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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring berjalannya waktu dan zaman yang terus berubah dan 

berkembang disegala bidang kehidupan bermasyarakat ini, namun satu hal 

yang tidak merubah bagi suatu Negara, yaitu dimana anak adalah generasi 

muda berikutnya yang akan membawa serta memimpin sebuah Negara. Untuk 

memimpin sebuah Negara seorang anak membutuhkan persiapan bekal fisik 

dan mental yang cukup.  

Selain dari pada hal tersebut, anak merupakan karunia Tuhan bagi 

orang tua, yang dalam diri anak tersebut terdapat harkat sebagai manusia, 

walaupun anak tersebut masih kecil namun justru dari sanalah karakter 

seseorang akan dibentuk. Oleh karena itu, seorang anak memiliki hak asasi 

manusia yang harus dan patut diakui dan merupakan landasan bagi 

kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. 

Diakui bahwa dalam masa tumbuh kembang secara fisik dan mental, 

anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan 

hukum, baik sebelum maupun sesudah lahir. Selain itu, patut diakui bahwa 

keluarga juga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan 

kesejahteraan anak. Sementara itu untuk perkembangan kepribadian anak 
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secara utuh dan serasi, dibutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh 

kasih sayang dan pengertian. 

Bagi seorang anak lingkungan pertama yang berhubungan dengannya 

adalah keluarga. Dalam sebuah buku disebutkan demikian, keluarga adalah 

lingkungan pertama dalam kehidupan anak, tempat dimana anak belajar dan 

menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Keluarga memberikan dasar 

pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak.
1
 

Melihat bahwa perkembangan zaman dan pembangunan nasional yang 

terus berkembang serta kemajuan budaya dan teknologi, perilaku dan tingkah 

laku manusia didalam kehidupan bermasyarakat semakin kompleks dan 

beragam. Untuk mendapatkan keseimbangan kehidupan dalam zaman yang 

semakin berkembang pesat ini, maka seseorang akan berusaha memenuhi 

kebutuhannya dalam rangka mempertahankan hidup. Begitu juga dengan 

orang tua yang terus mengejar keseimbangan dan pemenuhan bagi keluarga 

dan anaknya. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang hingga 

saat ini belum terpecahkan. Ada banyak alasan yang menjadi penyebab 

terjadinya perilaku tindak pidana KDRT, yaitu: Pelaku KDRT benar – benar 

tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak 

KDRT, bisa jadi pula pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya 
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merupakan tindakan KDRT hanya saja pelaku mengabaikannya. Pelaku 

menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi (domestik). 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat 

didefenisikan seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya 

dilakukan oleh orang – orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan 

ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Child abuse tidak hanya 

berupa pemukulan atau penyerangan fisi, namun juga dapat berupa berbagai 

bentuk eksploitasi melalui, misalnya pornografi dan penyerangan seksual 

(sexual assault), pemberian makanan yang tidak layak bagi anak atau 

makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian pendidikan dan kesehatan 

(educational and medical neglect) dan kekerasankekerasan yang berkaitan 

dengan medis (medical abuse).
2
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 angka 1, yang 

dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah:  

“Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga”.  
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KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak 

terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga tidak 

harmonis, dengan kondisi demikian yang paling banyak mengalami kerugian 

adalah anak – anak. Terlebih lagi bagi masa depan seorang anak . Karena 

itulah perlu diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi 

keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang khusus dan memadai untuk 

penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat 

sekitarnya. 

Seperti telah disebutkan sebelumnya kekerasan pada anak terdapat 

berbagai macam dan bentuk ,tidak hanya pada bentuk tindakan yang melukai 

dan merugikan fisik, mental, dan seksual saja yang disebut sebagai kekerasan 

terhadap anak, namun hinaan juga merupakan salah satunya, selain itu 

penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, 

serta trafficking atau jual-beli anak.
3
 

Kebanyakan dari masyarakat berpendapat bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap anak merupakan hal domestik, sehingga tidak perlu 

disampaikan ke aparat penegak hukum yang ada. Sehingga masih terdapat 

begitu banyak anak – anak yang menjadi korban dalam kekerasan rumah 

tangga. Dalam penelitian ini akan melakukan penelitian tentang “TINJAUAN 

YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN 
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KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)” (Studi kasus pada 

putusan No 604_Pid.B_2014_PN.BTM vs putusan No 

118/Pid.Sus/2014/PN.BTM)”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Tindakan bagaimana yang disebut sebagai tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga  terhadap anak bila ditinjau dari Undang – Undang RI No 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? 

2. Bagaimana perbandingan perlindungan hukum terhadap anak korban 

kekerasan dalam rumah tangga bila ditinjau dari Undang – Undang RI No 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Undang – Undang RI 

No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga? (studi kasus pada putusan No 604_Pid.B_2014_PN.BTM vs 

putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN.BTM). 

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Peneltian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini antara 

lain dikemukakan sebagai berikut : 

a.  Untuk mengetahui tindakan yang seperti apa bisa disebut sebagai 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang ditinjau dari 

Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. 

b. Untuk mengetahui  perbandingan perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan dalam rumah tangga bila ditinjau dari Undang – 
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Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan 

Undang – Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

2. Manfaat Peneltian: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang 

hukum terkait KDRT terhadap anak. Dan dapat dijadikan pedoman bagi 

para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai judul 

tersebut.  
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