUH-Pidana  Indonesia  tidak  mengatur  hal  yang  demikian.Dalam Swb.

55 Pasal 188 KUHP: “ 
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Nederland dahulu 1885 terdapat pasal 38 yang menetukan bahwa anak-anak di

bawah 10 tahun tidak dapat di kenai pidana, kemudian pada tahun 1905 pasal ini

di hapus. Hal ini di maksudkan agar anak-anak di bawah 10 tahun di mungkinkan

penuntutan,  tidak  untuk  di  pidana  melainkan  tindakan  (maatregalen).  hal  ini

mengakibatkan :

1. Dengan  hilangnya  batas  umur  berarti  anak-anak  dibawah  umur

meskipun  dapat  memebedakan  antara  perbuatan  yang  baik  dengan

yang buruk (zonder oordeel des onderscheids) harus di pidana. Pada

awalnya  pasal  37  (pasal  44  KUHP Indonesia  )56 jika  berlaku  bagi

anak-anak,  namun pasal  tersebut  tidak dapat  di  gunakan atas  dasar

umur yang masih sangat muda.

2. Terhadap  anak-anak  itu  ternyata  lebih  lekas  di  anggap  tidak  ada

kesengajaan /kealpaan dari pada orang dewasa.

3. Atau  emang  anak  tersebut  belum  (belum  cukup)  mempunyai

penginsyafan tentang makna perbuatanya,  maka atas  dasar tidak di

pidana  jika  tak  ada  kesalahan  diperkecualikan.  Jadi  anak  tersebut

tidak  dapat  di  pidana  di  dasarkan  atas  suatu  pasal  dalam  wet,

melainkan ats hukum tak tertulis.

c. Dolus ( Dengan Sengaja)

Dalam kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (Criminal  wetboek)  tahun

1809  di  cantumkan  :  “sengaja  ialah  kemauan  untuk  melakukan  atau  tidak

56 Pasal 44 KUHP;
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melakukan perbuatan yang di larang atau di perintahkan oleh Undang-undang.”

Dalam memorie Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan

criminal  Wetboek  tahun  1881  (  yang  menjadi  kitab  Undang-undang  Hukum

Piadan Indonesia 1915), di jelaskan : “sengaja “ diartikan : “dengan sadar dari

kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu.

Beberapa  sarjana  merumuskan  de  will sebagai  keinginan,  kemauan,

kehendak,  dan  perbuatan  merupakan  pelaksanaan  dari  kehendak.  De  will

( kehendak ) dapat tujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang di

larang.  Ada  dua  teori  yang  berkaitan  dengan  pengertian  “sengaja”  yaitu  teori

kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.57 

Menurut  teori  pengetahuan  atau  teori  membayangkan,  manusia  tidak

mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia tidak mungkin dapat

menghendakai  suatu  akibat  karena  manusia  hanya  dapat  menginginkan,

mengharapakan  atau  membayangkan  adanya  suatu  akibat.Adalah  “sengaja”

apabila  suatu  akibat  yang  di  timbulkan  karena  suatu  tindakan  di  bayangkan

sebagai  maksud  tindakan  itu  dan  karena  itu  tindakan  yang  bersangkutan  di

lakukan sesuai  dengan bayangan yang terlebih  dahulu  telah  di  buat.  Teori  ini

menitik beratkan pada apa yang di ketahui atau di bayangkan si pembuat, ialah

apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Menurut  teori  kehendak,  sengaja  adalah  kehendak  untuk  mewujudkan

unsur-unsur  delik  dalam  rumusan  undang-undang.  Sebagai  contoh,  A

57 Moelijatno, Op.cit, hlm 171-176, Sudarto, Op.cit .102-105; A. Zainal Abidin Faris, Op.cit ,
hm 282-285, lihat juga Leden Marpaung, Op.Cit , hlm 12-13
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mengarahkan  pistol  kepada  B  dan  A menembak  mati  B;  A adalah  “sengaja”

apabila benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut  Van  Hattum  opzet (  sengaja)  secara  ilmu  bahasa  berarti

oogemark (maksud),  dalam arti  tujuan  dan  kehendak  menurut  istilah  undang-

undang,  opzetelijk  (dengan  sengaja)  diganti  dengan willens  en  watens

(meghendaki dan mengetahui ).58 

Pompe  mengatakan,  bahwa  apabila  orang  mengartikan  maksud

(oogemark) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana keinginan pembuat, berarti

ada perbedaan antara maksud (oogemark) dan sengaja (opzet). Apabila maksud

(oogemark) di batasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti

pengertian maksud (oogemark) selalu juga berarti sengaja (opzet).

Lebih  lanjut  ia  memberi  contoh  :  seseorang  bermaksud  membunuh

menteri  dan  melempar  bom ke  mobil  yang  di  tumpangi  oleh  menteri  itu.  Di

samping itu duduk pula raja. Jadi,  pembuat bermaksud membunuh menteri  itu

yang berarti sengaja.Jika ia mengetahui bahwa menteri tidak akan mati dengan

perbuatannya itu, maka ia tidak akan melempar bom. Sedangkan kematian raja

sama sekali tidak di perdulikan. Ia tidak bermaksud membunuh raja tetapi dalam

hal  ini  perbuatan  melempar  bom  ke  mobil  yang  di  tumpangi  juga  oleh  raja

merupakan perbuatan sengaja karena ia tahu perbuatanya itu dapat mendatangkan

akibat kematian raja.59

58 Van Hattum, Op.cit hlm.241

59 W.P.J Pompe ,Op.Cit , hlm 168-169
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Ada  dua  istilah  lagi  yang  berkaitan  dengan  sengaja,  yaitu

“niat”(voorhomen)  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  (met  voorberachterade).

Dalam pasal  35  KUHP tentang  percobaan  di  katakan.  “percobaan  melakukan

kejahatan  di  pidana  jika  niat  untuk  itu  telah  ternyata  dari  adanya  permulaan

pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan iu bukan semata-mata di sebabkan

karena kehendaknya sendiri” (ayat 1).

Maka  di  persoalkanlah  apakah  ada  perbedaan  anatra  niat  dan

kesengajaan.Van Bemmellen  tidak  melihat  adanya  perbedaan antara  keduanya.

Misalnya pada percobaan pembunuhan, apabila pembunuh menembak korbanya

tetapi meleset , maka niat dan kesengajaan jatuh bersamaan.Karena niat katanya

harus  dinyatakan  dengan  tindak  pelaksanaan,  maka  tidak  ada  alasan  untuk

membuat perbedaan antara niat dan kesengajaan.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional di bagi tiga jenis,

Yaitu:60

1. Sengaja sebagai maksud ( Opzet als oogemark)

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (Opzet met bewustheid

van zekerheid of noodzakelijkheid)

3. Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan sekali  terjadi  (Opzet  met

waarschlijkheidbewustzijn).

   Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam

praktek peradilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusanya, hakim menjatuhkan

60 Uraian terperinci mengenai bentuk-bentuk kesalahan ini dapat di lihat antara lain pada buku
MoeljatnoOp.Cit,hlm.174-175;Sudarto,  Op.Cit, hlm.103-105, Leden Marpaung,  Op.Cit, hlm 14-
18; dan A.Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hlm.286-297
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putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti

corak-corak  yang  lain.  Jadi  dalam  praktek  peradilan  semacam  itu  sangat

mendekati  nilai  keadilan  karena  hakim  menjatuhkan  putusan  sesuai  dengan

tingkat kesalahan terdakwa.

Dari  uraian tersebut,  menurut hemat penulis,  pembuktian terhadap teori

kehendak itu  tidak  tidak  mudah dan memakan  banyak waktu  dan tenaga.Lain

halnya  kalau  kesengajaan  di  terima  sebagai  pengetahuan.  Dalam  hal  ini

pembuktian  lebih  singkat  karena  hanya  berhubungan  dengan  unsur-unsur  dan

perbuatan yang di lakukanya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan

perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui,

menginsafi  atau  mengerti  perbutanya,  baik  kelakuan  yang  di  lakukan  maupun

akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

d. Culpa ( kelalaian)

Undang-undang  tidak  memberi  definisi  apakah  kelalain  itu.  Hanya

memorie  penjelasan  (  memori  van  toelichting )  mengatakan  bahwa  kelalaian

(culpa)  terletak antara sengaja dan kebetulan.  Bagaimanapun juga culpa itu  di

pandang lebih ringan di banding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-

suringa mengatakan bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (quasidelict)

sehingga di adakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja

dan kebutulan kata  Hazewinkel-suringa di  kenal  pula  di  Negara-negara anglo-

saxon yang di sebut per infortunium the killing occurred accidently.
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Dalam  memorie  jawaban  pemerintah  (MvA)  mengatakan  bahwa  siapa

yang  melakukan  kejahatan  dengan  sengaja  berarti  mempergunakan  salah

kemampuanya  sedangkan  siapa  karena  salahnya  (culpa) melakukan  kejahatan

berarti  mempergunakan  kemampuanya  yang  ia  harus  mempergunakan.61 Van

Hamel membagi culpa atas dua jenis :

1. Kurang melihat ke depan yang perlu

2. Kurang hati-hati yang perlu

Yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau

sama sekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi.Yang kedua misalnya ia

menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya ( padahal ada).

Vos  mengeritik  pembagian  Van  Hamel  mengenai  culpa  (schuld)  ini

dengan mengatakan bahwa tidak ada batas yang tegas antara kedua bagian tersebut.

Ketidak hati-hatian itu sering timbul karena kurang melihat kedepan. Oleh karena

itu Vos membuat pembagian juga yaitu kalau Van Hamel membedakan dua jenis

culpa maka Vos membedakan dua unsur ( element) culpa itu. Yang pertama ialah

terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi. Yang kedua ketidak hati-hatian

(  tidak  dapat  di  pertanggungjawabkan  )  perbuatan  yang  di  lakukan  (  atau

pengabdian)  atau  dengan  kata  lain  harus  ada  perbuatan  yang  tidak  boleh  atau

dengan tidak cara demikian di lakukan.

Mengenai kekurang hati-hatian Vos mengatakan ada beberapa perbuatan

yang  dapat  melihat  kedepan  akibat  tetapi  bukan  culpa.  Contoh  dokter  yang

melakukan operasi berbahaya di lakukan menurut keahlianya yang dapat melihat

61 Ibid, Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, hlm.125
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kedepan adanya kemungkinan kematian, tetapi bukanlah culpa. Di sini perbuatan

tersebut  masih  dapat  di  pertanggungjawabkan.  Jadi  untuk  di  pandang  sebagai

culpa, masih harus ada unsur kedua, yaitu pembuat berbuat sesuatu yang lain dari

pada yang seharusnya ia lakukan. Maksud Vos ialah masih ada unsur kedua, yaitu

kurang hati-hati.62 

Sering di pandang suatu bentuk kelalain  (culpa) terlalu ringan untuk di

ancam dengan pidana, cukup di cari sarana lain dari pada pidana. Di situ benar-

banar pidana itu di pandang sebagai obat terakhir ( ultimatum remedium). Misalnya

perbuatan karena salahnya menyebabkan rusaknya barang orang lain. Dalam hal

ini  cukup  dengan  tuntutan  perdata  sesuai  dengan  pasal  1365 BW. Lain  halnya

dalam  yang  bersift  khusus,  misalnya  karena  salahnya  (culpa)  menyebabkan

rusaknya bangunan kereta api, telegraf, telepon atau lisrik.63 

Walaupun pada umumnya delik kelalaian (culpa) di pandang lebih ringan

dan oleh karena itu ancaman pidananya juga lebih ringan dari pada yang di lakukan

dengan  sengaja,  misalnya  peristiwa  tenggelamnya  kapal  tanpomas  II  yang

membawa korban ratusan orang di banding misalnya dengan pembunuhan dengan

sengaja  yang  korban  hanya  seorang saja.  Untuk  mengancam pidana  berat  bagi

perbuatan kelalain seperti yang tercantum di dalam pasal 359 KUHP, sebenarnya

untuk bertjuan prevensi umum, demikian menurut Muller.64 

62 H.B Vos, Op.Cit, hlm 127

63 Andi Hamzah, Op,Cit hlm. 128

64 H.B Vos, Op.cit, hlm.123
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Selanjutnya,  delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua

macam,  yaitu  delik  kelalaian  (culpa)  yang  menimbulkan  akibat  (culpose

gevolgsmisdrijven)  dan  yang  tidak  menimbulkan  akibat,  tetapi  yang  diancam

dengan pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri.  Perbedaan antara

keduanya sangat mudah di pahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan

akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu

menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kekurang hati-hatian itu sendiri sudah

di ancam dengan pidana.

e. Alasan Penghapusan Pidana

Pembicaraan mengenai alasan pengahapus pidana di dalam KUHP di muat

dalam buku I  Bab III  tentang hal-hal  yang mengahapuskan atau memberatkan

pengenaan  pidana.Pembahasan  selanjutnya  yaitu  mengenai  alasan  penghapus

pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan

yang memenuhi rumusan delik tindak pidana.

Sebagaimana di ketahui bahwa KHUPidana kita yang berlaku sekarang ini

secara umum dapat di bagi dua bagian. Bagian pertama yaitu bagian umum yang

terdapat dalam buku kesatu ( tentang peraturan Umum) dan bagian khusus yang

terdiri  dari  dua  buku sebagaimana  yang  terdapat  dalam buku kedua  (  tentang

Kejahatan ) dan buku ketiga ( tentang pelanggaran ). Alasan penghapusan pidana

di samping di atur dalam bagian umum buku kesatu KUHPidana ( yang berlaku

secara  umum )  juga  pengaturanya  terdapat  dalam  bagian  khusus  buku  kedua

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



63

KUHPidana ( yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana

yang di rumuskan dalam pasal tersebut ).

Di dalam bagian Pertama, buku umum yang terdapat dalam buku kesatu

(  Tentang  pengaturan  umum  )  secara  keseluruhan  membahas  tentang  adanya

alasan penghapusan pidana yaitu sebagai berikut :

1.        Alasan Pemaaf

Dalam ketentuan Umum KUHPidana Alasan penghapus pidana ini di

rumuskan dalam buku kesatu,  yaitu terdapat dalam Bab III  Buku Kesatu

KUHPidana yang terdiri dari pasal 44, pasal 48 sampai dengan pasal 51.65 

a. Pasal 44 ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya ) pasal 44 

KUHPidana berbunyi :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat
di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna
akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh di hukum.

2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungjawabkan
kepadanya  karena  kurang  sempurna  akalanya  atau  karena
sakit  berubah akal maka hakim boleh memerintahkan dia di
rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk di perikasa.

3. Yang di tentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku
bagi  mahkamah  Agung,  pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan
Negeri.66

Dalam pasal  44  KUHPidana  ini  tampaknya  pembentuk  undang-

undang  membuat  peraturan  khusus  bagi  pelaku  yang  tidak  dapat

mempertanggungjawabkan  perbuatanya,  karena  sakit  jiwa  atau  kurang

sempurna akalnya pada saat perbuatan itu di lakukan.

65 Sedangkan pasal  Pasal  45 sampai dengan Pasal  47 KUHPidana telah di  cabut berdasarkan
Pasal  67  Undang-undang  N0.3Tahun  1997  (  undang-undang  peradilan  anak).  M.  Hamdan,
Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana, ( Medan Desember :2008), hlm. 43

66 Opcit

Universitas  Internasional Batam  

Eka Purnama Dewi, Analis Yuridis Terhadap Putusan Nomor  712/PID/2015.PN.BTM Menurut Undang-Undang  
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2017, Universitas Internasional Batam. 



64

Di samping itu berdasarkan ayat 3 dari pasal ini kewenangan untuk

tidak  di  menghukum  pelaku  berdasarkan  sakit  jiwa  ini  hanya  pada

hakim(  kewenangan  ini  tidak  ada  pada  polisi  maupun  jaksa  penuntut

umum). Akan tetapi dalam menentukan apakah pelaku menderita sakit jiwa

atau sakit berubah akal, hakim harus menggunakan saksi ahli dalam bidang

ilmu kejiwaan ( psikiatri ).

Psikiatrilah  yang  menetukan  apakah  pelaku  memang  menderita

sakit jiwa yang memang mempunyai hubungan kausal/keterkaitan dengan

apa  yang  telah  di  lakukanya  itu.  Meskipun  demikian  hakim  dalam

memberikan putusanya tidaklah terkait dengan keterangan yang di berikan

oleh psikiatri, hakim dapat menerima ataupun menolak keterangan yang di

berikan  psikiatri  tersebut.  Penerimaan  maupun  penolakan  hakim  ini

tentunya harus di uji berdasarkan kapatutan atau kepantasan.67 

b. Pasal  48  KUHPidana(  perbuatan  yang  di  lakukan  dalam  keadaan

terpaksa) berbunyi :

“Barangsiapa  melakukan  perbuatan  karena  terpaksa  oleh  sesuatu
kekuasaan yang tidak dapat di hindarkan, tidak boleh di hukum”

Pasal 48 KUHPidana ini tidak merumuskan apa yang di maksudkan

dengan “  paksaan”  tersebut.  Akan tetapi  menurut  memorie  van toelechting,

maka yang di maksud dengan paksan itu adalah “ee kracht,  een drang,  een

dwang waaraan  men  geen  weerstand  kan  bieden”  (  suatu  kekuatan,  suatu

dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat di lawan tidak dapat di tahan).68 

67 R. Soesilo. Op.cit, hlm 61, Utrecht .Op.cit, hlm.299

68 Utrecht I . Op.cit, hlm. 350
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Dengan  demikian  tidak  setiap  paksaan  itu  dapat  di  jadikan  alasan

penghapus pidana, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat di

lawan atau di elakkan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan

itulah  ia  melakuakan tindak pidana.  Paksaan mana ;  biasa  di  kenal  dengan

istilah  pakasaan  yang  absolute,  misalnya  seseorang  yang  di  paksa  untuk

menandatangani suatu pernyataan yang tidak benar, dalam keadaan tangannya

yang di pegang oleh orang lain yang lebih kuat.

c. Pasal  49  ayat  1  KUHPidana  (  perbuatan  yang  di  lakukan  untuk

mebela diri) berbunyi :

“ Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa di lakakuanya
untuk  memeprtahankan  dirinya,  atau  diri  orang  lain,
mempertahankan  kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  atau
kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan
mengancam  dengan  segera  pada  saat  itu  juga,  tidak  boleh  di
hukum”

Dari bunyi pasal ini, maka penghapusan pidana dapat di jadikan 

alasan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan itu di lakukan karena untuk membela /tubuh, kehormatan

atau harta benda sendiri atau pun orang lain.

2. Perbuatan itu di lakukan atas serangan yang melawan hukum yang

terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan

setelah adanya serangan mengacam, bukan perbuatan yang di ujukan

untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan

bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

3. Perbuatan sebagai perlawanan yang di lakukan itu harus benar-benar

terpaksa  atau  dalam  kedaan  darurat  ;  tidak  ada  pilihan  lain
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( perlawanan itu memang suatu keharusan ) untuk menghindari dari

serangan yang melawan hukum terebut. Dengan kata lain perbuatan

pelaku dalam hal ini di perlukan adalah untuk membela hak terhadap

keadilan,  namun  harus  pula  di  lakukan  secara  proporsional

/seimbang.  Dengan  demikian  tidaklah  dapat  di  benarkan  untuk

melakukan  perlawanan  dengan  menggunakan  pistol  terhadap

serangan  melawan  hukum  yang  hanya  menggunakan  tangan

kosong.69 

Pasal 49 ayat (2) KUHPidana ( pembelaan diri yang melampaui batas ) 

yang berbunyi :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbutan dengan
sekonyong-konyong di lakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada
saat itu juga, tidak boleh di hukum.

Dalam hal ini hakimlah yang berperan dalam menentukan apakah benar

terdapat  hubungan  kausal  antara  suatu  peristiwa  yang  mengakibatkan

kegoncangan  jiwa  pelaku  sehingga  ia  melakukan  suatu  pembelaan  yang

melampaui  batas,  sedangkan  perbuatan  itu  sesunggunhnya  merupakan  tindak

pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan

hukum ,  akan  tetapi  pelakunya  di  nyatakan  tidak  bersalah,  keselahan  nya  di

hapuskan .70 

d. Pasal  50  KUHPidana  (  melaksankan  peraturan  perundang-undangan  )

yang berbunyi :

69 Remmelink. Op.cit. hlm .239-245. Lihat juga Soesilo. Op.cit. hlm 64-65. Utrecht I. Op.cit .hlm
.366-372

70 Remmelink. Op.cit. hlm 246-248, lihat juga Soesilo. Op.cit. hlm 65-66. Utrecht I. Op.cit. hlm
376-377
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“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan
undang-undang tidak boleh di hukum.”

Dalam  penjelasan  pasal  ini  menentukan  pada  prinsipnya  orang  yang

melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi

karena  di  lakukan  berdasarkan  perintah  undang-undang  maka  si  pelaku  tidak

boleh di hukum. Asalkan perbuatanya itu memang di lakukan untuk kepentingan

umum,  bukan  untuk  kekpentingan  pribadi  pelaku.  Masalahnya  adalah  apakah

yang  di  maksud  dengan  undang-undang  tersebut,  dan  apakah  juga  termasuk

perturan  perundang-undangan  yang  sebenarnya  tidak  sah  karena  bertentangan

dengan undang-undang yang diatasnya ( secara hirarkhis).71

Demikian pula, dalam hal menjalankan perintah undang-udnag ini harus di

lakukan secara proporsional /seimbang misalnya seorang Polisi yang menembak

seorang penjahat ( kambuhan ) dapat di benarkan dari pada ia menembak seorang

yang hanya untuk mengehentikan orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas

yang melarikan diri.72 

e. Pasal 51 ayat (1) KUHPidana ( melakukan perintah jabatan yang syah)

yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah 
jabatan yang di berikan oleh kuasa yang berhak akan tidak boleh di 
hukum.”

Dengan  kata  lain  yang  memberikan  perintah  adalah  orang  yang

berwenang/berhak ( perintah yang sah dari yang berwenang) dan yang di perintah

71 Tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  menurut  Pasal  7
Undang-undang No.10 /2004 

72 Remmelink, Op.cit hlm. 250-252. Lihat juga Soesilo. Op.cit. hlm.66 Utrecht I.Op.cit.hlm .377-
378
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melaksanakanya  karena  sesuai  dengan  atau  berhubungan  dengan  pekerjaanya.

Suatu hal yang tidak boleh di lupakan bahwa dalam hal melaksanakan perintah

jabatan ini, juga harus di perhatikan asas keseimbangan, kepatutan, kelayakan dan

tidak boleh melampaui dari batas keputusan dari orang yang memerintah.73 

Pasal 51 ayat (2) ( melakukan perintah jabatan yang tidak syah di anggap
syah ) berbunyi :

“ Perintah jabatan yang di berikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak
membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang di bawahnya atas
kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan di berikan oleh
kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah  itu  menjadi
kewajiban pegawai yang di bawah pemerintah tadi.”

Dal hal ini ada alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahnnya(kesalahan

yang di bebankan kepada orang yang memberi perintah). Dengan kata lain pelaku

yang melaksanakan perintah yang tidak sah, dapat di hapuskan pidananya apabila

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perintah itu di pandangnya sebagai perintah yang syah

2. Di lakukan dengan itikad baik

3. Pelaksanaanya dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia

lakukan).

Sebaliknya  jika  perintah  itu  tidak  meliputi  ruang  lingkup  tugas-

tugasnya yang biasa ia lakukan ,maka itikad baiknya dalam melakukan perintah

itu di ragukan . jadi dalam hal ini ( pembuat) undang-undang menjaga “kepatutan

buta”  dari  orang  yang  mendapatkan  tugas  atau  yang  menerima  perintah  yang

dapat  membawa akibat  pemidanaan terhadap dirinya  sendiri.  dengan kata  lain

73 Remmelink. Op.cit.hlm 253-254, lihat juga Soesilo. Op.cit. hlm 66-67. Utrecht I.Op.cit.hlm 
379-380
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seseorang menerima perintah atau tugas dari seorang atasan haruslah waspada dan

teliti.74 

2. Teori welfare state Oleh Prof. Mr. R. Kranenburg

Pencetus teori welfare state, Prof. Mr. R. Kranenburg, menyatakan bahwa

negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat

dirasakan  seluruh  masyarakat  secara  merata  dan  seimbang,  bukan

mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat. Maka akan sangat ceroboh

jika  pembangnan  ekonomi  dinafikan,  kemudian  pertumbuhan  ekonomi  hanya

dipandang dan dikonsentrasikan pada angka persentase belaka. 

Kesejahteraan  rakyat  adalah  indikator  yang  sesungguhnya.  Konsep

kesejahteraan (welfare) yang sering diartikan berbeda oleh orang dan negara yang

berbeda. 

a. Sebagai kondisi sejahtera (well-being). Pengertian ini biasanya menunjuk

pada  istilah  kesejahteraan  sosial  (social  walfare)  sebagai  kondisi  terpenuhinya

kebutuhan  material  dan  non-material.  Kondisi  sejahtera  terjadi  manakala

kehidupan  manusia  aman  dan  bahagia  karena  kebutuhan  dasar  akan  gizi,

kesehatan,  pendidikan,  tempat  tinggal,  dan  pendapatan  dapat  dipenuhi;  serta

manakala  manusia  memperoleh  perlindungan   dari  resiko-resiko  utama  yang

mengancam kehidupannya.

74 Remmelink. Op.cit.hlm .252-257, lihat juag Soesilo . Op.cit Hlm.67. Utrecht 
.Hlm.381-382
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b. Sebagai  pelayanan  sosial.  Di  Inggris,  Australia  dan  Selandia  Baru,

pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (social

security),  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  perumahan  dan  pelayanan  sosial

personal (personal social services).

c. Sebagai tunjangan sosial  khususnya di Amerika Serikat (AS), diberikan

kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima welfare adalah orangorang

miskin, cacat, penganggur, keadaan ini kemudian  menimbulkan  konotasi negatif

pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, yang

sebenarnya lebih tepat disebut.

d. Sebagai  proses  atau  usaha  terencana  yang  dilakukan  oleh  perorangan,

lembaga-lembaga  sosial,  masyarakat  maupun  badan-badan  pemerintah  untuk

meningkatkan  kualitas  kehidupan  (pengertian  pertama)  melalui  pemberian

pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan tunjangan sosial (pengertian ketiga).75

Pengertian tentang kesejahteraan  negara tidak dapat dilepaskan dari empat

definisi kesejahteraan di atas. Secara substansial,  kesejahteraan negara mencakup

pengertian  kesejahteraan  yang  pertama,  kedua,  dan  keempat,  dan  ingin

menghapus  citra  negatif  pada  pengertian  yang  ketiga.  Dalam  garis  besar,

kesejahteraan  negara  menunjuk  pada  sebuah  model  ideal  pembangunan  yang

difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih

penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan

komprehensif kepada warganya.  

75 Insan  akademis,  http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-
keynes.html,  diakses pada tanggal 2 November 2016
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Di Inggris, konsep Welfare State difahami sebagai alternatif terhadap the

Poor  Law yang  kerap  menimbulkan  stigma,  karena  hanya  ditujukan  untuk

memberi  bantuan bagi  orang-orang miskin.  Berbeda  dengan  sistem dalam the

Poor  Law,  kesejahteraan  negara  difokuskan  pada  penyelenggaraan  sistem

perlindungan  sosial  yang  melembaga  bagi  setiap  orang  sebagai  cerminan  dari

adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban

negara  (state  obligation), di  pihak  lain.  Kesejahteraan  negara  ditujukan  untuk

menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan

anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. 

 Selanjutnya  berupaya  untuk  mengintegrasikan  sistem  sumber  dan

menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan

kesejahteraan  (well-being) warga negara secara adil  dan berkelanjutan.  Negara

kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial  (social policy) yang

di  banyak  negara  mencakup  strategi  dan  upaya-upaya  pemerintah  dalam

meningkatkan  kesejahteraan  warganya,  terutama  melalui  perlindungan  sosial

(socialprotection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial

dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). 76

76http://insanakademis.blogspot.co.id/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html,
diakses pada 29 juni 2016
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