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MOTTO 

 

“Wahai mereka yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar 

dan solat. Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar.”  

(Q.S Al-Baqarah: 153) 

 

“Hai orang-oranmg beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu 

dan tetaplah bersiap siaga (diperbatasan negrimu) dan bertawakalah kepada 

Allah supaya kamu beruntung” 

(Q.S Ali Imran: 200) 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(Q.S. Ar Ra’d 13:11) 

 

“Berlomba-lombalah dalam berbuat baik.” 

(QS. Al-Baqarah: 148 atau QS. Al-Maidah: 51) 

 

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri.” 

 (QS. Al-Isra’: 7) 

 

“Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang 

yang dicintai oleh Allah.”(Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani. 

“Berlindunglah kamu kepada Allah dari beratnya bala, menimpanya 

kesukaran,keburukan takdir dan cemoohan musuh “ 

(HR. Bukhari – Muslim) 

 

“Lihatlah orang-orang yang dibawahmu dalam usrusan harta dunia, dan jangan 

sekali-kali melihat yang berada di atasmu, supaya kamu tidak meremehkan 

karunia Allah yang diberikan kepadamu”. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam masa pacaran dari sisi normatif dan 

dari sisi fakta yang ada dan mengetahui hambatan apa sajakah yang ditemui terhadap 

korban kekerasan dalam masa pacaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum 

yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor SPEK-HAM Kartasura Sukoharjo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap tindak 

kekerasan dalam pacaran pada kasus Nomor 005/I/PK/UKPK/SPEK-HAM/I/2013 

dimana korban masih berusia 16 tahun dan mengalami kekerasan sekual sehinga hamil 

dan memilih jalur non litigasi dengan melakukan konsultasi psikologis kepada SPEK-

HAM. Hambatan dalam perlindungan terhadap perempuan korban kekerasaan dalam 

pacaran antara lain : keluarga korban menutup diri dan lebih memilih menyelesaikan 

kasus secara kekeluargaan, kebingunan keluarga korban dalam melakukan proses 

pengaduan, aparat penegak hukum yang tidak melakukan penahanan terhadap pelaku 

kejahatan kekerasan terhadap perempuan,  serta pada undang-undang Pasal Pencabulan 

(289-296 KUHP) bahwa dalam mengadvokasi kasus pelecehan seksual adalah KUHP 

belum mengatur secara tegas perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.  

Kata Kunci: perlindungan hukum, kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual  

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to to describe the forms of legal protection for women victims 

of crimes of violence in the courtship of the normative side and from the facts and know 

what are the obstacles encountered on the victims of violence in courtship. This research 

includes empirical juridical. The results showed that the forms of legal protection against 

dating violence in case No. 005 / I / PK / UKPK / Spek-HAM / I / 2013 where the victim 

was 16 years old and suffered sexual violence so that pregnant and choose the path of 

non-litigation, through consultation psychological. Obstacles encountered in the 

protection of women victims of violence in courtship among others: the victim's family 

shut down and prefer to settle the case amicably, confusion families of victims in the 

process of complaints, law enforcement officials not commit against the perpetrators of 

violence against women, as well as on legislation Article molestation (289-296 Criminal 

Code) that in advocating the sexual abuse cases is the Penal Code has not been set 

explicitly the protection of victims of sexual abuse. 

Keywords: legal protection, dating violence, sexual assault 

mailto:donnyadityaputra@gmail.com
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