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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum di dalam bahasa Inggris disebut dengan 

Legal Protection, sedangkan di dalam bahasa Belanda disebut 

Rchtsbechrming. Harjono memberikan pengertian pelindungan hukum 

sebagai perlindungan dengan menggunaan sarana hukum dan atau 

perlindungan yang diberikan hukum, ditujukan kepada perlindungan 

terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan 

kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam dalam sebuah hak 

hukum.6 Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum adalah perlindungan 

yang diberikan dengan berlandaskan Undang-Undang yang berlaku. 

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan 

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya 

terebut. Pemberian kuasa atau yang sering disebut dengan hak ini 

dilakukan secara terukur keluasan dan kedalamannya.7 

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum hadir di 

masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-

                                                                 

6 Harjono, 2008, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konstitusi, hlm 357. 

7 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 53. 
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kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinas ian 

kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan 

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.8 

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian 

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semu 

hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum juga dapat digunakan untuk 

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan 

fleksibel, malainkan prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan bagi 

masyarakat yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik 

untuk memperoleh keadilan sosial.9 

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat 

ditemukan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus 

mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang 

bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan 

yang berkembang dimasyarakat, karna hal terseut dapat dilihat dari 

ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum 

bagi setiap warga negara. 

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagain upaya untuk 

melindungi setiap wrga negara dari perbuatan sewenang-wenang dari 

                                                                 
8 Ibid. 

9 Ibid, hlm. 55 



 

16 

 

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, bertuan 

agar menciptakan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

masyarakat menikmati hak-haknya.10 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

Didalam Pasal 10 dan pasal 40 Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwasannya korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib mendapatkan perlindungan 

hukum berupa: 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan keseharian korban. 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada seiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

f. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar 

profesinya. 

                                                                 
10 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3. 
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g. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib 

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. 11 

Selain dari perlindungan korban dari Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang wajib didapatnya adapula kewajiban pemerintah untuk 

memberikan perlindungan kepada yang bersangkutan berupa perlindungan 

seperti yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: 

“Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah 
dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-

masing dapat melakukan upaya: a. penyediaan ruang pelayanan 
khusus di kantor kepolisian; b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, dan pembimbing rohani;c. pembuatan dan 

pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program 
pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; 

dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, 
dan teman korban.”12 

 Dari perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah 

tangga yang tertera diatas itu tidak hanya dapat digunakan oleh istri yang 

menjadi korban tetapi suami yang menjadi korban juga mendapatkan 

perlindungan hukum yang sama yang telah diberikan oleh Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

 

 

                                                                 
11 Ibid, Pasal 10 dan pasal 40. 

12 Ibid, Pasal 13. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

dikenal sebagai Strafbarfeit dan didalam hukum pidana kita kenal sebagai 

delik. Strafbaarfeit terdiri dari 3 suku kata straf,baar dan feit. Straf  yang 

berarti pidana dan hukum. Kata baar diartikan dapat dan boleh. Sedangkan 

feit sendiri diartikan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. 13 

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang mendasar dalam ilmu 

hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan 

ciri tertendu pada suatu peristiwa hukum pidana. 

Dalam hukum pidana belanda tidak hanya menggunakan istilah 

strafbaatfeit kadang juga menggunakan kata delict yang berasal dari kata 

delictum. Secara umum pakar hukum pidana menyetujui penggunaan 

strafbaarfeit. Simon mencoba mendefinisikan strafbaarfeit dengan suatu 

tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 

ataupun tidak oleh orang-orang yang dapat  mempertanggung jawabkan 

atas tindakannya.14 

                                                                 

13 Adami Chazawi, 2005. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 

69.  

14 Leiden Marpaung, 1991. Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Grafika, Jakarta, 

hlm 4.  
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Pendapat para ahli sarjana hukum mengenai istilah strafbaarfeit 

memunculkan rumusan-rumusan: 

a. Peristiwa pidana 

Wirjono Projodikoro mengemukakan dalam perundang-

undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah 

digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam 

pasal 14 ayat (1) secara subtantif pengertian dari istilah peristiwa 

pidana lebih menunjuk kepada kejadian yang dapat ditimbulkan baik 

oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.15 

b. Perbuatan Pidana 

Mulyatno menerjemahkan istilah strafbaarfeit dengan istilah 

perbuatan pidana, menurut pendapat beliau ialah “perbuatan pidana” 

menunjukkan makna adanya suatu kelakukan manusia yang 

menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum yang pelakunya 

dapat dikenakan sanksi pidana.16 

c. Tindak Pidana 

Istilah ini pertama kali diperkenalkan cq Departemen 

Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak gerik jasmani 

seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak 

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan 

                                                                 
15 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, 2010. Jakarta, Rajawali Pers, hlm 46. 

16 Ibid. Hlm 47. 
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tindak pidana. Istilah ini sering digunakan seperti tindak pidana 

korupsi, tindak pidana narkotika dan tindak pidana pornografi.17 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana ada dua macam yaitu unsur obyektif dan 

unsur subyektif yaitu:  

1) Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat diluar dari pelaku dapat 

berupa: 

a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. 

b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak tindak pidana materiil. 

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan juga diancam 

undang-undang. 

2) Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku dapat 

berupa: 

a. Hal yang dapat di pertanggung jawabkan pelaku atas 

perbuatannya 

b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan kemampuan 

bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Seseorang 

dapat dikatakan bertanggung jawab atas pebuatanya ketika: 

1) Mengerti akan nilai dari perbuatannya dan karena juga 

mengerti akan akibat perbuatannya. 

                                                                 
17 Ibid.  
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2) Dapat menemtukan kehendak terhdapa perbuatannyayang 

dilakukan . 

3) Sadar akan perbuatan mana yang dilarang oleh undang-udang 

dan mana yang tidak dilarang.18 

3. Jenis-jenis Tindak Pidana 

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi berapa bagian 

yaitu:  

1) Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif dari kejahatan dan 

pelanggaran yang dilakukan. 

2) Tidak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil. 

3) Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana comissionis, delik 

omisonis dan delik comisionis per omissionis comissa. 

4) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana kesengajaan dan 

tindak pidana kealpaan. 

5) Tindak pidana dapat dibedakan dari delik tunggal dan delik berganda. 

6) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana yang terus 

berlangsung dan tindak pidana yang tidak terus berlangsung. 

7) Tindak pidana dapat di bedakan dari tindak pidana aduan dan tindak 

pidana tidak aduan. 

                                                                 
18 P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981 Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan 

Terhadp Hak Milik, Tarsito, Bandung, hlm. 25 dalam Tongat, 2002, Hukum Pidana Materiil, 

UMM Press, Malang, hlm 4. 
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8) Tindak pidana dapat dibedakan dari tindak pidana biasa dan tindak 

pidana dikualifikasi.19 

4. Subyek Tindak Pidana 

Subyek tindak pidana ini berkain dengan siapa yang menjadi pelaku 

tindak pidana. Yang dapat melakukan tindaka pidana adalah manusia maka 

yang menjadi pelaku tindak pidana adalah manusia bisa disimpulkan dari 

hal-hal berikut: 

1) Rumusan delik pada Undang-Undang pidana dimulai dari kata “barang 

siapa” kata “barang siapa” itu dijutukan kepada orang atau manusia. 

2) dari sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ada 

pidana pokok dan ada pidana tambahan sesuai dengan pasal 10 KUHP 

yaitu: 

a. pidana pokok 

1. pidana mati 

2. pidana penjara 

3. pidana kurungan  

4. denda 

5. pidana tutpan 

b. pidana tambahan 

1. pencabutan hak-hak tertentu 

2. perampasan barang-barang tertentu.20 

                                                                 
19 Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan , hlm 

118, 119, 120, 121, 123. 

20 Sudarto, Hukum Pidana jilit I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 



 

23 

 

3) Syarat adanya kesalahan pada pelaku untuk dapat dijatuhkannya 

pidana menunjukkan bahwa yang dapat di pertanggung jawabkan 

hukum pidana itu ialah manusia. Sebab kesalahan baik yang berupa 

kesengajaan maupun kealpaan adalah sikap batin dari diri 

manusia.21 

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prihal 

yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang seseorang ataupunkelompok 

yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau mengalami 

kerusakaan fisik atau paksaan.22 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang 

menyakitkan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

mengakibatkan adanya kesengsaraan atapun penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, perampasan 

                                                                 

1975, hal 48 dalam Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 

Pembaharuan Umm Press, Malang, hlm. 131. 

21 Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan , 

Op.cit. hlm 132. 

22 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kamusbahasaindonesia.org/kekerasan, 

diakses pada tanggal 27 September 2018. 
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kemerdekaan, ancaman dan pemaksaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.23 

Didalam pasal 2 ayat 1 juga menyebutkan bahwa lingkup rumah 

tangga dalam Undang-Undang 23 tahung 2004 ini meliputi (a) suami, istri 

dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) orang yang mempunya 

hubungan darah, perkawinan, pesusua, pengasuhan dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan atau 

(c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut.24 

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum 

dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 yang 

berbunyi  

“(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: a. suami, 
istri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 
orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 
rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut.  
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang 
sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah 

tangga yang bersangkutan”25 
 

                                                                 
23 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

24 Ibid  

25 Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
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Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT No. 

23 Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya: 

a) Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. tindakan 

kekerasan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, 

menampar, meludahi, menjambak, menendang menyudut rokok, 

melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. Kekerasan fisik ini 

kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan 

terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Moerti 

Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 

(tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan 

perkosaan.26 Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka 

sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik 

dalam Pasal 6 UndangUndang PKDRT adalah sebagai berikut 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat.”27 

 

 

                                                                 

26 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga , hlm 80-81. 

27 Ibid. 
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b) Kekerasan Psikologis 

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan 

seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan 

membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang 

PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut:  

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang.”28 
 

c) Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menatap dalam lingjup rumah tangga 

tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan 

atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang 

PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf c meliputi :  

 

 

 

                                                                 
28 Ibid. 
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1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut  

2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu.29 

d) Kekerasan Ekonomi dan penelantaran 

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan 

dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir 

maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. 

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT 

adalah:  

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.  

2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 

orang tersebut.30 

                                                                 
29 ibid 

30 Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, 

baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh 

pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau 

larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami 

melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, 

serta tidak memberikan uang belanja. 

D. Tinjauan Umum Tentang Korban 

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan 

adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam 

terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah 

korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengena i 

korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengeni korban. 

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 di rugikan.31 

b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan 

penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah 

berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.32 

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat 

dilihat bahwa korban pada dasrnya tidak hanya orang orang-perorangan atau 

                                                                 
31 Arif Gosita , masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63 

32 Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9 
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kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan 

yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya, bahkan 

lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan 

langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugianketika 

membanyu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah 

viktimisasi. 

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang 

berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut : 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban 

adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.  

b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang 

berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau 

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. 

c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 

ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau 

kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun 

emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, 

pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat 
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langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk 

korban adalah juga ahli warisnya” 

E. Tinjauan Umum Kebijakan Kriminal 

1. Penegrtian Kebijakan Kriminal 

Kebijakan kriminalisasi atau Criminal Policy adalah suatu 

kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang bermula bukan tindak 

pidana menjadi suatu tindak pidana. Kebijakan kriminal terhadap 

kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif, melainkan 

perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial 

lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian 

dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana atau penal maup un 

non-penal.33 

1. Penal 

Marc Ancel menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri 

dari 3 bagian, yaitu:  

1) Criminology 

2) Criminal law 

3) Penal policy 

Menurut March Ancel penal policy adalah suatu ilmu sekaligus 

seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan 

hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman 

                                                                 
33 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya 

Bhakti, 1996, hlm 29. 
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tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada 

pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.34 

kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-

undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik -

dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat 

berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, 

kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari 

berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan 

dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.35 

2. Non Penal 

Kebijakan kriminal menggunakan sarana non-penal menit ik 

beratkan pada sifat preventif atau pencegahan, penangkalan, 

pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya 

penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan 

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. 

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masa lah 

atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung 

                                                                 

34  Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 

Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 20. 

35 Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan”, Pidato 

Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Universitas Diponegoro, 1991, hlm 6. 
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dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan 

demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, 

maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari 

keseluruhan upaya politik kriminal.36 

Menurut Muladi dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) 

kategori yang mendasarkan diri pada public health model yakni: 

1) Pencegahan kejahatan primer (primaryprevention). Strategi yang 

melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, 

secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar 

kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, 

lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai pre offence 

intervention. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat 

luas. 

2) Pencegahan sekunder (secondary prevention). Dapat ditemukan 

dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis 

seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya 

adalah mereka yang cenderung melanggar. 

3) Pencegahan tersier (tertiary prevention).Terutama diarahkan pada 

residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan 

pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. 

Dibedakan pula yaitu: 

                                                                 
36 Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di 

Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006, Op. Cit. hlm 36. 
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a. Pencegahan sosial (sosial crime prevention). Diarahkan pada

akar kejahatan. 

b. Pencegahan situasional (situational crime prevention). 

Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan 

kejahatan. 

c. Pencegahan masyarakat (communitybased prevention). 

Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan 

kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan 

kontrol sosial informal.37 

37 Muladi & Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, 

hlm 8 




