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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan 

manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-

mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat 

dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling 

berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran 

pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada 

suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. 

Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh 

serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.
1
 

Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. 

Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama 

lain, mengadakan kerjasama, tolong menolong, bantu-membantu untuk 

memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan 

sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama 

lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan 

itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. 

Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan 

bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan 

pertikaian yang menganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang 

atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk 
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menekankan kehendaknya. Apabila ketidak-seimbangan perhubungan 

masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan maka akan 

timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat 

yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-

kaedah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada 

dan hidup dalam masyarakat dimana ia hidup.
2
 

Di dalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk 

bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara 

warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum dan 

kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada 

awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam 

perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku 

dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil oleh negara dan dijadikan 

kepentingan umum. 

Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana 

adalah seseorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada 

perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan 

daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada 

wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu 

hukuman penjara, kurungan dan denda.
3
 Menurut Sudarto yang dimaksud 
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dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang 

yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
4
 

Kekerasan Dalam Pacaran atau yang sering disebut dengan KDP 

dilakukan oleh banyak kalangan yaitu kalangan dewasa dan kalangan anak, 

pada tahun 2013 saja di SPEK-HAM terdapat 2 (dua) kasus yang dilakukan 

oleh orang dewasa dan terdapat 2 (dua) kasus yang dilakukan oleh anak 

dibawah umur, sedangkan pada tahun 2014 pada Studi Kasus di SPEK-

HAM terdapat 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh kalangan dewasa dan 1 

(satu) yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kekerasaan yang dilakukan dalam masa pacaran yaitu antara 

lain adanya faktor intern dan ekstern yaitu antara lain faktor intern meliputi: 

tidak terpenuhinya hasrat batiniah dari si pelaku terhadap korban yang 

berakibat rusaknya fisik korban, adanya faktor kecemburuan terhadap 

pelaku dan korban, dll dan faktor ekstern yaitu meliputi: terdapatnya 

hubungan antara si korban dengan orang lain yang berakibat kecemburuan, 

dll. Disini penulis menitik-beratkan pada kasus Kekerasan Dalam Pacaran 

(KDP) yang dilakukan oleh pelajar. 

Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) dikalangan 

pelajar memang berdampak sangat memprihatinkan pasalnya sekolah 

merupakan lingkungan alternatif tempat remaja beradaptasi selain di rumah. 

Di samping tempat menimba ilmu, sekolah juga menjadi tempat remaja 

bersosialisasi dengan orang lain yang sesama jenis atau lawan jenis. Namun, 
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kurang disadari bahwa di sekolah pula individu bersosialisasi dengan 

individu lain yang berasal dari beragam latar belakang. Apabila seseorang 

tidak mampu menyesuaikan diri, maka akan muncul konflik dalam diri. 

Seseorang yang tidak mampu melakukan kontrol diri, cenderung memicu 

perilaku agresif antara lain dalam berbentuk KDP. 

Faktor penyebab KDP di kalangan remaja hampir sama dengan faktor 

penyebab kekerasan terhadap perempuan. Faktor internal dan eksternal 

korban dan pelaku kekerasan sama-sama berperan. Faktor internal korban 

meliputi umur, pendidikan, cacat fisik dan mental, pengetahuan, sikap 

terhadap kekerasan, rasa percaya diri yang rendah serta kesempatan yang 

diciptakan korban. Hal tersebut dapat menyebabkan seorang perempuan 

mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual. Selain itu, faktor internal 

pelaku juga sangat berpengaruh terhadap kejadian kekerasan terhadap 

perempuan. Sebagian besar pelaku KDP itu adalah banyak dilakukan oleh 

kalangan anak dibawah umur atau anak yang masih mengenyam pendidikan. 

Banyak yang beranggapan bahwa dalam berpacaran tidak mungkin 

terjadi kekerasan, karena pada umumnya masa berpacaran adalah masa 

yang penuh keindahan yang setiap hari diwarnai oleh tingkah laku dan kata-

kata yang manis. Hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk 

ketidaktahuan akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban 

tentang kekerasan ini.
5
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Upaya perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diwujudkan 

melalui Lembaga Negara yaitu KPAI (Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia). 

Dan ditegaskan pula didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 3 yang berbunyi “Perlindungan 

anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasaan dan diskriminasi, demi dan terwujudnya anak indonesia 

yang berkualitas,berakhlak mulia, dan sejahtera”. 

Informasi yang benar dan cukup tentang kekerasan dan bentuk-

bentuk kekerasan akan membuat remaja mengerti dan memahami tentang 

praktik kekerasan yang mereka alami, mereka cenderung terhindar dari 

bentuk-bentuk perlakuan kekerasan baik itu secara fisik, maupun non fisik. 

Informasi ini dapat didapatkan dari orang tua, guru, teman, dan media masa. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

membuat penelitian tentang perempuan korban kekerasan yang dilakukan 

pada masa pacaran kedalam sebuah skripsi dan judul yaitu 

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN 

KEKERASAN DALAM MASA PACARAN (Studi Kasus di SPEK-HAM). 

 

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar penelitian skripsi ini dapat mengarah pada pembahasan yang 

diharapkan dan dapat terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, 
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maka penelitian ini akan dibatasi hanya dalam KDP dengan korban 

perempuan dibawah umur. Penelitian ini berlokasi di SPEK-HAM 

kartasura, sukoharjo. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekerasan dalam masa pacaran didalam peraturan perundang-undangan 

maupun dalam fakta yang terjadi? 

2. Apa hambatan yang ditemui dalam melindungi perempuan terhadap 

korban kekerasaan dalam masa pacaran? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 

diuraikan tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap 

perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam masa pacaran dari 

sisi normatif dan dari sisi fakta yang ada. 

2. Untuk mengetahui hambatan apa sajakah yang ditemui terhadap korban 

kekerasan dalam masa pacaran. 

D. Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat 

dan berguna bagi masyarakat. Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengajaran agar dapat 

mengendalikan pikiran dan mengembangkan penalaran untuk 
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KDP 

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) 

Psikis 

Seksual 

Fisik 

KDRT 

Korban 

Anak 

KUHP pasal 

351-355 
UU no.23 tahun 2002 

tentang perlindungan 

anak 

Macam- macam KTP 

Dewasa 

membentuk pola pikir yang berkaitan dengan perlindungan hukum 

terhadap kekerasan dalam masa pacaran. 

2. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan 

kepada masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum 

terhadap perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap 

khasanah ilmu hukum yang disumbangkan dalam bentuk kajian kritis, 

asas-asas, teori-teori serta kajian teoritis yang berkaitan dengan 

perlindungan hukum terhadap pihak yang telah dirugikan atas perbuatan 

kekerasan yang dilakukan dalam masa pacaran. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 *Keterangan: 

Dampak dari 

KDP: 

1. Depresi 

2. Cidera 

3. Rasa rendah 

diri 

4. Cacat 

permanen 

5. Aborsi 

6. Stress 

7. Hamil diluar 

nikah 

8. Bunuh diri 
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Kekerasan Terhadap Perempuan dibagi kedalam 2 (dua) macam 

yaitu dalam Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasaan 

Dalam Pacaran (KDP), kekerasaan tersebut dibagi dalam beberapa akibat 

yang merupakan dampak dari KDP tersebut, terdapat 3 (tiga) dampak dari 

Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) yaitu kekerasan yang berakibat fisik, 

psikis, dan seksual yang kesemuannya itu berdampak buruk bagi si korban 

yang akan menjadikan korban menjadi terasingkan sendiri didalam 

kehidupannya, Kekerasan Terhadap Pacaran tersebut dilakukan oleh 2 

kategori, yang masing masing kategori memiliki hukum yang berbeda yaitu 

Kategori Dewasa dan Anak, Kategori Dewasa /atau lebih dari 17+, dapat 

dikenakan pasal 351-355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dan Kategori Anak yaitu -17, dapat dikenakan Undang-Undang no.23 tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Dampak yang ditimbulkan oleh 

Kekerasaan Dalam Pacaran (KDP) diantaranya yaitu mencakup kekerasan 

fisik, psikis, dan seksual. Hal tersebut membuat korban mengalami 

gangguan jiwa, depresi, hamil diluar nikah, cidera, cacat permanen, aborsi 

dan stress. 

F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisanya.
6
 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai 

berikut: 
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1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum yuridis 

empiris yaitu penelitian hendak mengadakan pengukuran terhadap 

peraturan perundang-undangan tertetu mengenai efektivitasnya, maka 

penelitian hukum ini tidak selalu diperlukan hipotesa, kecuali apabila 

penelitiannya itu bersifat eksplanatoris.
7
 

Yuridis disini mendeskripsikan norma atau aturan yang 

diidentifikasikan sebagai norma atau peraturan perundang-undangan 

tentang bagaimana undang-undang tersebut efektif-kah atau tidak 

tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban 

kekeraaan dalam masa pacaran. 

Empiris disini mengacu pada pendekatan rasional yang diperoleh 

berdasarkan fakta-fakta tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum 

terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan 

bagaimana hambatan yang ditemui dalam melindungi perempuan 

terhadap korban kekerasaan dalam masa pacaran. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Yaitu 

untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis       

mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan 

dalam masa pacaran di SPEK-HAM dan hambatan apa saja yang ditemui 

dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran. 
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 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 

hal.53. 
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3. Lokasi Penelitian 

  Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di Kantor SPEK-

HAM yang berada di Kartasura, Sukoharjo. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data yang 

meliputi:  

a. Data Sekunder 

Menggunakan dan mencari bahan-bahan hukum yang meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan Hukum Primer Merupakan data yang bersifat penting dan 

utama yang berfungsi untuk mendapatkan beberapa informasi yang 

diperlukan yang berhubungan dengan penelitian tentang kekerasan 

dalam masa pacaran. Sumber-sumber tersebut meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

b) Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak 

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peradilan anak 

e) Yurisprudensi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan yang berlakunya tidak 

mengikat atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu 

berupa buku hasil karya para-para pakar yang berkaitan dengan 



11 
 

 
 

perlindungan hukum terhadap perempuan korban penganiayaan 

dalam masa pacaran dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan yang dilakukan dalam masa pacaran tersebut 

terjadi. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama. Data tersebut diperoleh dan didapatkan dengan 

terjun langsung ke lapangan. Berupa keterangan atau fakta secara 

langsung mengenai bentuk perlindungan hukum dan hambatan yang 

ditemui dalam melindungi perempuan koban kekerasan dalam masa 

pacaran. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan 

dalam penelitian hukum normatif.
8
 Studi kepustakaan yaitu suatu 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku 

kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan 

cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini 

atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut. 

b. Studi Lapangan 
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1) Wawancara 

Wawancara adalah merupakan langkah yang diambil 

selanjutnya setelah penulis membuat daftar pertanyaan. Untuk 

memperoleh informasi atau keterangan yang lengkap. Wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka 

secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara 

ini dilakukan dengan cara penulis datang langsung ke lokasi 

penelitian yang menjadi tempat penelitian, kemudian mengadakan 

tanya jawab dengan subjek penelitian. 

Wawancara disini memiliki point-point penting yang 

digunakan dalam penulisan ilimiah, yaitu: 

- Perlindungan hukum dan bentuk seperti apa yang 

menjadi acuan terhadap perempuan korban kekerasan 

dalam masa pacaran. 

- Hambatan apasaja yang menghalangi untuk melindungi 

perempuan korban kekerasan dalam masa pacaran. 

 

6. Metode Analisis Data 

Setelah data selesai terkumpul dengan lengkap, tahap yang 

harus dilakukan selanjutnya yaitu analisis data. Penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang 

mengahasilkan data berupa deskriptif, melalui pertanyaan yang telah 

ditanyakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan. 

Terdapat 3 komponen utama dalam analisis data kualitatif yaitu 
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reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga 

komponen tersebut menentukan dalam menentukan kesimpulan 

akhir analisis.
9
 

G. Sistematika Skripsi 

Dalam rangka mempermudah, memahami dan memberikan 

gambaran mengenai keseluruhan isi dari penelitian, maka penulis 

menjabarkan dan mengemukakan sistematika penelitian sebagai berikut: 

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, 

daftar isi, abstrak. Bagian isi terdiri dari bab-bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari sub-bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Skripsi 

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini terdiri dari sub-bab, antara 

lain: 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia 
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1. Definisi HAM 

2. Ruang Lingkup atau Pengaturan HAM 

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan 

1. Pengertian Tentang Kekerasan 

2. Macam-macam Kekerasan 

3. Sebab-sebab Kekerasan 

4. Kekerasan Terhadap Perempuan 

C. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan 

1. Definisi Penganiayaan 

2. Jenis-jenis Penganiayaan 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini terdiri dari 

sub-bab, antara lain: 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban 

Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Masa Pacaran 

B. Hambatan Apa yang Ditemui Dalam Melindungi Perempuan 

Terhadap Korban Kekerasaan Dalam Masa Pacaran 

Bab IV Penutup, dalam bab ini terdiri dari sub-bab, antara lain: 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


