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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Negara merupakan sebuah kesatuan wilayah dari unsur-unsur negara,
1
 yang 

didalamnya terdapat berbagai hubungan dari sebuah masyarakat tertentu yang 

berlangsung secara timbal balik dan terikat oleh kesatuan wilayah. Agar hubungan 

kepentingan masyarakat pada suatu negara dapat berjalan dengan efektif, tentu 

diperlukan peran serta pemerintah dan untuk untuk mewujudkan hal tersebut 

Pemerintah memerlukan istrumen dan instrumen tersebut adalah hukum positif. 

  Hukum merupakan wujud dari pemerintah dan kehendak negara yang 

dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan 

penduduk, baik didalam maupun diluar wilayahnya. 

Menurut Leslie Lipton, fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan karena 

negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara 

terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut.
2
 Individu- individu yang 

dimaksud dalam suatu negara adalah masyarakat  yang didalamnya ada orang  
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laki-laki maupun perempuan dan juga ada anak-anak. Apabila  negara mempunyai 

kewajiban  untuk melindungi seluruh warga negaranya. Maka baik perempuan 

maupun laki-laki dan juga anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan hal itu 

harus diberikan secara merata baik kepada laki-laki atau perempuan, dan anak-anak 

setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Perlindungan hukum dapat terlaksana apabila peraturan perundang-

undangan yang mengharuskan atau memaksa untuk bertindak benar-benar 

dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara 

yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.  Bruggink membagi 

keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif 

dan keberlakuan evaluatif material. Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh 

para warga masyarakat efektif  kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum, 

keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam sistem hukum hirarki, keberlakuan 

evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah 

memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.
3
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 Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya 

belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak 

korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. 

Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku 

kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga 

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana 

diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan Konstitusional. 

Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah 

diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan 

terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar. 

Terutama pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Karena suatu tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti: paman, suami, pacar, teman 

kencan, dan orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaannya seperti, atasan maupun 

teman sekerjanya dapat membawa trauma yang besar terhadap korban kekerasan 

tersebut. Adapun yang sering menjadi korban dalam tindak kekerasan dalam rumah 

tangga adalah istri dan anak, hal ini terjadi karena  laki-laki secara fisik lebih kuat, 

karena itu tingkat agresifitasnya lebih tinggi. Dalam masyarakat, laki-laki sejak anak-

anak disosialisasikan untuk menggunakan kekuatan fisiknya. Budaya yang ada dalam 

masyarakat selama ini menempatkan dominasi laki-laki terhadap  perempuan. 

Perempuan dibesarkan dan disosialisasikan untuk bersikap lemah lembut dan banyak 

mengalah. 
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 Ketergantungan ekonomi memaksa perempuan untuk menerima 

penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung.  Apapun model dan bentuk 

kekerasan yang dilakukan baik itu berupa ancaman kekerasan, penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan adalah merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan. 

Perlindungan  hukum bagi istri (perempuan) dan anak sangat diperlukan 

mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan terhadap istri mengingat hanya 

perempuan yang memiliki fungsi reproduksi. Namun demikian dalam hukum positif 

kita sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan 

dalam rumah tangga  yaitu Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan 

Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, namun sejak diundangkannya Undang- Undang 

ini terjadi banyak peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Betapa tidak, simak 

saja angka tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang selalu 

menunjukkan peningkatan, khususnya setelah diberlakukannya UU No. 23 tahun 

2004. Mulai dari 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 

2004, 20.391 kasus pada tahun 2005, 22.512 kasus pada tahun 2006, 25.522 kasus 

pada tahun 2007, 54.425 kasus pada tahun 2008, dan 143.586 kasus untuk tahun 2009 

4
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Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 ini disebutkan yang bisa 

menjadi korban adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai 

hubungan dan yang menetap dalam satu rumah, dan orang yang bekerja membantu 

rumah tangga tersebut dan tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut.
5
 

 Kedudukan korban dalam hukum Positif saat ini belum ditempatkan secara 

adil bahkan cenderung terlupakan.  Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seluruh 

warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala macam 

bentuk ancaman yang membahayakan bagi orang tersebut. Yang  pelakunya lebih 

sering adalah orang-orang terdekat mereka sendiri bahkan tidak jarang pelakunya 

adalah suami mereka sendiri. Yang mana seharusnya suami adalah sosok yang 

memberikan perlindungan bagi istrinya. Lalu  bagaimana seharusnya Indonesia 

bertindak sebagai negara hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada 

kaum perempuan (dalam hal ini istri) korban kekerasan rumah tangga seperti 

kekerasan fisik, seksual, psikologis,dan juga penelantaran rumah tangga, maka dari 

itu  diperlukan perhatian khusus  kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah 

tangga terutama oleh pemerintah. Sebagaimana telah disebutkan dalam  Undang-

undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah pemerintah, 

masyarakat, polisi, dan juga advokat. Namun dalam hal terjadinya suatu tindak 

kekerasan tidak mungkin ada tanpa adanya peranan dari korban itu sendiri. Apapun 
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bentuknya, dilihat dari tindak kekerasan terhadap perempuan mempunyai peranan 

dalam terjadinya tindak kekerasan atau kejahatan, walaupun sebenarnya tidak ada 

timbul viktimisasi kriminal (viktimitas) atau kejahatan (kriminalitas) tanpa adanya 

pihak korban dan pelaku. Karena masing-masing merupakan kompenen suatu 

interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal 

(kriminalitas). Jadi yang dimaksud dengan viktimisasi kriminal kekerasan adalah 

tindakan-tindakan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seseorang terhadap orang lain, baik untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain dan 

yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial. Dalam Undang-undang No 

23 tahun 2004 ini  meskipun memberikan perlindungan bagi korban tindak kekerasan 

dalam rumah tangga tapi dalam undang-undang terdapat unsur-unsur Pasal yang 

menyatakan adanya viktimisasi terhadap perempuan yaitu dalam Pasal 1 Ayat 1
6
 yang 

berbunyi  yang dimaksud dengan  

Kekerasan dalam Rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

fisik, seksual, psikologis dan atau penelataran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 yang mana bila kita menafsirkan Pasal tersebut menyatakan korban yang terutama 

dilindungi adalah perempuan. Hal ini bisa mengakibatkan anggapan masyarakat 

bahwa perempuan itu adalah seseorang yang lemah yang bisa dijadikan sebagai 

korban suatu tindak kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan 

dibahas dalam tulisan ini adalah permasalahan viktimisasi kriminal kekerasan dalam 
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rumah tangga terhadap perempuan berkaitan dengan pandangan, pemikiran dalam 

viktimologi mengapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. 

Berangkat dari uraian ini maka peneliti akan berusaha mengkaji mengenai 

bagaimana unsur-unsur viktimisasi kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana 

bentuk viktimisasi korban dalam perUndang-Undangan di Indonesia. Sehingga 

penulis dalam penelitian ini akan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Normatif  

Viktimisasi Perempuan Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga” 

B. RUMUSAN MASALAH 

  Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Unsur Viktimisasi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ? 

2. Bagaimana bentuk Viktimisasi dalam  Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?   

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui unsur-unsur viktimisasi perempuan dalam Undang- Undang 

No 23 Tahun 2004. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk viktimisasi dalam tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai wacana kritis terhadap perlindungan negara kepada korban-korban tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Bagi pengembangan Ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu Viktimologi untuk 

menambah wawasan mengenai pencegahan terjadinya korban dalam tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Sebagai salah satu aktualisasi peneliti dalam bidang ilmu hukum. 

2. Manfaat Aplikatif 

a.Bagi  Peneliti 

  Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam hal penambahan wacana 

khususnya masalah perlindungan korban. 
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b. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini sebagai wacana kritis terhadap perlindungan negara kepada 

korban-korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Bagi Insan Akademisi 

Untuk memperkaya wawasan mengenai hak, kewajiban serta peran korban 

tindak pidana perempuan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

E METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah 

yang bersifat ilmiah. 

1. Metode pendekatan 

 Dalam Penulisan Tugas akhir ini Peneliti menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif , yakni melihat hukum sebagai norma  dalam masyarakat dan jenis 

penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian yuridis kualitatif, yakni berkaitan 

langsung dengan tujuan peneliti untuk melakukan pengkajian dan analisis secara  

kritis terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang berkaitan dengan viktimisasi 

perempuan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai upaya 
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memberikan perlindungan korban perempuan dan yang bersumber dari perangkat 

yuridis normatif. 

2. Jenis Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: 

a. Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

hukum positif ,
7
  yaitu: 

1. Undang- undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Penjelasan UU No. 23  tahun 2004. 

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum  penunjang yang 

merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum 

primer  yaitu:  

1. Literatur pendukung berupa dokumen, literatur, makalah, jurnal 

ilmiah dan artikel-artikel lepas yang terkait dengan pembahasan 

mengenai viktimisasi perempuan dan Deklarasi penghapusan 

kekerasan  terhadap perempuan 

2. Artikel-artikel dan berita dari media cetak dan internet. 

c. Sumber Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang digunakan 

sebagai pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan 

hukum primer maupun sekunder yaitu berupa: 
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1. Kamus. 

2. Ensiklopedia. 

3. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik Analisa Bahan hukum adalah tahap yang penting dalam menentukan 

suatu penelitian. Analisa bahan hukum adalah menguraikan dan memecahkan 

masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan kemudian 

diajukan dalam pokok permasalahan yang diajukan. Adapun teknik analisa bahan 

hukum dalam penulisan ini adalah analisa isi (content analysis). 

F.SISTEMATIKA PENULISAN 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

  Dalam bab pendahuluan, peneliti memaparkan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan, serta sistematika 

penelitian ini. 

Bab II Kajian Pustaka 

Dalam bab II ini berisi teori-teori dan konsep tentang viktimisasi pada 

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga. Dalam bab kajian pustaka ini peneliti memaparkan secara teoritis dan konsep 

tentang pengertian, tujuan fungsi viktimisasi pada Undang-undang No 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  Dan dalam Bab ini juga 

membahas mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang terkait 
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dengan metode pendekatan penelitian, jenis dan bahan hukum penelitian yang di 

dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terbagi atas Bahan 

Hukum primer, sekunder dan tersier. Dan juga mengenai pendekatan yang digunakan 

yaitu pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan analisis. Kemudian 

metode penelusuran guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan serta 

bagaimana cara menganalisis data penelitian yang telah diperoleh. 

Bab III Pembahasan 

 Bab III dari penelitian ini berisi tentang analisa hasil temuan tentang 

permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Sesuai dengan rumusan 

permasalahan, maka di dalam Bab III ini akan membahas dua permasalahan pertama 

mengenai unsur-unsur pasal yang menyatakan viktimisasi tersebut dan yang kedua 

mengenai bentuk- bentuk viktimisasi yang terjadi.  

Bab IV Penutup 

 Bab IV penelitian ini mengenai kesimpulan, berisi tentang kesimpulan dari 

pembahasan dan analisa pada bab pembahasan dalam satu kerangka pemikiran. 

 


