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PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini; 

NAMA  : ERVIN HENGKI PRASETYO, S.H., M.H. 

NIM   : PDIH. 03.III.13.0098 

ALAMAT   : Asrama Polisi II  Jl. Kota Baru  

               No.8b Rt.01/20 Kec / Kab Brebes. 

ASAL INSTANSI : Polres Brebes 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh gelar akademik (doktor), baik di Universitas Islam Sultan Agung 

maupun di perguruan tinggi lain. 

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 

tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor. 

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 

atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah 

diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang 

berlaku di perguruan tinggi ini. 

                                                         Semarang,       September 2017 

                                                           Yang Membuat Pernyataan 

 

 

                                                ERVIN HENGKI PRASETYO, S.H.,M.H. 

                                                             NIM : PDIH. 03.III.13.0098 
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Kupersembahkan Disertasi ini kepada, 

Agama, Nusa dan Bangsa, 

 Papa Santoso, 

Almarhumah Mama Cicik .Sri Wahyuni,  

Istriku Nunung Endang Sriwidiarti,S.Kep 

Anakku Tyara,Beerlyana dan Nabilah, 

Kakakku Erna dan Adikku Andre. 

Atas segala doa dan cinta 

Serta 

Almamater tercinta Universitas Islam Sultan Agung 
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Dan sesungguhnya Kami muliakan anak-anak Adam,  

Kami angkat mereka di daratan dan di lautan,  

Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan  

Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna 

atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.  

(QS al-Isra’ 17:70) 

 

Impian yang berharga patut diceritakan pada 

orang lain 

(John C. Maxwell) 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirohmanirrohim. 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. 

Disertasi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan 

pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Disertasi dengan judul “REKONTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM 

KORBAN PERKOSAAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN” dimaksudkan 

memaparkan fenomena empiris tindak pidana perkosaan dalam sistem hukum 

pidana di Indonesia. Diakuinya korban atau pelaku perkosaan hanya dari satu 

jenis kelamin tertentu berdampak pada pengabaian korban perkosaan dari jenis 

kelamin yang lain. Beragam jenis kekerasan seksual belum dikenali oleh hukum 

Indonesia, atau pengakuan pada tindak kekerasan seksual tersebut masih belum 

utuh. Implikasinya  korban perkosaan dari jenis kelamin yang lain tidak mendapat 

perlindungan hukum. Masyarakat Indonesia yang patriarkhi ditunjang dengan 

kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat, aparat penegak hukum dan oleh 

para profesional, berkontribusi terhadap kurangnya layanan dan tanggapan yang 

sesuai, yang sering menimbulkan diskriminasi dan pembungkaman terhadap 

korban, hal inilah yang menyebabkan ketiadaan laporan tentang male rape selama 

ini. Mendasari kajian empiris ini, dipandang perlu dilakukan pembaharuan 

kebijakan dalam hukum pidana ke arah konsep netral gender yang dapat 

menjamin perlindungan hak-hak korban tanpa diskriminasi. 

Penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga 

kepada; 

1. H. Anis Malik Thoha, Lc. M.A. Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.   
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3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program 

Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang dan selaku Promotor. yang telah memberikan bimbingan, 

arahan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi 

ini. 

4. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Co Promotor, yang 

telah memberikan bimbingan dan arahan, serta berkat ketelitian beliau 

penulis mampu menyelesaikan disertasi. 

5. Prof.Dr.Mahmutarom HR.,S.H.,M.H.,selaku penguji yang telah 

memberikan masukan , kritik dan saran kepada Penulis untuk 

kesempurnaan Disertasi ini. 

6. AKBP Sugiarto,S.H.,S.I.K.,M.Si.,selaku Kapolres Brebes, yang telah 

memberikan ijin dan kesempatan penulis untuk menempuh studi S3 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang. 

7. AKP Arwansa,S.H.,S.I.K., selaku Kasat Reskrim Polres Brebes, yang 

telah memberikan ijin dan fasilitas riset akademik tentang Tindak 

Pidana Perkosaan pada Penyidik PPA/Kanit PPA Polres Brebes 

8. Terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen Program Doktor 

Ilmu Hukum UNISSULA Semarang  yang telah memberi sumbangsih 

keilmuan, dan semua staf administrasi PDIH yang telah memberikan 

pelayanan yang begitu bersahaja. 

9. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan PDIH 

Angkatan III dan seluruh Anggota Polres Brebes yang telah 

memberikan kontribusi/masukan serta dorongan selama mengikuti 

studi. 

10. Terima kasih Papaku Santoso ,Istriku Nunung Endang Sriwidiarti, 

S.Kep, anak -anakku tersayang Tyara, Beerlyana, Nabiilah, Kakakku 

Erna dan Adikku Andre, yang telah memberikan kekuatan yang luar 

biasa  dengan segenap cinta, kasih sayang dan doa. 
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11. Terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang tidak mungkin 

penulis sebutkan satu persatu, sekecil apapun bantuan yang diberikan 

telah turut membantu dalam keberhasilan studi penulis. 

Dalam penulisan disertasi ini, penulis menyadari bahwa disertasi ini jauh 

dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan 

disertasi ini dari para pembaca dengan sangat terbuka akan penulis terima dengan 

senang hati agar karya ilmiah ini menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam 

Pembangunan Sistem Hukum Pidana  di Indonesia. 

 

  

Semarang, 27 September 2017 

      Penulis 

 

 

                                                                               Ervin Hengki Prasetyo 
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