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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacar adalah kekasih atau teman 

lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta-kasih. Berpacaran 

adalah bercintaan atau berkasih-kasihan (dengan sang pacar). Memacari adalah 

mengencani atau menjadikan dia sebagai pacar. Sementara kencan sendiri menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berjanji untuk saling bertemu di suatu tempat 

dengan waktu yang telah ditetapkan bersama.1 

Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya 

berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga 

yang dikenal dengan pernikahan. Pada kenyataannya penerapan proses tersebut masih 

sangat jauh dari tujuan yang sebenarnya. Manusia yang belum cukup umur dan masih 

jauh dari kesiapan memenuhi persyaratan menuju pernikahan telah dengan nyata 

membiasakan tradisi yang semestinya tidak mereka lakukan. 2 

Aktivitas pacaran atau tradisi pacaran memiliki variasi dalam pelaksanaannya 

dan sangat dipengaruhi oleh tradisi individu-individu dalam masyarakat yang terlibat. 

Dimulai dari proses pendekatan, pengenalan pribadi, hingga akhirnya menjalani 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 1998, Hlm 

807 dan Hlm 542.  
2 Anonim, https://id.wikipedia.org/wiki/Pacaran di akses Pada tanggal 20 Maret 2017. 

 

1 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pacaran


 
 

hubungan afeksi yang ekslusif. Perbedaan tradisi dalam pacaran, sangat dipengaruhi 

oleh agama dan kebudayaan yang dianut oleh seseorang.3 

 Menurut persepsi yang salah, sebuah hubungan dikatakan pacaran jika telah 

melakukan aktivitas-aktivitas seksual atau percumbuan yang akhirnya melakukan 

tindakan hubungan seksual atau tindakan hubungan intim (fornikasi) seperti suami istri, 

dilakukan oleh pasangan yang berpacaran tradisi seperti ini dipraktikkan oleh orang-

orang yang tidak memahami makna kehormatan diri perempuan, tradisi seperti ini 

dipengaruhi oleh media massa yang menyebarkan kebiasaan yang tidak memuliakan 

kaum perempuan.4 

Sampai sekarang, tradisi berpacaran yang telah nyata melanggar norma hukum, 

norma agama, maupun norma sosial di Indonesia masih terjadi dan dilakukan secara 

turun - temurun dari generasi ke generasi yang tidak mememiliki pengetahuan menjaga 

kehormatan dan harga diri bagi perempuan yang semestinya mereka jaga dan pelihara.5 

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk 

menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu 

tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi 

dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah 

“kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang 

                                                           
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid.  

2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Kebudayaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Percumbuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Fornikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_massa
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial


 
 

merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan 

dengan kekerasan terhadap orang.6 

Kekerasan dalam berpacaran atau dating violence merupakan kasus yang sering 

terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam pacaran masih belum 

begitu mendapat sorotan jika dibandingkan kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

terkadang masih terabaikan oleh korban dan pelakunya. Pengertian dari kekerasan 

dalam pacaran adalah tindak kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat 

pernikahan yang mencakupi kekerasn fisik, psikologi dan ekonomi. 7 

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yaitu: Kekerasan 

fisik seperti memukul, menampar, menendang, mendorong, mencekram dengan keras 

pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan fisik yang lain. Kekerasan psikologis 

seperti mengancam, memanggil dengan sebutan yang mempermalukan pasangan 

menjelek - jelekan dan lainnya. Kekerasan ekonomi seperti meminta pasangan untuk 

mencukupi segala keperluan hidupnya (memanfaatkan atau meloroti uang pasangan). 

Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan 

berhubungan intim atau tindakan hubungan seksual dibawah paksaan dan ancaman. 

                                                           
6GunawanWibisono,”PengertianKekerasan“,https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wo

rdpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan,html, di akses Pada tanggal 20 Maret 2017. 
7 Kisara, “Bentuk Kekerasan dalam Pacaran “, https://kisara.or.id maintenance by 

www.sikusaka.com/2014/bentuk-kekerasan-dalam-pacaran.html, di akses Pada tanggal 25 Maretl 2017. 

 

 

3 

https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan
https://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan
https://kisara.or.id/
http://www.sikusaka.com/


 
 

Tindakan stalking seperti mengikuti, membuntuti dan serangkaian aktivitas yang 

mengganggu privasi dan membatasi aktivitas sehari-hari pasangan.8 

Menghadapi kekerasan dalam pacaran lebih sulit, karena banyak yang 

menganggap bahwa pacaran pasti didasari perasaan cinta, simpati, sayang, dan 

perasaan-perasaan lain yang positif. Hal klasik yang paling sering timbul dalam kasus 

kekerasan dalam pacaran adalah perasaan menyalahkan diri sendiri dan merasa 

“pantas” diperlakukan seperti itu. Hal ini yang membuat pacar merendahkan dan terus 

melakukan kekerasaan dalam pacaran terhadap pasangannya. 

Kekerasan dalam pacaran adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap 

perempuan, sebab yang menjadi korban dan di rugikan secara fisik, psikologi maupun 

ekonomi dalam sebuah hubungan yang di jalin atau dalam pacaran adalah perempuan. 

Komnas Perempuan mencatat sebanyak 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) 

atau dating violence terjadi selama 2016 di seluruh Indonesia.9 

Berdasarkan catatan  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(BP3A) Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan data 15 Kabupaten atau Kota 

yang sudah melaporkan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sumatera Selatan 

mencatat 1.062 kasus kekerasan pada perempuan dan anak terjadi sepanjang tahun 

                                                           
8
Ibid.  

9 Kristian , Erdianto ,  2016 , “Waspada  Kasus  Kekerasan Wanita dalam Pacaran di Indonesia  

“, www.Kompas.com , Waspada-kasus-kekersan-wanita-dalam-pacaran-di-Inonesia 08/03/2016, 07:51 

WIB , diakses Pada tanggal 25 Maret 2017. 

 

 

4 

http://palembang.tribunnews.com/tag/anak


 
 

2016. BP3A Kota Palembang merupakan daerah yang sudah melaporkan kasus 

terbanyak diantara daerah lain yakni 255 kasus, disamping data yang sudah dilaporkan 

yang diterima BP3A Sumatera Selatan yakni 300 kasus. Hanya saja yang sudah 

melaporkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) 

Provinsi Sumatera Selatan, menurut Kepala BP3A Provinsi Sumatera Selatan Susna 

Sudarti, baru 15 Kabupaten atau Kota yang sudah melaporkan. Dua daerah yang belum 

melaporkan kasus sepanjang tahun 2016 yakni Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dan 

OKU Selatan. Susna Sudarti mengatakan “Kalau OKU Selatan hingga saat ini memang 

belum ada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

red). Alasan belum terbentuknya disampaikan karena belum ada anggaran. Kita harap 

tahun ini sudah bisa terbentuk” Secara rinci laporan kasus kekerasan perempuan dan 

anak yang tecatat di Kabupaten atau Kota yakni Pagaralam dengan 32 kasus, OKU 

dengan 34 kasus, Empat Lawang 64 kasus, dan Muaraenim 50 kasus. Lalu ada 61 kasus 

di Banyuasin, 11 kasus di Ogan Ilir, 83 kasus di Musi Banyuasin, 21 kasus di 

Musirawas, 25 kasus di Prabumulih, Lahat 34 kasus, Lubuk Linggau 2 kasus, OKI 37 

kasus, PALI 51 kasus dan Muratara 4 kasus.10 

Dari jumlah kasus yang dijelaskan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Sumatera Selatan yang dibahas dalam tulisan ini 

adalah kasus kekerasan  terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir yaitu 

                                                           

10Sriwijaya Post, “Kekerasan dalam Pacaran Meningkat”, www. Sripoku. com/2016, 

Palembang ,Sumatera Selatan : Sriwijaya Post ,diakses Pada tanggal 25 Maret 2017. 
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11 kasus yang tercatat dan telah dilaporkan sedangkan untuk kasus kekerasan dalam 

pacaran ada 2 kasus yang telah dilaporkan Kekepolisian Kabupaten Ogan Ilir yaitu 

kekerasan seksual dan kekerasan fisik, namun masih banyak kasus yang belum tercatat 

dan dilaporkan kepada para penegak hukum karena para korban kekerasan merasa malu 

karena mendapat tekanan psikologis dari masyarakat jika kasus yang dialaminya 

menjadi tersebar sehingga membuat para korban hanya bisa diam.  

Data  tentang kekerasan dalam pacaran yang di peroleh melalui Wawancara 

dengan Pihak Kepolisian Ogan Ilir yang mencatat bahwa ada 2 kasus tentang kekerasan 

dalam pacaran di Kabupaten Ogan Ilir yang   telah di laporkan kepada Kepolisian Ogan 

Ilir pada bulan Januari sampai Februari tahun 2017   : 11 

Tabel 1 

Data kasus kekerasan dalam pacaran yang telah di laporkan Kekepolisian Ogan Ilir 

Jumlah Kasus Tahun Bulan 

11 2016 Januari – Desember 

2 2017 Januari – Februari  

Sumber: Catatan Data Tahunan Kepolisian Ogan Ilir 2017. 

Data kekerasan dalam pacaran yang di peroleh melalui Wawancara langsung 

dengan Satuan Reserse Kriminal yaitu Ipda Tolib sebagai Kaur Minres, Beliau 

menjelaskan bahwa ada 2 kasus tentang kekerasan dalam pacaran yang telah di 

laporkan ke pihak kepolisian.  

                                                           
11 Info Awal Dari Pihak Kepolisian Ogan Ilir. 
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Kasus yang pertama yaitu kasus kekerasan yang di alami oleh  seorang anak 

perempuan yang berinisial SW berumur 17 Tahun yang masih duduk di bangku 

Sekolah Menegah Atas korban mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual,dan 

kekerasan psikologi oleh pacarnya sebagai pelaku kekerasan yang berinisial AS 

berumur 18 tahun.  

Kasus kedua yaitu kasus kekerasan yang dialami oleh seorang anak perempuan 

yang berinisial DS berumur 18 Tahun korban mengalami kekerasan fisik, kekerasan 

seksual yang mengakibatkan korban megalami luka yang sangat serius oleh pacarnya 

sebagai pelaku kekerasan yang berinisial AG berumur 24 Tahun. 

Berdasarkan penjelasan yang di dapat dari wawancara  kronologi kejadian yang 

di alami oleh SW berumur 17 Tahun sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh 

AS berumur 18 Tahun sebagai pelaku kekerasan dalam pacaran, korban SW pada saat 

itu kira-kira pukul 13:45 WIB sms pacaran atau pelaku AS untuk menjemput korban  

SW dari sekolah dan menghantarkan  korban SW pulang kerumah , lalu mendapat 

balasan dari pelaku AS bahwa pelaku AS bisa menjemput kesekolah dan 

menghantarkan korban SW pulang kerumah, namun sepanjang di perjalan menuju 

kerumah korban SW terjadilah pembicaraan antara korban SW dan pelaku AS yang 

membicarakan bagaimana hubungan korban SW dan pelaku AS untuk kedepannya. 

Setelah membahas masalah itu terjadilah sedikit pertengkaran antara korban SW dan 

pelaku AS ,karena pelaku AS ingin meminta mencium  korban SW namun ,korban SW 

menolak karena SW merasa malu mencium pelaku AS saat di jalan yang sedang ramai. 
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Sehingga membuat pelaku AS marah terhadap korban SW karena keinginan pelaku di 

tolak oleh korban, lalu pelaku menghentikan motor yang mereka kendarai dan 

mengajak korban untuk berbicara ketempat yang sedikit sepi, namun korban menolak 

dan memaksa minta di hantarkan pulang kerumah hal tersebutlah yang membuat pelaku 

marah besar terhadap korban dan pelaku langsung menampar pipi korban hingga 

meninggalkan memar di pipi korban. Setelah itu terjadilah pertengkaran yang hebat 

antara keduanya sehingga korban bukan hanya mendapat tamparan di pipinya namun 

korban juga mengalami beberapa pukulan di bagian tubuh lainnya. Korban juga 

mengalami kekerasan seksual oleh pelaku karena pelaku memaksa korban untuk 

melakukan hubungan suami istri, korban yang sudah tidak berdaya akibat di pukul oleh 

pelaku tidak bisa lagi menolak perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban 

sehingga mengakibatkan korban pingsan. Sedikit kronologi kejadian yang di alami oleh 

korban SW. 

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari 5 orang korban yang pernah 

mengalami kekerasan dalam pacaran di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan identitasnya 

di rahasiakan , kekerasan yang banyak di alami oleh korban adalah kekerasan fisik dan 

juga kekerasan seksual. Beberapa contoh kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang 

dialami korban kekerasan dalam pacaran yaitu:12 

1. Responden 1 menjelaskan bahwa dirinya pernah ditampar oleh pacarnya 

karena menolak untuk di cium oleh pacarnya. Dirinya juga menjelaskan karena rasa 

                                                           
12Hasil Wawancara langsung dengan Korban Kekerasan dalam Pacaran.  
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takut di tampar oleh pacarnya dirinya telah sering melakukan ciuman dengan pacarnya 

ketika mereka bertemu walaupun dirinya tidak mau melakukanya karena rasa takut 

terhadap pacar dirinya tetap melakukan semua keinginan pacarnya. 

2. Responden 2 menjelaskan bahwa dirinya pernah di cubit hingga memar di 

pipinya karena pacarnya merasa kesal terhadap dirinya. Dirinya juga menjelaskan 

bahwa pacarnya tidak hanya mencubit pada bagian pipinya saja melainkan pacarnya 

sering menyentuh bagian buah dadanya dan meremas-remas buah dadanya. 

3. Reponden 3 menjelaskan bahwa dirinya pernah di pukul di bagian 

pinggulnya karena pacarnya merasa kesal melihat dirinya. Bukan hanya menjelaskan 

tentang kekerasan fisik yang dialaminy, dirinya juga menjelaskan bahwa pacarnya 

sering sekali memeluk dirinya dan mencium bagian bibirnya ketika mereka bertemu 

karena jika dirinya tidak mau melakukan hal itu dirinya diancam pacarnya akan di 

putuskan hubungan pacaran mereka. 

4. Responden 4 menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan fisik 

yang sangat parah sampai dirinya harus di bawah kerumah sakit, alasan pacarnya 

melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya karena dirinya sering menolak untuk 

berhubungan suami istri dengan pacarnya .Sebab pacarnya merasa kalau dirinya pantas 

berhubungan suami istri karena hubungan pacaran mereka sudah lebih dari 5 tahun. 

5. Responden 5 menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami kekerasan fisik 

ditampar dan dipukul di bagian dada oleh pacarnya karena pacarnya cemburu terhadap 

dirinya yang membalas chat atau sms dari laki-laki lain.  
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Dapat di simpulkan bahwa Kekerasan Fisik dan Kekerasan Seksual dalam 

pacaran di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir ini sudah menjadi masalah yang harus di 

tangani dengan serius dan secara tuntas agar tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan 

lainya yang mengancam hak asasi manusia terutama terhadap perempuan.  

Pada umumnya korban kekerasan fisik dalam pacaran tidak menceritakan 

kepada pihak yang berwenang karena mendapat ancaman dari pacarnya dan rasa takut 

terhadap pacarnya atau korban merasa iba terhadap pelaku karena pelaku meminta 

maaf sedemikian rupa kepada korban.  

Pada dasarnya pengaturan tentang kekerasan sudah di atur dalam KUHP yang 

dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 

Rumusan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan bahwa: 

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan 

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun. 

3. Jika menakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun. 

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.13 

                                                           
13 KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang –Undang Hukum 

Acara Pidana , Pasal 351 KUHP . 
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Seharusnya kekerasan fisik dalam pacaran terhadap perempuan harus  

dilaporkan dan bagi pelaku yang melakukan kekerasan mendapatkan hukuman yang 

berat agar memberi efek jera terhadap pelaku, karena pengertian kekerasan menurut 

hukum pidana tertuang dalam Pasal 351 KUHP hanya mengatakan bahwa 

penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahu delapan 

bulan atau denda sebanyak empat ribu lima ratus rupiah tidak akan memberi efek jera 

terhadap pelaku, sehingga jika timbul akibat lain dari penganiayaan ini tidak dapat 

dikenakan sanksi lain atau yang lebih berat.  

Pada umumnya korban mengalami penganiayaan tidak hanya luka secara fisik 

juga psikis. Hal inilah yang harus menjadi perhatian berbagai pihak dalam melindungi 

korban kekerasan sehingga dibentuk lembaga untuk menagani masalah ini demi 

tercapainya keadilan yang semestinya. 

Walaupun termasuk dalam kekerasaan terhadap perempuan, sebenarnya 

kekerasan ini tidak hanya di alami oleh perempuan, laki-laki pun juga menggalami 

kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Tetapi perempuan lebih banyak menjadi 

korban dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi karena 

adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki yang dianut oleh masyarakat luas. 

Ketidakadilan dalam hal jender selama ini telah tertanam dalam kehidupan 

sehari-hari, bahwa seorang perempuan biasa dianggap sebagai mahluk yang lemah, 

mengutamakan kepentingan laki-laki dan lain sebagainya. 

Kekerasan fisik dalam pacaran merupakan salah satu bentuk pelanggaran 

terhadap hak asasi manusia sehingga harus dihilangkan dan diatasi dengan serius, 
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sebab telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 I ayat (1) 

dan ayat (2). Bahwa setiap orang berhak: 

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, 

hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi 

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar 

apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat 

diskriminatif itu.14 

Berdasarkan uraian yang dijabarkan penulis di atas, maka penulis merasa perlu 

untuk membahas mengenai  penegakan hukum pidana terhadap kasus kekerasan fisik 

terhadap perempuan dalam pacaran, serta bagaimana faktor yang mempengaruhi 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dalam 

pacaran agar kasus tersebut tidak terjadi semakin marak dan penulis merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : “ 

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan 

dalam Pacaran di Kabupaten Ogan Ilir”. 

 

 

                                                           
14 Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat 1 dan 2 ,Jakarta, Sekretariat Jendral 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,2011, Hlm.31. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang terlalu 

luas dan menyimpang dari objek penulisan, maka diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap 

perempuan dalam pacaran di Kabupaten Ogan Ilir? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap pelaku 

kekerasan fisik terhadap perempuan dalam pacaran di Kabupaten Ogan Ilir? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang 

melakukan  kekerasan fisik terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mengetahui penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi secara umumnya dibagi menjadi 

dua manfaat yaitu manfaat penelitian yang bersifat Teoritis dan manfaat penelitian 

secara Praktis, berikut adalah penjelasan tentang kedua manfaat penelitian tersebut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan 

ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang diskriminasi dan 

perlindungan terhadap perempuan.  
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi aparat 

penegak hukum yang menangani perkara-perkara atau kasus-kasus 

yang menyangkut dan melibatkan perempuan sebagai korban dari 

kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, agar hak-hak perempuan serta 

perlindungan perempuan dijalankan sesuai dengan prosedur atau 

tatacara serta aturan-aturan yang telah di tentukan dan yang telah di atur.  

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sesuatu 

pemahaman dan penanaman kesadaran diri bagi semua masyarakat 

dimana masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam 

penyelenggaran kegiatan perlindungan bagi hak-hak perempuan. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku 

Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan dalam Pacaran di Kabupaten Ogan Ilir“ 

ini memiliki kekhususan sesuai tujuan yaitu untuk mengetahui penegakkan 

hukum pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dalam 

pacaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap perempuan dalam pacaran. Agar 

pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas maka ruang lingkup 

dalam penelitian ini hanya membahas mengenai penegakan hukum pidana serta 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

kekerasan fisik terhadap perempuan dalam pacaran di Kabupaten Ogan Ilir. 
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F. Kerangka Teoritis 

Teori Penegakan Hukum 

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasihkan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam suatu 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak atau perilaku 

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.15 

Teori Perlindungan Hukum  

Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan individu atau seseorang dengan mengalokasikan suatu 

kekuasaan kepadannya untuk bertindak atau berprilaku dalam kepentingannya 

tersebut. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah 

memberi perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat oleh karena itu 

perlindungan hukum harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.16 

Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasihkan hubungan antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelmah dalam sikap dan tindakan atau dalam menciptakan adanya ketertiban 

dalam pergaulan hidup antar sesama individu atau manusia.17 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 1983, Hlm. 5. 
16 Soetjipto Raharjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983,Hlm. 121. 
17 Muchin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm. 14. 
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Teori Sistem Hukum 

Menurut Lawrence Meir Friedman, ada tiga komponen dari sistem hukum 

(legal system):  

a. Struktur hukum ( legal structure ) 

b. Isi hukum ( legal substance ) 

c. Budaya hukum ( legal culture ) 

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu 

Negara, secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat di dalam 

masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat dan pengaruh, dari apa 

yang disebut dengan modernisasi atau globalisai baik secara evolusi maupun 

revolusi.18  

Sedangkan menurut beberapa ahli “Sistem sebagai jenis satuan yang 

dibangun dengan komponen-komponen sistemnya yang berhubungan secara 

mekanik fungsionil yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan 

sistemnya. Komponen – komponen sistemnya itu sebagai berikut :Komponen jiwa 

bangsa, Komponen structural, Komponen subtansi, Komponen budaya hukum.19 

 

 

 

                                                           
18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT .Citra Aditya bakti, 2000, Hlm. 54. 
19 Bachan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2016, 

Hlm. 5. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian 

hukum sosiologis, jenis penelitian yang bertitik tolak pada data primer atau data 

lapangan. Dimana data primer atau data lapangan adalah yang berhubungan 

dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap 

perempuan dalam pacaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan 

hukum pidana terhadap terhadap pelaku kekerasan fisik dalam pacaran di 

Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, data yang digunakan antara lain data primer, data 

sekunder, dan data tersier. Data primer di peroleh dari lapangan melalui 

Wawancara Langsung dengan Kepala atau Staff dari Pihak Kepolisian. 

Wawancara yang penulis gunakan adalah tehnik wawancara mendalam, yang 

dilakukan penulis purposive sampling yaitu: Wawancara dengan Satuan 

Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) POLRES 

OGAN ILIR.Wawancara Langsung dengan Korban yang mengalami 

Kekerasan Fisik dalam Pacaran di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. 

Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari: 

A. Bahan Hukum Primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan yaitu: 

a. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 
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b. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 

tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3886. 

c. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – 

Undang Hukum Pidana. 

d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Perempuan , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1984 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 

Tahun 1984. 

e. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. 

f. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Bab XX Pasal 351. 

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 tentang 

Komisi Nasional Anti Kekerasaan Terhadap Perempuan. 

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik 

Sosial. 

i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1993 tentang 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 

j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.  
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B. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk 

atau penjelas mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, suratkabar dan sebagainya. 20 

C. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petujuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 

dan dapat diperoleh melalui buku-buku dan refensi lain yang berupa wacana-

wacana baik di internet, majalah, Koran, jurnal, makalah, serta opini dari pakar 

hukum mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan, penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku kekerasan dan faktor-faktor penyebab terjadinya 

kekerasan dalam pacaran.  

3. Populasi dan Sampel 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling, yaitu 

pemilihan  sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

dipandang masyarakat mempunyai  sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau 

sifa-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, purposive sampling lebih 

banyak memusatkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat yang harus masuk dalam 

sample yang dipilih.21 Populasi data penelitian ini adalah Kepolisian Kabupaten 

Ogan Ilir, sementara sample penelitian ditarik secara Purposive Sampling yaitu: 

                                                           
20 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 54. 
21 Ibid, Hlm. 106. 
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Keterangan atau Hasil Wawancara dari Pihak Kepolisian Kabupaten Ogan Ilir 

yang di wakili oleh SAT RESKRIM bagian Kaur Minres yaitu Ipda Tolib dan 

Keterangan atau Hasil Wawancara Langsung dari Korban yang mengalami 

Kekerasan Fisik Dalam Pacaran di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yaitu 

Wawancara Langsung dengan Korban yang berinisial SW yang di bantu oleh 

Pihak Keluarga dan Keterangan Langsung dari Para Korban yang mengalami 

Kekerasan Fisik Dalam Pacaran di Kabupaten Ogan Ilir yaitu 5 Orang 

Reponden. 

4. Tehnik Pengumpulan Data  

a. Penelitian lapangan  

Studi yang dilakukan langsung ditempat penelitian untuk memperoleh 

data yang menunjang penelitian dan berkaitan dengan masalah yang dibahas, 

penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara. Wawancara 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan 

disiapkan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 

penelitian kepada responden.22 

b. Penelitian kepustakaan  

Penelitian kepustakaan diperlukan untuk menunjang penelitian 

lapangan yaitu dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku 

                                                           
22 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 

2004, Hlm. 82. 
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serta peraturan perundang-undangan dan pendapat yang ada kaitannya dengan 

materi yang akan diteliti. 

5. Tehnik Analisis Data  

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data 

secara kualitatif, yaitu dengan cara mengolah serta mengumpulkan data-data, 

seperti data dari wawancara yang penulis lakukan kemudian disajikan kedalam 

bentuk uarian kalimat lalu dibahas sesuai dengan pokok permasalahan dengan 

menghubungkan setiap peraturan perundang-undangan dan juga doktrin atau 

pendapat para ahli yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti 

kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu setiap data yang telah 

diperoleh dari lapangan sebagai hal yang bersifat khusus dan dikaitkan dengan 

pendapat para ahli, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang 

relevan didalam penelitian ini dijadikan ketentuan umum. 

6. Tehnik Penarikan Kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan di lakukan dengan cara berpikir Induktif yaitu 

Penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus 

berdasarkan penelitian di lapangan atau pengalam empiris menuju pada 

kesimpulan yang bersifat umum. 23 Dan menganalisis bahan-bahan yang telah 

di kumpulkan sampai dengan terbentuknya suatu kesimpulan. 

 

                                                           
23Burhan Ashsofa, Metode Penelitian hukum, Rienka Cipta, Jakarta,2007.Hlm.16  
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