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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai 

segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menciptakan kehidupan masyarakat 

Indonesia yang adil, makmur, aman, dan sejahtera merupakan tujuan pembangunan 

nasional Indonesia. Manusia perlu manusia lain dalam memenuhi berbagai 

kebutuhan, demikian seterusnya sehingga kompeksitas hubungan manusia tersebut 

terbentuk dalam sebuah kelompok yang disebut masyarakat. Masyarakat adalah 

sekumpulan dari manusia yang karena kodratnya saling berinteraksi satu sama lain 

untuk suatu tujuan tertentu.1 

Sejak kecil sampai dengan kematianya, manusia tidak pernah hidup sendiri 

tetapi selalu berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda antara satu sama 

lainya. Lingkungan sosial adalah suatu bagian dari lingkungan hidup atas hubungan 

individu dan kelompok dan pola-pola organisasi serta segala aspek yang ada di dalam 

masyarakat yang lebih luas. Dalam setiap masyarakat, jumlah kelompok dan kesatuan 

sosial itu bukan hanya satu, sehingga warga bisa termasuk dalam dan menjadi 

sebagian dari berbagai kelompok dan kesatuan sosial yang ada dalam masyarakat 

tersebut. Di satu pihak manusia termasuk dalam suatu kesatuan sosial yang 

terorganisasi menurut aturan-aturan kekerabatan, seperti keluarga, kelompok orang – 

                                                
1 Wasis. SP.2002.Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. UMM. Press. Hlm.7 
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orang yang seketurunan, atau kelompok orang-orang yang digolongkan sebagai 

sekerabat, dan sebagainya, manusia juga bisa menjadi anggota dari berbagai 

perkumpulan dan organisasi di tempat kerjanya, ataupun menjadi anggota berbagai 

perkumpulan yang dimasukinya karena manusia merasa sebagai satu anggota dengan 

perkumpulan tersebut yang terwujud berdasarkan atas persamaan umur, jenis 

kelamin,perhatian ekonomi dan ide politik, asal suku bangsa dan daerah yang sama, 

dan sebagainya dan juga persamaan kesenangan atau hobi dengan sejumlah orang 

lainya. 

Diantara berbagai kelompok kesatuan sosial dalam masyarakat yang tidak bisa 

di pisahkan dari kehidupan adalah kelompok yang dinamakan waria mungkin 

kelompok ini dinilai sebagai masayarakat salah satu kelompok yang bertolak 

belakang dengan norma dan nilai-nilai dalam kehidupan didalam masyarakat 

indonesia jika dipandang dari sudut jenis kelamin. Persoalan waria dapat dikatakan 

sebagai persoalan yang ada di selutuh wilayah Republik Indonesia, mulai dari kota -

kota besar hingga ke pelosok desa terpencil. Terlepas dari alasan yang menyebabkan 

munculnya waria di tanah air, bagimanapun hal tersebut merupakan fenomena karena 

waria juga sebagai sosok manusia yang mempunyai hak dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. 

Waria merupakan masalah yang kabur dalam hukum pidana, adalah 

permasalahan seks dan sosial yanga sangat kompleks, akan tetapi sebagai manusia 

Waria cenderung dijadikan sasaran/korban beberapa bentuk tindak pidana karena 

secara biologis waria adalah laki-laki tetapi penampilanya menunjukkan sikap 
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kewanitaan. Waria hampir ada diseluruh pelosok penjuru tanah air, maka dengan 

demikian untuk di kota Malang juga tidak akan terlepas dari hadirnya waria. 

Munculnya persoalan Waria di kota Malang mendapatkan berbagai reaksi dari 

masyarakat, sebagian besar masyarakat manyatakan bahwa waria adalah suatu 

perbuatan tercela karena melanggar norma agama, adat, dan nila-nilai yang ada 

didalam masyarakat. Namun mungkin ada pula sebagian kecil yang tidak terlalu 

mempersoalkan kehadiran Warian di kota Malang. 

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, 

juga terjadi kejahatan yang di alami oleh waria, contoh kasus : 

1. Di Jakarta Timur, seorang pria sebut saja bernama Robert usia 34 tahun 

divonis penjara 1 tahun 5 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

dengan tuduhan telah menganiaya seorang waria (sebut saja namanya Melati). 

Selain menganiaya korban pelaku juga merampas seluruh barang-barang milik 

korban antara lain sebuah handphone milik korban, perhiasaan emas dengan 

berat kurang lebih 7 gram. 

2. Di Bandung, seorang waria melaporkan atas penganianyaan terhadap dirinya 

yang dilakukan oleh seorang pria bernama Jhony (bukan nama sebenarnya) 

usia 29 tahun divonis pidana penjara 10 bulan oleh hakim Pengadilan Negeri 

Bandung dengan tuduhan telah menganiaya seorang waria (sebut saja 

namanya Susan). Selain menganiaya korban, pelaku juga mengambil dengan 
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paksa barang milik korban berupa sebuah handphone, uang tunai Rp.750 

ribu.2 

Penelitiam tentang perlindungan hukum terhadapa waria yang telah dilakukan 

oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu : 

1. Penelitian oleh Amirudin Ichsan (2007) Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya Malang. Dalam penelitianya di dapatkan hasil bahwa perlindungan 

hukum terhadap waria di kota Malang belum dapat diselengggarakan dengan 

sebagaiman mestinya dan belum maksimal sesuai dengan kententuan hukum 

dalam KUHP pasal 351 ayat (1) dan (2),pasal 352,pasal 353 ayat (1) dan 

(2),pidana penganiayaan tidak berani melaporkan peristiwa yang dialami 

karena merasa takut dengan ancaman dari pelaku, selain itu waria tersebut 

enggan melaporkan penganianyaan yang dialami ke polisi karena takut tidak 

mendapatkan layanan sebagaimana mestinya dari pihak kepolisian. 

Sebenarnya dari pihak kepolisian sendiri tidak membedakan status sebagai 

waria dan tetap akan memberikan layanan hukum sebagai warga negara yang 

berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan undang – 

undang yang berlaku.3 

2. Selanjutnya Ikomang Suparta (2008) Fakutas Hukum Universitas Brawijaya 

Malang. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa bentuk tindak pidana yang 

                                                
2 Harian Post Kota Jakarta Edisi Jumat 15 september 2006. di akses melalui http://www.google.post 
kota.co.id 5 Januari 2011 
3 Amir Ichsan. 2007. Perlindungan Hukum Menurut KUHP terhadap Waria Korban Tindak Pidana 
Dalam Mengekspresikan Diri. Studi pada Organisasi Waria. (IWAMA) Kota Malang. Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Brawijaya Malang. Hal.67. 



5 
 

dialami oleh waria di kota Malang terdiri dari kekerasan fisik seperti 

menampar, menonjok, menendang, dan memukul yang mengakibatkan luka 

baik ringan maupun berat. Kekerasaan dengan dimensi psikologis,seperti 

dimaki-maki dan ancaman yang menimbulkan rasa takut dan trauma yang 

cukup mendalam. Pelaku tindak pidana tersebut sebagian besar ridak 

dilaporkan karena rasa takut dalam diri waria untuk melaporkanya sebenarnya 

pelaku dapat dikenakan ancaman KUHP Pasal 351 ayat (1) dan (2),Pasal 

352,Pasal 353 ayat (1) dan (2) dan pasal 360 ayat (1) dan (2) tentang 

kejahatan penganiayaan, dan kekerasan dengan dimensi psikologis dapat 

dikenakan ancaman pasal 310 yaitu delik kejahatn kekerasan non fisik.4 

Perbedaam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada rumusan 

dan rujuan penelitian, dalam penelitian dalam penelitian terdahulu tidak membahas 

tentang modus operandi tindak pidana penganiayaan terhadap waria. Selain itu dalam 

penelitian terdahulu hanya mengkaji bentuk tindak pidana yang dialami waria dan 

tidak mengkaji perlindungan hukum namun atas tindak pidana yang dialami oleh 

waria. 

Terlepas dari berbagai tanggapan dan opini yang berkembang tentang Waria 

yang ada di Kota Malang tersebut,namun sebagai manusia waria mempunyai hak 

sebagiman manusia normal lainya juga mempunyai kedudukan dan perlakuan hukum 

sebagai warga negara Indonesia. 

                                                
4 Ikomang Saparta.2008. Tinjauan yuridis bentuk –bentuk tindak Pidana Yang Dialami Oleh Waria 
Menurut KUHP. Studi Organisasi Waria (IWAMA) Kota Malang Skripsi.Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya Malang. Hal.71 
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Dalam jurnal Hukum yang ditulis oleh Fredy Sinaga (2009) menyebutkan 

bahwa terdapat perhatian dan perlindungan hukum bagi waria yang mengalami tindak 

pidana penganiayaan di Jakarta. Pelaku tindak pidana tersebut dikenakan ancaman 

pasal 351 ayat (1) dan (2),352,353 ayat (1) dan (2),360 ayat (1) dan (2), tentang 

kejahatan penganiayaan, dan kekerasaan dengan dimensi psikologis dikenakan sanksi 

ancaman pasal 310 KUHP yaitu delik kejahatan kekerasaan non-fisik. Sebagian besar 

warian mendapatkan perlindungan hukum dari pihak penegak hukum yaitu kepolisian 

dan kejaksaan.5 

Berdasar pada pemikiran diats tersebut maka penliti tertarik untuk memilih 

judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARIA YANG MENJADI 

KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF 

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 13 

TAHUN 2006 (Studi  Di Wilayah Polres Kota Malang). 

 

B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana bentuk –bentuk tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh 

waria di Ikatan Waria Kota Malang ? 

                                                
5 Fredy sinaga.2009.Efektifitas perlindungan Hukum Terhadap Waria di Jakarta.www.Mimbar 
Hukum.go.id.warian.html.di akses pada tanggal 2 januari 2011 
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2. Bagaimana modus tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh waria di 

Ikatan Waria Kota Malang ? 

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap waria yang menjadi korban 

tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Kota Malang? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan  

1. Tujuan Penulisan  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka jelaslah 

bahwa tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bentuk –bentuk tindak pidana penganiayaan yang 

dialami oleh waria di Ikatan Waria Kota Malang. 

b. Untuk mengetahui modus tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh 

waria di Ikatan Waria Kota Malang. 

c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap waria yang 

menjadi korban tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres 

Kota Malang. 

2. Manfaat Penulisan  

a. Secara teoritis  

1) Penelitian ini merupakan salah satu upaya menambah dan 

memperdalam ilmu pengetahuan terhadap bentuk modus tindak pidana 

penganiayaan khususnya terhadap waria serta memperkaya khasanah 

ilmu pengethaun bidang hukum pidana. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengemban ilmu pengethauan serta perundang-undangan terutama 

dalam menangani masalah bentuk-bentuk tindak pidana penganiayaan 

yang dialami oleh Waria serta perlindungan dari bentuk-bentuk pidana 

penganiayaan yang di alami waria. 

b. Secara Praktis  

1) Dengan adanya penelitian dan hasil yang dicapai diharapkan dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan masukan pihak-pihak yang 

berkepetingan dan terutama bagi Pemerintah Kota Malang, Penegak 

hukum dan masyarakat luas, sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam menghadapi realita yang ada mengenai Waria 

dalam pergaulanya sehari-hari dilingkungan yang mengalami 

penganiayaan. 

2) Menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur dan merencanakan 

kebijakan hukum terhadap bentuk-bentuk tindak pidana yang dialami 

oleh Waria serta perlindungan dari bentuk-bentuk tindak pidana 

penganiayaan. 

 

D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Metode Pendekatan yang diggunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode penekanannya pada data primer. 
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Didasarkan pada pendekatan secara normatis dan pendekatan secara konsep 

(conceptual approach) yang relevan dengan kebutuhan penelitian. 

2. Lokasi dan waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan 

penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian lokasi 

yang peneliti pilih adalah Ikatan Waria Kota Malang (IWAMA) yang 

beralamat di Jln Selat Sunda V/D6- No.14, dan Aparat penegak hukum di 

wilayah hukum kota malang yaitu Polres Malang Kota yg beralamat di Jln 

Jaksa Agus Suprapto No.19. Dipilihnya tempat penelitian tersebut 

dikarenakan ikatan tersebut merupakan mata rantai utama organisasi Waria di 

Kota Malang dan sebagai ujung tombak menggali informasi terkait dengan 

tema yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan sejak 

tanggal 1 November 2010 sampai dengan Januari 2012 dengan mengambil 

data yaitu tahun 2009 sampai 2010. 

3. Sumber data 

a. Sumber Data Primer 

1) Data Primer  

 Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang 

dilakukan selama bulan November 2010 sampai dengan Desember 

2012 tentang masalah yang terkait dengan perlindungan bagi waria 

yang mengalami tindak pidana penganiayaan yang terjadi selama 

tahun 2010 sampai dengan 2011.  
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2) Penetuan Responden 

Penentuan sampel dan responden dalam penelitian ini 

dilakukan secara purposive (secara sengaja). Proportional Random 

Sampling adalah “untuk memperoleh sampel yang respresentatif, 

pengembilan subyek dari setiap strata atau setiap wilayah ditentukan 

seimbang atau sebanding dengan banyaknya subyek dalam masing-

masing srata atau wilayah.6 

 Dengan demikian responden dalam penelitian ini secara 

sengaja dengan memperhatikan maksud dari tujuan penelitian. Jumlah 

responden dalam penelitian ini adalah 4 orang Waria dari 30 orang 

Waria yaitu Keke Virginita, Rini Salindri, Nova dan Monica, dan 1 

orang Reskrim Polres Malang Kota yaitu BRIGPOL Abdi Teratai. 

b. Sumber  Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku hukum, tulisan para sarjana 

dan ahli hukum serta peraturan perundang-undangan yaitu Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum  

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.  

 

 
                                                
6 Arikunto,Suharsimi.2001,Metode Penelitian,Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.hlm.126 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Wawancara atau Interview merupakan proses tanya jawab yang dilaksanakan 

secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka 

dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranagn yang 

diperoleh dari responden.7 

5. Metode Analisis data 

 Setelah data terkumpul, dilakukan sistimatisasi dan dideskripsikan 

serta dianilisi dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif, yaitu data 

hasil penelitian lalu dipaparkan atau dideskriptifkan secara sistematis pada 

mutu (kualitas) data, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang pokok permasalahan yang diteliti. Analisa data ini 

didasarkan pada suatu upaya dan pertimbangan bahwa setelah data 

dikumpulkan dari lokasi penelitian,selanjutnya data dianalisis untuk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga diharapkan dapat 

berguna memecahkan maslah yang dihadapi. 

 

E. Sistematika Penulisan  

 Penulisan hukum ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, beberapa sub bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

                                                
7 Bambang sunggono,Metodologi Penelitian Hukum,Sinar Grafika,Jakarta.hlm.127 
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 Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  Tinjauan Pustaka  

 Pada bab ini akan disajikan teori-teori hukum yang dipandang relevan 

dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagai dasar didalam 

membahas hasil penelitian dan mencari solusi dalam mengatasi maslah 

yang ditemukan. 

Bab III  Hasil dan Pembahasan 

 Ban ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian, meliputi tentang bentuk-bentuk tindak 

pidana yang dialami oleh waria dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi 

bentuk-bentuk tindak pidana tersebut, khususnya di organisasi Ikatan 

Waria Malang. 

Bab IV Penutup 

 Bab penutup, berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari beberapa 

analisis permasalahan yang telah dibahas di bab-bab dan berisi saran-saran 

konstruktif dari penulis terhadap berbagai permaslahan yang ada. 

 


