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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar belakang 

Kondisi sosial mayarakat akan adanya kemajuan zaman, setiap individu diharapkan 

dapat menempatkan diri secara tepat dimana berbagai kemajuan dan perubahan yang telah 

terjadi memaksa seseorang mengubah perasaan, pikiran atau pola pikir dan tindakan untuk 

dapat menyelaraskan. Bentuk kemajuan yang sedang dan sangat pesat saat ini dimana 

diantaranya yang paling berpengaruh adalah telekomunikasi (teknologi komunikasi) dan 

budaya mancanegara yang sudah mempengaruhi setiap langkah masyarakat. Hal ini telah 

menciptakan hubungan luas antar setiap individu sehingga melahirkan hubungan yang tanpa 

batas, masyarakat terbuka (open society) lahir sebagai hasil teknologi dan budaya yang sangat 

pesat. Dampak positif yang ditimbulkan bukan berarti tanpa adanya sesuatu yang negatif 

yang dapat muncul dalam masyarakat. Keadaan ini tentunya memerlukan setiap individu 

yang tidak jauh dari akar kebudayaannya, setiap individu harus tetap berada dalam 

kehidupannya yang nyata di tengah masyarakat yang mempunyai kebudayaannya sendiri atau 

dengan kata lain setiap individu di dalam kehidupan modern ini perlu memiliki identitas diri 

yang kuat (stabil). Melihat fenomena sosial yang ada yakni kondisi masyarakat yang rapuh 

dan memprihatinkan serta banyak terjadinya kondisi penyimpangan di masyarakat atas 

penyimpangan norma sosial, norma agama, norma hukum, norma budaya, dan lain 

sebagainya, rasa kepedulian untuk hidup berdampingan bersama dengan saling menghormati 

dan mengakui perbedaan masing-masing sudah menghilang maka akibat yang timbul adalah 

perpecahan di tubuh masyarakat dan terganggunya rasa aman dalam masyarakat itu sendiri 

bahkan yang lebih parah adanya perseteruan antar suku, antar ras hingga antar agama yang 

semakin tajam dimana itu semua semakin memperburuk kondisi bangsa ini yang tentunya 

sangat merugikan citra bangsa sebagai bagian dari masyarakat dunia. 
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  Kondisi dan kemampuan serta pendapat yang berbeda dengan saling 

memperlihatkan fisik dan kekuasaan merupakan suatu tindakan arogan yang marak terjadi 

diberbagai bidang, di seluruh lapisan masyarakat Indonesia saat ini melemahnya mental 

spiritual dan pola pikir yang terimplementasi dalam wujud tingkah laku kehidupan sehari-hari 

pada masyarakat saat ini merupakan akibat dari kebingungan dan keputusasaan dalam 

menghadapi berbagai permasalahan hidup yang semakin kompleks, berbagai jalan pintas 

sebagai penyelesaian sudah dianggap wajar / lazim saat ini. Kondisi diartikan sebagai suatu 

keadaan atau situasi sedangkan kondisi sosial masyarakat adalah keadaan yang ada pada 

negara tertentu dan pada saat tertentu.
1
 Jadi kondisi sosial adalah suatu keadaan yang 

berhubungan erat dengan keadaan yang ada di dalam masyarakat tertentu. Dalyono dan 

Juariyah (2010) menyatakan bahwa kondisi sosial adalah semua orang atau manusia lain yang 

mempengaruhi manusia lain. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat sekitar dapat 

mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berbeda di lingkungan tersebut. kondisi sosial 

masyarakat mempunyai berapa indikator yaitu ; umur, dan jenis kelamin, pendidikan, 

pekerjaan, prestise (kemampuan), keluarga atau kelompok rumah tangga dan keanggotaan 

dalam kelompok tertentu (organisasi).  

Kondisi sosial masyarakat dengan seiringnya perubahan zaman akan selalu 

menimbulkan perubahan tuntutan pada anggota masyarakat dan akan merubah peran setiap 

individu yang hidup dalam perubahan tersebut dengan demikian setiap orang dituntut untuk 

mengerti, memahami dan selanjutnya menyelaraskan kehidupannya dengan situasi, tuntutan 

serta irama kehidupan di sekitarnya. Kondisi psikologis yang terusik menyebabkan 

ketegangan jiwa yang menimbulkan kegelisahan dalam hidup karena tidak siap dalam 

menghadapi perubahan yang pesat atau tiba-tiba. Barangsiapa yang tidak mampu menerima 

kegagalan atau kekurangan baik sacara phisik maupun psikis menjadi awal pemberontakan 

                                            
1
 Kamus umum bahasa Indonesia, 2000 
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kecil dalam diri masing-masing orang yang kemudian berbaur menjadi berbagai 

pemberontakan besar dalam masyarakat yang menuju ke arah kehidupan yang kacau (caos). 

Berbagai kasus seperti pemerkosaan, pertikaian antar kampung, antar suku dan agama, 

bahkan terjadi pula pada anggota legislatif telah mencerminkan perilaku yang memalukan 

sebagai buah dari kemunduran bangsa ini. Sedangkan pada kasus-kasus seperti narkoba, 

bunuh diri, pemerkosaan, korupsi, kolusi dan nepotisme juga menunjukkan bentuk dari 

keputusasaan bangsa ini dalam diri masyarakatnya.  

Dalam masyarakat modern, setiap orang mempunyai banyak kegiatan yang harus 

dilakukan sesuai tuntutan zamannya. Kondisi “super-sibuk” menjadi fenomena baru alam 

kehidupan saat ini, demi tujuan tidak ketinggalan zaman dan kemajuan diri maupun status 

sosialnya. Hal ini tentunya memacu untuk bekerja keras dalam perannya masing-masing, 

akibatnya kehabisan waktu untuk terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, baik dengan 

lingkungan, masyarakat luas, tetangga sekitar, bahkan dengan keluarga sendiri. Bentuk 

masyarakat yang sudah semakin apatis (tidak peduli) ini tentunya justru menjadi kendala-

kendala baru pula bagi perkembangan antar sesama manusia yang harus terus berkembang 

dan beradaptasi terlebih bagi generasi-generasi muda selanjutnya. Kondisi sosial masyarakat 

yang tidak kondusif dan melemahkan mental spritual dan himpitan ekonomi yang dapat 

melatarbelakangi timbulnya tingkat kriminalitas yang tinggi dimasyarakat tersebut, contoh 

seperti tindak pemerkosaan yang semakin marak dimasyarakat dimana banyak semakin 

marak dengan berbagai macam motif baik bagi pelaku kejahatan itu.  Tindakan pemerkosaan 

yang semakin tinggi tersebut menimbulkan banyak faktor seperti kondisi sosial masyarakat 

mulai dari ekonomi yang semakin sulit, budaya yang berkembang, tingkat spritual sudah 

berkurang, kurangnya pemahaman mengenai norma dan etika yang sudah mulai memudar 

serta hukum yang belum progresif.  
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Meningkatnya tindakan pemerkosaan dikalangan masyarakat dapat dilihat dari 

kondisi sosial yang terjadi dimasyarakat tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sosial 

daerah perkotaaan dan daerah pedesaan sangat jauh signifikat yang mana  tindakan 

pemerkosaan lebih tinggi diperkotaan dibandingkan pedesaan. Kondisi sosial masyarakat 

memberikan pengaruh yang besar bagi setiap perubahan perilaku bagi setiap individu 

ditengah masyarakat.  

Indonesia adalah Negara hukum, dimana peristilahan tentang negara hukum sudah 

begitu populer dalam kepustakaan Indonesia. Bukan hanya di kalangan ahli hukum, 

masyarakat umum juga sudah begitu mengenal istilah dimaksud. Adapun istilah Negara 

hukum pada terminologi negara-negara di Eropa dan Amerika, menggunakan istilah yang 

berbeda-beda. Di Jerman dan Belanda misalnya, digunakan istilah rechtsstaat 

sebagaimana istilah dimaksud juga pernah diberlakukan atau dikenal di Indonesia. Di 

Prancis digunakan istilah etat de droit. Istilah estado de derecho dipakai di Spanyol dan 

istilah stato di diritto digunakan di Italia.
2
 Dalam terminologi Inggris dikenal dengan 

ungkapan the state according to law atau accroding to therule of law (Allan R. Brewer and 

Carias, 1989:7). Lebih lanjut dikemukakan bahwa istilah-istilah seperti etat de droit, 

estado de derecho, stato di diritto atau rechtsstaat yang digunakan dalam paham atau 

konsep Eropa Kontinental dan Amerika Latin adalah merupakan istilah-istilah yang tidak 

mempunyai padanan kata yang tepat dalam sistem hukum Inggris, meskipun ungkapan 

legal state atau state according to law atau the rule of law mencoba mengungkapkan suatu 

ide yang serupa. selain istilah rechtsstaat, istilah lain yang juga sangat populer di 

Indonesia adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud negara hukum.  

                                            
2
 Aloysius R. Entah. 2016. Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 2 (1) : 534-537. 
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Notohamidjojo (1970:27) menggunakan kata-kata ”… maka timbul juga istilah 

negara hukum atau rechtsstaat”. Kemudian, Djokosoetono mengatakan bahwa negara 

hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau hilangkan 

democratischerechtsstaat, yang penting dan primair adalah rechtsstaat (Padmo Wahyono, 

1984:67). Menurut pendapat Muhammad Yamin (1982:72) menggunakan kata negara 

hukum sama dengan rechtsstaat atau governmentof law. Jelasnya Yamin menyatakan 

bahwa: “Republik Indonesia ialah negara hukum (rechtsstaat, governmentof law) tempat 

keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara polisi atau negara militer, tempat polisi 

dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara kekuasaan 

(macthtsstaat) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.” 

Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan rechtsstaat dan juga istilah the 

rule of law. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat 

dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai 

negara hukum. Hukum Terkait dengan hal itu, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 

sebelum perubahan adalah “Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). 

Dalam Konstitusi RIS 1949, istilah negara hukum disebutkan secara tegas, baik 

dalam Mukadimah maupun di dalam Batang Tubuhnya.Dalam alinea ke 4 Mukadimah 

Konstitusi RIS, ditegaskan bahwa “Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, 

perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka 

yang berdaulat sempurna”. Dalam Pasal 1 ayat (1) dipertegas lagi bahwa “Republik 

Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi 

dan berbentuk federasi.” Hal itu menunjukkan bahwa konsepsi negara hukum selalu 

dijadikan dasar dalam membangun kehidupan suatu negara. Penerapan prinsip negara 

hukum di Indonesia dapat dikatakan dijalankan tanpa berpatokan secara langsung pada 

prinsip rechtsstaat atau rule of law.  
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Janpatar Simamora mengemukakan bahwa
3

: terwujudnya negara hukum 

sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan akan seluruh 

proses penyelenggaraan pemerintahan atau Negara benar-benar didasarkan pada kaidah-

kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Perilaku yang tidak sesuai norma atau 

dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata 

menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan setiap 

individu itu sendiri. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh 

masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana dan 

kejahatan dalam kehidupan setiap individu merupakan gejala sosial yang akan selalu 

dihadapi oleh setiap setiap individu, masyarakat, dan bahkan oleh negara. Kenyataan telah 

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi akan tetapi sulit 

diberantas secara tuntas. 

Indonesia sebagai negara hukum sudah seyogyanya ada upaya perlindungan terhadap 

hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan 

kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap 

digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia. Berdasarkan 

pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. 

Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, UUD 1945 setelah perubahan cukup 

mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap bahkan dapat dikatakan jauh lebih 

lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya.  

Prinsip negara hukum Indonesia dengan menjunjung tinggi perlindungan Hak 

Asasi Manusia maka dengan ini seharusnya rumusan perundang-undangan tanpa terkecuali 

                                            
3
 Simamora, Janpatar. 2016, Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia 

Constitutional System, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V (Feb. 
2016) PP 26 
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rumusan pasal pemerkosaan dapat melindungi korban dari tindakan kejahatan perkosaan 

dan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi korban maupun pelaku untuk menjerat 

pelaku atas delik yang dilakukannya tersebut tanpa adanya diskriminasi tertentu baik 

terhadap korban maupun pelaku dan untuk mencapai hal tersebut maka diperlukannya 

berbagai faktor atau peranan penting dalam mewujudkan keinginan masyarakatt dimana 

salah satunya adalah peranan hukum tata Negara di Indonesia. 

Di dalam masyarakat terdapat berbagai institusi yang masing-masing diperlukan 

oleh masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan memperlancar jalannya 

pemenuhan kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya yang demikian itu masyarakat sangat 

membutuhkan kehadiran institusi tesebut dimana institusi tersebut bergerak di sekitar 

kebutuhan tertentu untuk eksistensi institusi telebih dulu harus medapakan pengakuan 

masyarakat. Pengakuan di sini diartikan bahwa masyarakat di situ memang telah mengakui 

pentingnya kebutuhan tersebut bagi kehidupan manusi.
4

 Masyarakat telah mulai 

memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka masyarakat akan berusaha untuk meciptakan 

suatu sarana untuk memnuhinya. Dari sinilah mulai dilahirkan suatu institusi tersebut, 

institusi itu pada hakikatnya merupakan alat perlengkapan masyarakat untuk menjamin untuk 

kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat dapat dipenuhi secara seksama. Keadilan merupakan 

salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui semua tempat di dunia ini. 

Keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam institusi yang namanya hukum, maka institusi 

hukum itu harus mampu untuk menjadi saluran untuk keadilan itu dapat diselenggarakan 

secara seksama dalam masyarakat. Beberapa ciri yang umumnya melekat pada institusi 

sebagai perlengkapan masyarakat : 

 

                                            
4
 Haposan Siallagan. 2016. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Sosiohumaniora. 18 

(2): 123-127. 
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1. Stabilitas. Di sini kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan 

keteraturan dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan itu. 

2. Memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Di 

dalam ruang lingkup kerangka yangt telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, 

anggota-anggota masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhanya. 

3. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma.Norma-norma inilah yang 

merupakan sarana untuk menjamin unt 

4.  anggota-anggota masyarakat dapat dipenuhi kebutuhanya secara terorganisasi.    

5. Jalinan antar institusi. 

6. Terjadinya tumpang tindih antara institusi.
5
 

Hukum merupakan institusi  sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan 

dalam masyarakat, sebagai suatu institusi sosial maka penyelenggaraanya yang demikian itu 

bekaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Oleh 

karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda 

dengan masyarakat pada masyarakat  yang lain. Perbedaan ini berhubungan erat dengan 

persediaan perlengkapan yang terdapat dalam masyarakat untuk penyelenggaraan keadilan itu 

dan hak ini berarti adanya berhubungan yang erat antara institusi hukum suatu masyarakat 

dengan tingkat perkembangan organisasi sosialnya. Suatu pengamatan terhadap masyarakat 

secara sosiologis memperlihatkan bahwa kekuasaan itu tidak terbagi secara merata dalam 

masyarakat. Struktur pembagian yang demikian itu menyebabkan bahwa kekuasaan itu 

terhimpun pada sekelompok orang-orang tertentu sedangkan orang-orang lain tidak atau 

kurang memiliki kekuasaan itu. Keadaan seperti inilah yang menimbulkan perlapisan sosial 

                                            
5

Setyo Pamungkas. 2010. Hukum Sebagai Institusi Sosial.[Internet]. Tersedia di 

https://setyopamungkas.wordpress.com/2010/01/20/hukum-sebagai-institusi-sosial/ Diakses pada tanggal 28 

Februari 2020 (pukul 12:53 WIB) 

 

http://kubuskecil.blogspot.com/2013/01/peranan-hukum-dalam-sosial-masyarakat.html
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di dalam masyarakat.  Terjadinya perlapisan kekuasaan berhubungan erat dengan hukum 

yang disebabkan oleh dampak dari adanya struktur yang demikian itu terhadap hukum, baik 

itu di bidang pembuatan hukum, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketanya. Pada 

masyarakat mana pun juga, orang atau golongan yang bisa menjalankan kekuasaannya secara 

efektif adalah golonan yang mampu mengontrol institusi-institusi politisi dan ekonomi dalam 

masyarakat. Untuk penegakan hukum normatifnya tidak memihak, namun sudah sejak 

kelahirannya peraturan-peraturan itu tidak lempeng maka hukum pun bersifat memihak.  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih sesuai dengan 

kenyataan dalam meninjau dan mempelajari hukum, yaitu bahwa hukum itu hadir dalam 

masyarakat karena harus melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dan harus mengolah bahan-

bahan tertentu yang harus diterima sebagai suatu pedoman dalam bertindak terkhususnya 

dalam hukum pidana karena hukum itu memberikan pembatasan-pembatasan yang demikian 

itu maka institusi hukum itu hanya bisa berjalan dengan seksama di dalam suatu lingkungan 

sosial dan politik yang bisa dikendalikan secara efektif oleh hukum itu sendiri. Hukum juga 

dapat dikatakan sebagai sosial kontrol dimana setiap kelompok masyarakat yang selalu ada 

problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang 

standard dan yang parktis. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat 

dicontohkan : pencurian, perzinahan, pemerkosaan, hutang, membunuh dan lain-lain. Semua 

contoh ini adalah bentuk prilaku yang menyimpang yang menimbulkan persoalan didalam 

masyarakat, baik pada masyarakat yang sederhana maupun pada masyarakat yang modern. 

Dalam situasi yang demikian itu, kelompok itu berhadapan dengan problem untuk menjamin 

ketertiban kelompok itu atas keinginan mempertahankan eksistensinya. Fungsi Hukum dalam 

kelompok masyarakat adalah menerapkan mekanisme control sosial yang akan 

membersihkan masyarakat dari yang tidak dikehendaki, sehingga hukum mempunyai suatu 

fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok masyarakat tersebut. Hukum yang 
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berfungsi demikian adalah merupakan instrument pengendalian sosial. Pemahaman fungsi 

hukum dan hukum sebagai tatanan negara maka dapat mengontrol masyarakat untuk tidak 

melakukan tindakan kriminalitas seperti pemerkosaan, pencurian, pembunuhan yang terjadi 

di pelosok-pelosok daerah di negara ini. 

Namun perlu disadari bahwa untuk mengontrol masyarakat juga tidak mudah, 

terutama masyarakat Indonesia yang memiliki beragam macam dan budaya sehingga sebelum 

melangkah lebih jauh, perlu bagi setiap orang mengenal Hukum, kaidah, Norma dan Etika di 

dalam perbedaan dan keanekaragaman ini sehingga suatu saat nanti menghasilkan sesuatu 

yang dapat diberlakukan maupun diaksetabilitasi oleh setiap orang tanpa adanya  

diskriminasi. Mengingat bahwa dalam asas-asas Law Making atau dalam membuat suatu 

aturan hukum di Indonesia diperlukan adanya asas transparansi atau asas keterbukaan karena 

itu menentukan akseptabilitasi regulasi dan menentukan derajat legalitas, demi menghindari 

aturan tersebut tidak dapat diberlakukan di seluruh pelosok daerah di negara ini. 

Menurut pendapat Imamnauel Kant memberikan definisi Hukum adalah 

keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 

menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan Hukum 

tentang kemerdekaan. Menurut CST Kansil memberikan definisi hukum adalah peraturan 

hidup yang bersifat memaksa. Sedangkan menurut Mochtar Kususmaatmadja 

mengemukakan bahwa hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas 

dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga 

meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan kaidah-kaidah itu dalam 

masyarakat. 
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Hukum menyangkut seperangkat norma atau kaidah, dan kaidah itu bermacam-

macam, tetapi tetap sebagai satu kesatuan. karena kaidah itu berisi perintah atau larangan 

maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat 

yang memaksa yang merupakan ciri norma hukum. 

Norma atau kaidah norma kemudian juga menjadi petunjuk hidup untuk berbuat, 

bertingkah laku didalam masyarakat. Dengan demikian norma atau kaidah tersebut berisi 

perintah atau larangan, Setiap orang hendaknya menaati norma atau kaidah itu untuk dapat 

hidup tenteram dan damai. Adapun menurut pendapat Hans Kelsen norma merupakan 

perintah yang secara tidak personal serta anonim. Soerjono Soekano berpendapat bahwa, 

Norma merupakan perangkat untuk hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat terjalin dengan baik. Sedangkan menurut Isworo Hadi Wiyono, 

mengatakan bahwa : Norma merupakan peraturan atau petunjuk hidup guna memberikan 

panduan dalam bertindak yang mana itu boleh untuk dilakukan serta tindakan atau 

perbuatan yang mana harus dihindari bahkan dilarang.
6
 

Etika lah yang membicarakan nilai dan norma, moral yang menentukan perilaku 

manusia dalam hidupnya. Etika mempunyai tiga arti : Pertama, nilai-nilai atau norma-

norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur 

tingkah lakunya. Kedua, etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral.Yang dimaksud 

disini adalah kode etik. Ketiga, etika dalam arti ilmu tentang baik dan buruk. Etika baru 

menjadi ilmu atas kemungkinan- kemungkinan etis (asas-asas dan nilai-nilai yang 

dianggap baik dan buruk) yang bisa diterima masyarakat. 

Hukum, Norma dan Etika, serangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia. 

                                            
6
 Aclc KPK. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. [Internet] Tersedia di https://aclc.kpk.go.id/wp-

content/uploads/2019/08/Pengantar-Ilmu-Hukum-Makalah-1.pdf. Diakses pada tanggal  28 Februari 2020 
(pukul 13:00 WIB) 
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Pergaulan masyarakat dengan adanya pengenalan hukum yang baik, norma/kaidah, 

etika maka seharusnya tingkat kriminalitas terkhususnya pemerkosaan dalam masyarakat 

semakin berkurang. Dimana etika dan norma masyarakat yang melakukan perbuatan yang 

tidak bermoral yang melakukan perbuatan pemerkosaan dikalangan masyarakat. Banyak 

kasus pemerkosaan di negeri ini yang memprihatinkan dimulai dari perampok 

memperkosa korbannya, ayah memperkosa anak kandung, kakek memperkosa cucu, cucu 

memperkosa nenek dan adapun nenek memperkosa cucu yang akan di bahas dalam sub 

bab tersendiri dalam disertasi ini tentang perluasan makna terkait definisi perkosaan 

dengan pendapat para ahli sampai praktisi hukum di Negara Indonesia.  

 Kondisi sosial masyarakat di Indonesia  juga tidak dapat dipungkiri  karena adanya 

faktor fenomena sosial dan dampak teknologi serta informasi yang merupakan penerapan 

prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu item material bagi 

efektifitas dan efisisensi proses komunikasi. Teknologi komunikasi juga dapat dipandang 

sebagai penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi melalui penciptaan material (alat-

alat teknis) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peranan unsur-unsur komunikasi 

seperti sumber, pesan, media,sasaran,  dampak  sesuai  dengan  konteks komunikasi.   

Perkembangan teknologi yang semakin baru memberikan pengaruh dan landasan 

mengapa perlunya mempelajari komunikasi antar budaya. Proses interaksi antar manusia 

yang dimediasi oleh teknologi dan mampu menjangkau lapisan masyarakat dibelahan dunia 

manapun menjadi semakin terbuka. Internet sebagai salah satu dampak dari perkembangan 

teknologi baru pada dasarnya tidak hanya bisa menjadi pintu untuk mengetahui budaya yang 

ada pada masyarakat di daerah tertentu, melainkan menjadi perangkat dalam ekspresi budaya 

itu sendiri.
7

 Secara sosiologis, teknologi merupakan salah satu aspek yang turut 

                                            
7
 Daryanto Setiawan, 2018. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap 

Budaya Impact  of Information Technology Deveploment and Communication on Culture. Jurnal Simbolika. 4 
(1) : 63-65. 
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mempengaruhi setiap aktivitas, tindakan, serta perilaku manusia. Teknologi informasi dan 

komunikasi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia.Kehadiran 

teknologi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Perkembangan teknologi yang cepat kadangkala membuat manusia tidak sempat untuk 

beradaptasi dengan kemajuan tersebut dan akibatnya terjadi anomi dalam masyarakat serta 

cultural lag.
8
 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sendiri telah menimbulkan 

dampak dan pengaruh terhadap budaya pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun 

dampak negatif. Salah satu aspek kehidupan yang paling terpengaruh dengan perkembangan 

ini adalah aspek kebudayaan masyarakat yang sedikit demi sedikit mengalami pergeseran. 

Produk dari teknologi komunikasi dan informasi adalah media massa dimana saat ini 

berkembang secara cepat dan konstan, dalam sisi lainnya, hal ini menggugah masyarakat 

untuk melihat media sebagai pusat orientasi budaya bagi kapitalisme moden Barat. Dengan 

begitu, maka imperialisme budaya dilihat sebagai pusat dari media dengan berbagai cara, 

baik dengan mendominasi media budaya (teks, praktik-praktik), maupun dengan penyebaran 

budaya secara global. 

Perkembangan teknologi dapat memberikan dampak negatif maupun positif bagi 

masyarakat, mengulas dampak negatif hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan dmana-

mana, konten dan video yang berbau pornografi masih bisa diakses oleh masyarakat, 

kalangan anak-anak dan remaja dengan mudah melihat perbuatan asusila. Hal tersebut 

merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan 

teknologi yang tidak difilterisasi oleh masyarakat akan menimbulkan tindakan kriminalitas 

bagi masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual dan pembuatan asusila 

lainnya. Misalnya saja perbuatan asusila seperti pemerkosaan yang marak terjadi dikalangan 

                                            
8
 Ibid 
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masyarakat hal tersebut merupakan salah satu pengaruh perkembangan teknologi informasi 

yang mana masyarakat dapat melihat video-video/ konten yang mengandung pornografi dan 

memiliki hasrat untuk mempraktekannya. Hal tersebutlah banyak terjadi dikalangan 

masyarakat, maka darisitulah masyarakat dinegeri ini harus cerdik memfilterisasi kemajuan 

zaman dengan memiliki dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dimasyarakat. 

Adapun dampak positif dari perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat 

mencari dengan mudah kebutuhan informasinya dan semakin mudah pula komunikasi antar 

individu dengan kelompok dimasyarakat dan banyak manfaat lainnya.  

Selain teknologi, budaya juga sangat berpengaruh dalam kondisi sosial masyarakat 

atas tindakan criminal seperti pemerkosaan. Namun diakui juga secara umum kebudayaan 

dianggap sebagai unsur penting dalam proses pembangunan atau keberlanjutan suatu bangsa. 

Lebih-lebih jika bangsa itu sedang membentuk watak dan kepribadiannya yang lebih serasi 

dengan tantangan zamannya. Dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan menjadi nilai 

tambah bentuk usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. 

Menciptakan lingkungan hidup yang lebih serasi. Menciptakan kemudahan atau fasilitas 

untuk kehidupan itu lebih nikmat. Pembangunan adalah suatu intervensi manusia terhadap 

alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial 

budaya.Pembangunan membawa perubahan dalam diri manusia, masyarakat dan lingkungan 

hidupnya. Serentak dengan laju perkembangan dunia, terjadi pula dinamika masyarakat. 

Terjadi perubahan sikap terhadap nilai-nilai budaya yang sudah ada. Terjadilah pergeseran 

sistem nilai budaya yang membawa perubahan pula dalam hubungan interaksi manusia di 

dalam masyarakatnya.
9
 

                                            
9
 Rowland B.F. Pasaribu. Kebudayaan Dan Masyarakat.  [Internet] Tersedia di 

https://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/5._[Materi]_Bab_04_kebudayaan_dan_masyarakat_.pdf Diakses pada 
tanggal  28 Februari 2020 (pukul 13:25 WIB) 
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Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “budhayah”, yaitu 

bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang 

memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Tylor 

dalam buku yang berjudul “Primitive Culture”, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 

kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat 

manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda. Menurut Koentjaraningrat 

mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan 

yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkanya dengan belajar dan yang semuanya 

tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya 

manusia untuk memenuhi kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat. 

Dengan keanekaragaman budaya yang merupakan identitas negara indonesia dan 

mengatur kehidupan berbangsa maka masyarakat terbina dari budaya-budaya yang 

dimilikinya. Masyarakat yang lahir dari bangsa yang berbudaya seharusnya sudah 

mengetahui mana norma, nilai-nilai yang di-junjung dan perbuatan yang tidak sesuai dengan 

bangsanya dan mencoreng bangsanya. Masyarakat yang berbudaya akan selalu menjunjung 

adat-istiadat, normat, nilai, dalam masyarakat. Seharusnya jika masyarakat paham akan hal 

tersebut tidak ada lagi pelecehan seksual (pemerkosaan) dan tindakan kriminalitas lainnya 

yang terjadi dikalangan masyarakat.  

Faktor yang tak kalah penting adalah faktor dari dalam manusia atau pribadi sendiri 

yaitu : Nafsu yang secara etimologi berarti jiwa, adapun nafsu secara terminologis, nafsu 

adalah dorongan-dorongan alamiah manusia yang mendorong pemenuhan kebutuhan 



 

 

16 

 

hidupnya.
10

  Nafsu menurut Romo Sardi adalah dorongan insting tua atau kodrati pada 

mahluk hidup yang wujudnya berupaenergi.  Dalam psikologi, nafsu lebih dihubungkan 

dengan tingkah laku sehingga yang diselidiki oleh psikologi adalah perbuatan-perbuatan yang 

dipandang sebagai gejala-gejala dari jiwa. Teori-teori psikologi baik psikoanalisa, 

bihaviorisme maupun humanisme memandang jiwa sebagai sesuatu yang berada di belakang 

tingkah laku. Hawa nafsu inilah yang mengakibatkan pengaruh baik bahkan sampai buruk 

atau negatif bagi manusia. jadi dapat disimpulkan nafsu adalah sebuah perasaan atau 

kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia; berkaitan secara langsung 

dengan pemikiran atau fantasi seseorang yang menimbulkan keinginan/ hasrat untuk 

melakukan perbuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terkait dengan nafsu merupakan 

tonggak utama dalam diri manusia dalam mengendalikan dirinya karena peranan nafsu sudah 

alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia jika manusia dapat mengontrol nafsu dan 

menempatkan nafsu tersebut secara tepat maka tidak akan ada perbuatan kriminalitas di 

negeri terutama perbuatan perkosaan. Dengan maraknya perbuatan asusila dikalangan 

masyarakat itu menandakan manusia-manusia yang melakukan perbuatan  tidak bermoral 

tersebut belum selesai dengan hidupnya dan tidak dapat mengatur nafsu didalam dirinya, 

maka dari itu perlunya agama dan pengendalian diri dalam diri setiap manusia untuk 

menempatkan nafsunya secara tepat dan benar serta perlunya batas-batas hukum yang 

mengatur untuk penncegahan maupun penaggulangan kejahatan karena hawa nafsu.  

Dari faktor-faktor di atas perlunya di dalam kehidupan bermasyarakat suatu alat 

control atau pengendalian sosial, dimana alat kontrol atau pengendalian sosial adalah suatu 

alat untuk mengendalikan setiap tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh individu 

untuk tidak keluar dari batas-batas yang ada sehingga perilaku setiap individu masih dapat 

                                            
10

 Pengertian Nafsu dan Pembagiannya.  http://masichsan.blogspot.com/2009/12/pengertian-nafsu-
dan-pembagiannya_11.html Diakses pada tanggal  28 Februari 2020 (pukul 13:37 WIB) 
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terkendali dengan baik, artinya bahwa ketika suatu individu akan melakukan hal-hal yang 

sifatnya melanggar dari aturan yang ada tentu dia akan berfikir kembali bahwa ketika 

individu tersebut melakukan hal yang melanggar akan adanya konsekuensinya dari perbuatan 

tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh Roucek bahwa “Pengendalian sosial adalah 

suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana atau tidak untuk mengajar individu 

untuk dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok dari tempat 

tinggalnya”.
11

 Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik 

yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing 

atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang 

berlaku.
12

 Dari penjelasan para ahli diatas mengenai pengendalian sosial intinya adalah 

bahwa pengendalian sosial itu bisa dibuat dengan sengaja maupun tidak yang bertujuan untuk 

mengendalikan setiap perilaku individu atau seseorang dengan harapan sesuai dengan nilai-

nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat atau kelompoknya serta mengembalikan kondisi 

masyarakat yang tidak kondusif akibat dari perilaku seseorang atau kelompok yang diluar 

batas dari nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat.  

Tidak hanya secara hukum pemerintah memberikan bentuk perlindungan preventif 

maupun represif. Secara sosial terdapat pengendalian sosial yang dapat mengendalikan dan 

mengembalikan perilaku individu yang menyimpang dari masyarakat diantarannya yaitu: 

a.) Pengendalian Sosial Preventif : Pengendalaian sosial secara preventif merupakan 

pengendalian yang sifatnya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu penyimpangan yang 

dilakukan oleh seseorang atau individu. Dari penyimpangan yang dilakukan bagi siapapun 

setidaknya ada upaya pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan sehingga penyimpangan 

                                            
11

 Narwoko dan Suyanto, Sosiologi Teks Pengantar & Terapan 2007, hlm. 132 
12

 Meidytian. 2011. Jenis/Macam Pengendalian Sosial Dan Pengertian Pengendalian Sosial – 
Pengetahuan Sosiolog. [Internet].  Tersedia di https://meidytian.wordpress.com/2011/12/13/jenismacam-
pengendalian-sosial-dan-pengertian-pengendalian-sosial-pengetahuan-sosiolog/ Diakses pada tanggal  28 
Februari 2020 (pukul 13:59 WIB) 
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tersebut dapat diperkecil jumlah dari kasusnya. “Sifat pengendalian preventif adalah segala 

bentuk pengendalian sosial yang berupa pencegahan atas perilaku menyimpang (deviation) 

untuk dalam kehidupan sosial tetap kondusif (harmonis)”.
13

. Ada juga tokoh lain yaitu 

Narwoko dan Suyanto
14

 yang berpendapat bahwa “Kontrol sosial yang dilakukan sebelum 

terjadinnya pelanggaran atau dalam versi mengancam sanksi disebut kontrol sosial yang 

bersifat preventif”. 

b.Pengendalian Sosial Represif ; pengendalian sosial represif tentu akan berbeda dengan 

pengendalian sosialsecara preventif, karena pengendalian sosial represif lebih kepada 

mengembalikan keadaan masyarakat seperti semula untuk kondusif kembali akibat dari 

penyimpanganyang dilakukan oleh individu atau kelompok. “Pengendalian sosial secara 

represif adalah bentuk pengendalian sosial yangbertujuan untuk mengembalikan kekacauan 

sosial dan mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (harmonis)”. 
15

  

Pengendalian sosial secara represifjuga dijelaskan oleh Narwoko dan Suyanto:  bahwa 

“Kontrol sosialyang  dilakukan  setelah  terjadi  pelanggaran  dengan  maksud  hendak  

memulihkan keadaan untuk bisa berjalan seperti semula disebut kontrol sosial yang bersifat 

represif”.
16

Tindakan yang dilakukan pada pengendalian yang sifatnya secara represif ini 

biasannya adalah berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku penyimpangan atau deviation.  

 Ada tiga sanksi yang digunakan menurut Setiadi dan Kolip
17

 yaitu: Sanksi fisik, yaitu 

sanksi yang mengakibatkan penderitaan fisik pada pihak yang terbebani sanksi tersebut, 

misalnya dipenjara, diikat, dan sebagainya. Sanksi psikologis, yang merupakan beban 

penderitaan yang dikenakan pada pihak yang terbebani sanksi dengan beban kejiwaan, seperti 

dipermalukan di muka umum, dan lain sebagainya. Sanksi ekonomik, yang merupakan beban 

                                            
13

 Setiadi dan Kolip,  Pengantar Sosiologi -2011, hlm. 255  
14

 Dwi Narwoko, J., dan Suyanto, Bagong., Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. Jakarta : Kencana. 
2013. Ishomuddin. Pengantar Sosiologi Agama. Jakarta hal.134 

15
 Setiadi dan Kolip Op. Cit. hlm. 256 

16
 Narwoko dan Suyanto Op. Cit,., hlm. 134 

17
 Setiadi, Op. Cit.,  hlm 257 
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penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan benda dalam 

bentuk penyitaan dan denda, membayar ganti rugi dan sebagainya.Adanya sanksi berupa 

hukuman tersebut maka pelaku penyimpangan tersebutakan merasakan jera sehingga tidak 

akan mengulanginya lagi karena takut mendapatkan hukuman tersebut. Sanksi negatif yang 

lazim disebut oleh masyarakatyaitu hukuman, paling sedikit mempunyai dua fungsi yaitu: 

Hukuman akan menyadarkan orang yang melakukan penyimpangan supaya tidak melakukan 

penyimpangan lagi dan hukuman akan memberi contoh kepada yang tidak melakukan 

penyimpangan tidak akan mendapat hukuman. Pengendalian sosial di tengah masyarakat 

yang bertujuan memberikan pemahaman dan  meminimalisir tindak kriminalitas ditengah 

masyarakat dengan sejalannya nafsu dan pemahaman pengendalian dalam diri manusia 

diharapkan berkurangnya tingkat kriminalitas di negara ini.  

Hal-hal tersebut di atas baik dalam kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan 

kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut 

mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, 

frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara 

langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri   terhadap    

timbulnya    kejahatan. 

 Menurut   Abdulsyani, terdapat   dua sumber penyebab terjadinya stindakan kriminal, 

yaitu sumber  pertama adalah faktor intern   seperti   sakit   jiwa,   daya   emosional, 

rendahnya    mental,    anomi,    umur,    sex, kedudukan    individu    dalam    masyarakat, 

pendidikan individu, masalah hiburan individu. 
18

  Sedangkan   faktor kedua adalah faktor  

ekstern,  yaitu bersumber  dari  luar  diri individu   seperti   faktor   ekonomi,   agama, bacaan 

dan film. Seseorang melakukan kejahatan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh 

                                            
18

 Abdulsyani, 1987, Sosiologi Krimina-litas, CV. Remadja Karya, Bandung, hal. 44-45 ditulis juga oleh  
Ni Made  Dwi Kristiani. 2014. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari perspektif Kriminologi. 
Jurnal Magister Hukum Udayana. 7(3): 372-380. 
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mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung 

untuk melakukan kejahatan. Sebelumnya ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak 

terjadi kasus kekerasan seksual terkhususnya tindakan pemerkosaan. Faktor tersebut 

dibedakan menjadi 2 macam yaitu faktor intern dan faktor ekstren. Faktor intern yaitu berasal 

dari mental pribadi dari orang itu sendiri yang bersifat negative lalu memunculkan untuk 

berbuat kekerasan seksual. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1) Faktor agama, yaitu kurangnya mendapatkan hidayah melalui ibadah hingga 

menyebabkan kurangnya mental dan moralnya  

2) Faktor pendidikan, yaitu kurangnya mendapatkan pendidikan yang disebabkan orang 

tidak mau berfikir panjang apa yang akan terjadi selanjutnya jika ia melakukan hal 

tersebut  

3) Faktor pergaulan yang salah, yaitu pergaulan yang salah dapat menyebabkan rusaknya 

kepribadian menjadi tidak baik  

4) Faktor lingkungan sekitar yang tidak baik juga mendukung  

5) Dan yang terakhir faktor ekonomi, akibat kurangnya ekonomi yang tidak mencukupi 

menyebabkan orang tersebut gampang mendapatkan gangguan mental seperti stress 

lalu melalukan tindakan kekerasan seksual tersebut lalu ada juga faktor ekstern. 

Faktor ekstern disini tidak menyangkut pautkan dengan mental diri sendiri melaikan 

dari luar sendiri.  

Faktor-faktor yang dimaksudkan seperti berikut:  

1. ) Faktor korban, akibat penampilan korban yang menarik jadi meningkatkan pelaku untuk 

melakukan tindak kekerasan seksual  

2. ) Faktor ekonomi dalam tingkat besar, akibat perekonomian yang tidak stabil membuat 

pelaku menjalani kehidupanya dengan tindakan yang tidak benar  
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3. ) Faktor penggunaan narkotika, seseorang yang sudah candu dengan hal tersebut dapat 

menyebabkan kehilangan arah dan memunculkan untuk melakukan tidak kekerasan 

seksual.  

Semua kejahatan termasuk kejahatan pemerkosaan juga tidak terlepas dari faktor 

keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, 

tetapi juga oleh pengalaman masa lalu seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan 

depresi karena pernah mengalami suatu kejadiansecara langsung maupun tidak langsung 

kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada 

seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban selain itu dapat pulafaktor pemicu 

timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan disekitar pelaku, seperti 

halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan 

pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya 

tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemerkosaan. Dari setiap tindak 

kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban,  dan  situasi  

serta kondisi lingkungan  yang  memegang  peranan masing-masing sebagai  pemicu adanya 

suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat 

dipahami bahwa peluang seseorang melakukan tindakan pemerkosaan sangat besar. 

Pemerkosaan tidak  bisa  dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan 

privat    (individu    korban),    namun    harus dijadikan   sebagai   problem   publik   karena 

kejahatan  ini  merupakan  bentuk perilaku  yang  tidak  bermoral  dan  keji  yang selain  

melanggar  HAM,  juga  mengakibatkan derita  fisik,  sosial,  maupun  psikologis  bagi kaum 

perempuan. Pemerkosaan dan penanganan-nya selama ini menjadi salah satu indikasi dan 

bukti lemahnya  perlindungan  (pengayoman) hak asasi manusia.  

KUHP maupun rancangan KUHP di Indonesia masih jauh dari kata sempurna untu 

pengaturan pemerkosaannya dimana adanya cela untuk pihak tertentu untuk melakukan 
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perbuatan tersebut namun tidak dapat dikenakan sanksi karena tidak adanya aturan (asas 

legalitas beperan penting dalam setiap perbuatan pidana) Di era modern kini pun perkosaan 

tidak hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan akan tetapi juga sebaliknya. 

Pemerkosaan adalah merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang 

tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima korban 

pemerkosaan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan 

kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang mendalam baik secara psikis maupun 

mental seperti kasus-kasus yang di bahas dalam penelitian disertasi ini.  

Perkosaan adalah salah satu contoh penyelewengan terhadap norma, Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, "perkosa, memerkosa" memiliki arti menundukkan dengan 

kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar, menyerang dan sebagainya. 

Pemerkosa adalah orang yang memperkosa. Pemerkosaan adalah proses, perbuatan, cara 

memerkosa dengan pelanggaran menggunakan kekerasan.
19

 

Di Indonesia tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 Kitab undang-

undang hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasanmemaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di 

luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun”. Pada dasarnya konsepsi yang digunakan oleh KUHP serupa 

dengan paradigma tindak pidana perkosaan pada abad pertengahan di Eropa 

Barat.
20

Mengingat hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda 

yang diambil dengan menerapkan asas konkordasi.
21

Setelah ditelusuri lebih dalam 

                                            
19

 Http://Kbbi.Web.Id/Perkosa.MemerkosaDiunduh 31 Juni 2016 
20

Lihat Perkembangan Perkosaaan Di Eropa Barat Pada Abad Pertengahan. Kathryn Gravdal (1), 
Ravishing Maidens: Writing Rape In Medieval French Literature Andlaw, (Pennsylvania: University Of 
Pennsylvania Press, 1991), Hlm 43. 

21
Asas konkordansi adalah suatu asas Yang Melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum Di 

Negeri belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golonga neropa Yang Ada Di Hindia-belanda 
(Indonesia pada masa itu) 

http://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa
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Nederlands Strafwetboek tahun 1886 ternyata mempunyai unsur delik yang sama dengan 

unsur delik yang terdapat di WvSNI. Tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 242 

Nederlands Strafwetboek tahun 1886 yang berbunyi: 

“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met 

hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, wordt als 

schuldig aan verkrachting, “
22

 

Dalam terjemahan bebasnya:“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh (carnal intercourse) dengan dia di luar pernikahan 

diancam karena melakukan perkosaan.
23

Berdsarkan Pasal 242 Nederlands Strafwetboek 

tersebut mempunyai unsur yang sama dengan Pasal 285 KUHP yang juga menggunakan 

istilah carnal intercourse dalam pengaturan pasal perkosaannya.Dengan demikian,sejarah 

pengaturan Pasal 242 Nederlands Strafwetboek tahun 1886 dapat dijadikan rujukan untuk 

menelusuri latar belakang Pasal 285 KUHP.  

Pemerintah seharusnya lebih mengimplementasikan undang-undang tersebut untuk 

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pemerkosaan yang tidak memiliki moral, sejalan 

dengan itu pemahaman masyarakat terkait Indonesia adalah sebuah negara hukum seharusnya 

memberikan perhatian tersendiri masyarakat untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas 

terkhususnya barangsiapa melakukan delik maka sesuai undang-undang yang berlaku akan 

dipertanggungjawabkan perbuatannya di peradilan tanpa diskriminasi namun peraturan 

tersebut juga harus berdasarkan asas legalitas sebagai asas utama dalam hukum pidana di 

Indonesia, untuk itu penulis melakukan penelitian ini dengan memfokuskan penelitian ini 

terhadap pasal 285 KUHP di Indonesia dimana pengaturan pemerkosaan yang diatur oleh 

KUHP tersebut ternyata menyimpan banyak permasalahan dan memunculkan banyak kritik 
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 Smidt, Geschiedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht, (Haarlem: H.D Tjeenk Willink, 1891), 

Hlm.35. 
23

Ibid 
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dari kalangan akademisi maupun aktivis. Diantaranya masih digunakannya paradigma 

tradisional dalam memahami perkosaan. Hal ini terlihat dari syarat terjadinya perkosaan yang 

harus didasarkan oleh kekerasan / ancaman kekerasan dan dilakukan melalui persetubuhan.
24

 

Kemudian menurut penulis unsur yang tidak kalah penting yang menimbulkan permasalahan 

dalam aturan ini dimana akan menjadi “main highlight”dalam disertasi ini adalah tentang 

“korban” karena dalam pasal ini mengatur bahwa yang dapat menjadi korban pemerkosaan 

hanya subyek hukum perempuan sedangkan tidak terhadap subyek hukum laki-laki. Pada 

dasarnya konsepsi yang digunakan oleh KUHP serupa dengan paradigma tindak pidana 

perkosaan pada abad pertengahan di Eropa Barat.
25

  

Mengingat hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan kolonial Belanda yang 

diambil dengan menerapkan asas konkordasi.
26

Setelah ditelusuri lebih dalam Nederlands 

Strafwetboek tahun 1886 ternyata mempunyai unsur delik yang sama dengan unsur delik 

yang terdapat di WvSNI. Tindak pidana perkosaan diatur pada Pasal 242 Nederlands 

Strafwetboek tahun 1886 yang berbunyi: 

“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met 

hem buiten echt vleeschelijke gemeenschap te hebben, wordt als 

schuldig aan verkrachting,”. 

Terjemahan bebas: 
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 Berdasarkan Perkembangan Internasional, Perkosaan Diartikan “Penetration,No Matter How Slight 
Of The Vagina Or Anus With Any Body Part Object Or Oral Penetration By Sex Organ Of Another Person…” 
Tracy, Et.Al. Op.Cit., Hlm. 12 

25
Lihat Perkembangan Perkosaaan Di Eropa Barat Pada Abad Pertengahan. Kathryn Gravdal (1), 

Ravishing Maidens: Writing Rape In Medieval French Literature Andlaw, (Pennsylvania: University Of 
Pennsylvania Press, 1991), Hlm 43. 

26
Asas konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum eropa atau hukum di 

Negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada golongan eropa yang ada di Hindia-belanda 
(Indonesia pada masa itu) 
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“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang wanita bersetubuh (carnal intercourse) dengan dia di luar 

pernikahan diancam karena melakukanperkosaan. 

Pasal 242 Nederlands Strafwetboek tersebut mempunyai unsur yang sama dengan 

Pasal 285 KUHP yang juga menggunakan istilah carnal intercourse dalam pengaturan 

pasal perkosaannya.
27

 Dengan demikian sejarah pengaturan Pasal 242 Nederlands 

Strafwetboek tahun 1886 dapat dijadikan rujukan untuk menelusuri latar belakang Pasal 

285 KUHP.  Pada umumnya yang menjadi korban dari perkosaan ini adalah perempuan 

namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban 

penyelewengan norma ini. Pasal 285 KUHP  pemerkosaan didefinisikan sebagai 

kekerasan seksual terhadap perempuan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. 

Berdasarkan ketentuan KUHP laki-laki tidak bisa menjadi korban perkosaan, 

karena jika pria secara fisik bisa melakukan hubungan seksual, hal itu menandakan bahwa 

tubuhnya dapat merasakan rangsangan yang direspon oleh kelaminnya.
28

 Komentar R. 

Soesilo mengenai Pasal 285 KUHP, menyatakan bahwa: “pembuat aturan tidak perlu 

untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa laki-laki untuk bersetubuh. 

Hal ini bukan semata-mata karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap laki-laki itu 

dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang 

tidak mengakibatkan sesuatu yang burukatau merugikan, seperti halnya seorang 

perempuan yang dirugikan (hamil) atau melahirkan anak karena perbuatan itu.” 
29
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 Kuhp Belanda telah merubah Rumusan Tindak Pidana Perkosaannya, lihat Kuhp Belanda Tahun 

1991 Dengan Bunyi Sebagai Berikut: “Any Person Who By An Act Ofviolence Or Any Other Act Or By Threat 

Of Violence Or Threat Of Any Other Act Compels A Person To Submit To Acts Comprising Or Including 

Sexual Penetration Of The Body Shall Be Guilty Ofrape And Shall Be Liable To A Term Of Imprisonment Not 

Exceeding Twelve Years Or Afine Of Thefifth Category”. 
28

Koesnadi. 1992. "Seksualitas Dan Alat Kontrasepsi". Surabaya: Usaha Nasional. (Indonesia) 
29

R. Soesilo. 1996. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal 
Demi Pasal". Bogor: Politea.) 
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Beberapa negara di dunia yang sudah memasukan peraturan perkosaan terhadap laki-

laki dengan mendefinisikan perkosaan sebagai penetrasi tanpa melihat status “gender” korban 

tersebut.Contohnya di Amerika Serikat, sejak tahun 2013 Pemerkosaan di Amerika Serikat 

didefinisikan oleh Departemen Kehakiman sebagai "Penetrasi, tidak peduli seberapa sedikit, 

dari vagina atau anus dengan bagian tubuh atau objek, atau penetrasi oral oleh organ seks 

orang lain, tanpa persetujuan korban." Sementara definisi dan terminologi pemerkosaan 

bervariasi menurut yurisdiksi di Amerika Serikat, FBI merevisi definisinya untuk 

menghilangkan suatu persyaratan bahwa kejahatan tersebut melibatkan unsur kekuatan. 

“ Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus with any body part or 

object, or oral penetration by a sex organ of another person, without the consent of the 

victim.
30

 

Berikut contoh kasus dari berbagai manca negara tentang kasus perkosaan terhadap pria : 

1.) Kamis 27 Juli 2017 lalu, artikel dari The Daily Mail yang isinya tentang sebuah 

peristiwa pemerkosaan yang bikin gempar Zimbabwe. Tak tanggung-tanggung 

pula, karena pelakunya berjumlah 3 orang.Tiga wanita itu adalah Sandra Ncube 

(21), Riamuhetsi Mlauzi (23), dan Mongywe Mpofu (25).Mereka memperkosa 

seorang pendeta gereja di daerah Cowdray Park.Kisahnya berawal saat ketiga 

wanita tersebut mendatangi rumah pendeta.Begitu berada di dalam rumah sekitar 

pukul 7 malam, salah satu wanita menangkap pinggangnya dan yang lainnya 

menanggalkan celananya,” demikian laporan yang disampaikan jaksa penuntut di 

pengadilan Bulawayo di mana kasus atas tuduhan serangan tidak bermoral 

terhadap pendeta tersebut terjadi pada 14 Juli 2017. “Mereka menariknya ke 

tempat tidur dan satu pelaku, Mongywe datang membawa kondom.” pendeta yang 

                                            
30

Fbi’s Summary Reporting System , For  The Uniform Crime Reporting Program’s (Ucr) Summary 
Reporting System (Summary) By Fbi , Dapat Di Lihat Di Situs Resmi Fbi : Https://Ucr.Fbi.Gov/Recent-Program-
Updates/New-Rape-Definition-Frequently-Asked-Questions Di Akses Tanggal 12 September 2017 Pukul 04;22 

https://ucr.fbi.gov/recent-program-updates/new-rape-definition-frequently-asked-questions
https://ucr.fbi.gov/recent-program-updates/new-rape-definition-frequently-asked-questions
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tak disebutkan namanya itu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa setelah untuk 

memberikan laporan ke pengadilan.Sedangkan ketiga wanita tersebut akan dikirim 

kembali sampai 7 Agustus untuk diadili secara penuh.Saat diinterogasi oleh pihak 

yang berwajib, ketiga wanita itu mengaku hanya ingin membuktikan bahwa tidak 

ada pria yang kebal dengan godaan seksual.Sekali pun adalah seorang yang 

alim.
31

 

2.) Korban pemerkosaan dari wanita hamil 

Pada tanggal 17 juni 2014, seeorang pria yang berusia 31 tahun asal Seattle, Amerika 

menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh wanita hamil bernama Chantae Gilman. 

Pria ini melaporkan ke polisi jika dirinya menjadi korban pemerkosaan oleh Gilman. Pria ini 

menceritakan saat dirinya terbangun ia mendapati Gilman tengah menindih badannya. 

Padahal ia tidak kenal dengan Gilman, ia hanya tahu jika Gilman adalah pengguna narkoba di 

lingkungan tempat tinggalnya. Gilman sendiri dituding sebagai seorang pengguna narkoba 

dan sering terlibat dalam kasus perampokan dan curanmor, seperti dilansir Daily Mail.
32

 

Namun, saat ditanya, Gilman mengaku tidak ingat tentang kejadian tersebut. Tapi polisi 

berhasil mendapati DNA Gilman di tempat kejadian. Gilman pun didakwa melakukan 

pemerkosaan tingkat dua dengan korban yang sedang tidak berdaya. 

3.) Komplotan pencuri sperma 

Seorang pria berusia 33 tahun di Afrika Selatan mengaku menjadi korban 

pemerkosaan yang dilakukan oleh 3 orang wanita didalam sebuah mobil. Tiga wanita itu tiba-

tiba saja menghadangnya saat ia sedang berjalan-jalan. Lalu, tiga wanita itu menodongkan 

senjata tajam dan memaksa untuk masuk ke mobil. Didalam mobil pria itu diberi minuman 

yang menyebabkan ereksi. Lalu pria itu diperkosa dan salah satu wanita mengambil air 
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Http://Makassar.Tribunnews.Com/2017/07/29/Daftar-7-Kasus-Wanita-Perkosa-Pria-Nomor-3-
Amat-Sadis?Page=2 

32
Https://Plus.Kapanlagi.Com/Matcont-6-Kasus-Geger-Wanita-Memperkosa-Pria-Ada-Di-Indonesia-

0d99aa-5.Html 

https://plus.kapanlagi.com/matcont-6-kasus-geger-wanita-memperkosa-pria-ada-di-indonesia-0d99aa-5.html
https://plus.kapanlagi.com/matcont-6-kasus-geger-wanita-memperkosa-pria-ada-di-indonesia-0d99aa-5.html
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maninya dan menyimpannya didalam kotak pendingin. Pria itu kemudian dibuang ke tanah 

kosong setelah diperkosa. 

4.) Pemerkosa dengan modus bertanya jalan 

Ada juga pemerkosa dengan modus bertanya jalan. Korbannya adalah seorang pria di 

Kota Johannesburg, Afrika Selatan. Pria tersebut dihampiri oleh tiga orang wanita 

menggunakan mobil dengan modus bertanya jalan.Lalu, saat pria itu mencoba 

menjelaskannya, lalu seorang wanita langsung menodongnya dengan menggunakan pistol 

dan memaksa agar masuk ke dalam mobil. Setelah masuk pria itu langsung diperkosa oleh ke 

tiga wanita cantik-cantik itu. 

5.) Disekap dan diperkosa selama empat hari 

Seorang pria bernama Khalil, 23 tahun menjadi korban pemerkosaan tiga orang gadis 

cantik. Khalil ini sebenarnya ingin mengantarkan makanan ke mobil tiga wanita tersebut. 

Lalu, Khalil dipaksa untuk pergi ke rumahnya. Sesampai di rumah Khalil langsung diberi 

minuman seperti susu yang membuatnya tak sadarkan diri.Selama 4 hari Khalil di sekap dan 

disuruh melayani nafsu tiga gadis tersebut. Akibatnya alat vital Khalil mengalami pandarahan 

dan tidak bisa berjalan dengan normal. Khalil lalu ditemukan tak sadarkan diri di tepi Sungai 

Qayyumabad. 

6.) Remaja diperkosa empat wanita 

Seorang remaja 19 tahun di Toronto, Amerika Serikat menjadi korban pemerkosaan 

empat orang wanita saat pulang dari dugem. Ke empat wanita tersebut bermodus ingin 

memberikan tumpangan. Tapi, pria itu malah diperkosa oleh wanita yang usianya sekitar 30 

tahunan.
33
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Http://Palingseru.Com/90330/5-Kasus-Pria-Diperkosa-Oleh-Wanita-Alasannya-Pun-Cukup-
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Masih banyak lagi kasus dan peraturan berbagai negara lainnya dan dari beberapa di 

antaranya telah menerapkan peraturan pemerkosaan yang menetapkan laki-laki juga dapat 

menjadi korban pemerkosaan yang akan di bahas dalam disertasi ini sebagai pendekatan 

comperative dengan maksud membandingkan beberapa peraturan untuk menemui peraturan 

yang pastiuntuk dapat diterapkan di Indonesia sebagaibentukperlindungan hukum 

yangbersifat mencegah agar tidak terjadinya kejadian-kejadian pemerkosaan ke depannya 

sehingga mencegah juga ada dan atau dapat terjadinya cela untuk barangsiapa yang akan 

melakukannya. Mengingat bahwa negara kita adalah negara yang menganut asas legalitas, 

maka jika undang-undang kita belum menerapkan peraturan tersebut sebagai suatu undang-

undang, seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut meskipun itukriminal namun 

tidak dapat di pidana. 

Ketentuan Undang- undang Dasar mengatur tentang hak setiap individu untuk 

melanjutkan keturunan/berkembang biak sebagai hak dasar seseorang dan dalam melanjutkan 

keturunan akan sangat sulit bagi barangsiapa yang kelaminnya mempunyai masalah atau 

cacat secara medis. Mengacu pada kasus di atas yang menjadi korban adalah laki-laki atas 

kasus pemerkosaan maka beberapa korban menderita penyakit kelamin yang artinya 

perbuatan memperkosa laki-laki dapat merugikan si korban baik secara materil maupun 

imateril. Korban harus membuktikan bahwa tindak kekerasan seksual memang benar-benar 

terjadi, sementara pelaku tidak perlu membuktikan apapun untuk menunjukkan ia tidak 

bersalah. Tidak jarang korban harus berkali-kali memaparkan ulang kejadian traumatis yang 

dialaminya.
34
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Berdasarkan latar belakang diatas dan adapun menjadi kekhawatiran dikalangan 

masyarakat dan maraknya kasus pemerkosaan yang cenderung mengalami peningkatan dan 

serta adanya celah hukum. maka dengan ini penulis perlu menelaah kasus-kasus pemerkosaan 

dengan menarik benang merahnya yang terjadi dibangsa ini sehingga mendapatkan suatu 

preskripsi yang ideal, tanpa diskriminasi berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum 

(equaliy before the law) dengan harapan   untuk   pemerintah Indonesia memperbaharui 

produk perundang-undangan  mengenai pemerkosaan dengan memperhatikan dan  

mengoptimalkan sanksi pidana  yang penuh dengan nilai keadilan, perlindungan dan 

kepastian hukum disamping  itu  masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan 

terhadap perkembangan jaman dan teknologi selain  itu  pendidikan  moral  dan  agama  tetap 

menjadi  prioritas dengan  memegang  teguh nilai pancasila untuk memaksimalkan upaya 

penanggulangan diharapkan partisipasi masyarakat dan konsistensi dari pementuk hukum 

sampai pada aparat  penegak hukum untuk membangun keadilan di Negara Ini. 

  Atas uraian latar belakang di atas menarik perhatian penulis untuk membuat disertasi 

ini dengan judul:   

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI-LAKI DEWASA  KORBAN 

PEMERKOSAAN OLEH PEREMPUAN DITINJAU BERDASARKAN ASAS 

PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM  (REDEFINISI PASAL 285 KUHP)” 
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1.2.RUMUSAN MASALAH :  

Dari uraian di atas maka menarik perhatian penulis untuk mengetahui dan menganalisis: 

1) Bagaimana peraturan perlindungan hukum di Indonesia bagi laki-laki yang menjadi 

korban atas tindakan pemerkosaan oleh perempuan? 

2) Bagaimana implementasi peraturan perlindungan hukum bagi laki-laki yang menjadi 

korban terhadap tindakan pemerkosaan oleh perempuan di Indonesia berdasarkan asas 

Equality before the Law ? 

3) Bagaimana idealnya (ius constituendum) pengaturan perlindungan hukum terhadap 

laki-laki korban pemerkosaan? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kasus pemerkosaan terhadap laki-

laki dewasa oleh perempuan. 

2) Untuk mengkaji penerapan prinsip Equality before the law di Indonesia 

3) Untuk mengetahui persiapan pemerintah Indonesia dalam peraturan di masa yang 

akan datang (melihat hukum sebagai ius constituendum) dalam menghadapi dan 

menanggulangi kasus pemerkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki dewasa. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan sebagai manfaat teoritis dan manfaat praktis, : 

1.) Manfaat Teoritis Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, 

terkait perlidungan hukum terhadap laki-laki atas kasus pemerkosaan oleh perempuan. 
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2.) Manfaat Praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, 

sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan 

hukum atas kasus pemerkosaan terhadap laki-laki. 

 

1.5.  SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM, KERANGKA KONSEPSIONAL DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan Landasan teori dan Landasan Konseptual yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan disertasi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam disertasi ini, di 

mulai dari JenisPenelitian, Pendekatan Penelitian, Interpretasi dan pengumpulan bahan 

hukum. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi bahan hukum, analisis berdasarkan teori dan metodologi penelitian untuk 

menjawab pertanyaan dari penelitian serta pembahasan dari masing-masing pertanyaan dari 

setiap rumusan masalah yang ada. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan yang merangkum jawaban dari pembahasan di Bab 

sebelumnya dan saran sebagai rekomendasi yang berguna demi keadilan. 


