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Kondisifear ofcrime (ketakutan terhadap kejahatan) terhadap wanita lebih
u
m seperti ini
besar dibandingkan dengan kaum pria. Dengan adanya anggapan m
tentunya perlu dicari indikasi yang lebih terinci, apakah kondisi semacam itu juga
diakibatkan perbedaan gender, khuisusnya jika ditinjau dari perbedaan fisik dan
psilusnya. Anggapan tersebut perlu dijabarkan lebih mendalam mengingat banyak
variabel selain gender yang dapat mempengaruhi tingkat fear of crime. Karena
terdapatnya ketimpangan jender, wanita yang menjadi korban kejahatan perlu di
diberikan perlindungan, karena ha1 ini juga bagian daripada hak asasi rnanusia.
Inilah yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian, bagaimana
tindak kejahatan terhadap wanita yang terjadi kota Padang.
Dalarn penelitian ini peneliti merurnuskan pennasalahan, (1) jenis
kejahatan apa saja yang dilakukan terhadap kaum wanita di kota Padang pada
tahun 2002 - 2003, (2) faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadnya
kejahatan terhadap kaurn wanita di kota Padang pada tahun 2002 - 2003.
Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan
pendekatan secara kualitatif. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah
antara lain ( 1 ) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara
dengan para informan, (2) Data sekunder, yaitu data mengenai jumlah tindak
kejahatan terhadap wanita dikota Padang selama kurun waktu tahun 2002 -2003,
(3) Sedangkan data sekunder lainnya adalah data tertulis yang signifikan terhadap
penelitian ini. Sedangkan pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan secara
trianggulasi yaitu trianggulasi sumber.
Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jenis kejahatan
kekerasan terhadap wanita di kota Padang dalam kurun waktu 2002 -2003 antara
lain ; penganiayaan, melarikan wanita dengan kekerasan, persetubuhan terhadap
dalam keadaan tak berdaya, perbuatan cabul terhadap wanita di bawah umur,
persetubuhan dengan kekerasan terhadap wanita, pemerasan, pencurian dengan
kekerasan atau jambret. Perlu dilakukan suatu perlindungan baik secara kejiwaan
maupun kemasyarakatan terhadap individu (wanita) yang menjadi korban
kejahatan kekerasan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan
ini dikembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan hukum yaitu victirnmologi
sebagai mitra kriminologi. Faktor pendorong terjadinya kejahatan kekerasan
terhadap wanita meliputi ; ekonomi, keadaan emosi yang tidak terkendali, hawa
nafsu terhadap wanita, tipu muslihat untuk rnendapatkan pekerjaan. Penelitian
tentang korban kejahatan dapat memberikan sumbangan tentang korban alubat
tindakan rnanusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial,
terutama terhadap wanita yang menjadi korban kejahatan kekerasan. Hal ini akan
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama bidang ilmu
victimologi.
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M i L I X PERPUSiAK4AN
UP!IV- NECEI?~PARANG -

Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Suatu tindakan kejahatan (crime) selalu pada umumnya melibatkan dua
pihak, yaitu si pelaku kejahatan (prepetrator) dan si korban (victim).Dan tingkat
awal dari suatu proses peradilan bermula dari perilaku si korban apakah ia
melaporkan atau tidak melaporkan kejahatan tersebut (Djamaluddin Ancoh dalam
Sahetapy, 1987 : 85). Yang menjadi korban kejahatan dapat saja kaum lelaki
ataupm kaum wanita.
Kecenderungan meningkatnya wanita menjadi korban akibat tejadinya
suatu kejahatan terhadap wanita, baik secara fisik maupun psikis, seringkali lebih
berkisar sebagai "isu" dalam pembicaraan ataupun pemberitaan di media massa di
Sumatera Barat terutarna di kota Padang.
Penanganan sarnpai tuntas, apalagi sarnpai pada tahap proses penuntutan
dan kemudian mengadili pelakunya, kadangkala terbentur

adanya berbagai

kendala, baik yang berasal dari aparat yang benvenang menangani situasi dan
kondisi masyarakat dirnana kasus tersebut terjadi. Biasanya keadaan' semakin
kompleks dan rurnit jika kasusnya tejadi disekitar ruang lingkup keluarganya
sendiri.
Studi yang berhubungan dengan korban ini dalam ilmu pengetahuan
hukum disebut dengan viktimologi, yang memperkaya ilmu pengetahuan
kriminologi. Viktimologi (Sahetapy, 1987 :7-8),ilmu membahas tentang korban
dalam segala aspek dalam arti luas.

1

Secara umum, terdapat suatu kondisi fear of crime (ketakutan terhadap
kejahatan) terhadap wanita lebih besar dibandingkan dengan kaum pria. Dengan
adanya anggapan urnum seperti ini tentunya perlu dicari indikasi yang lebih
terinci, apakah kondisi semacam itu juga dialubatkan perbedaan gender,
khuisusnya jika ditinjau dari perbedaan fisik dan psikisnya. Anggapan tersebut
perlu dijabarkan lebih mendalam mengingat banyak variabel selain gender yang
dapat mempengaruhi tingkat fear of crime, seperti variabel - variabel yang
berkaitan dengan umur, ras dan lokasi ternpat tinggal. Dalarn hubungan illi Kinsey
menyatakan bahwa aspek sosial dan tekanan ekonomi juga merupakan variabel
yang sangat berpengaruh pada kondisi kekhawatiran dan ketakutan terhadap
kejahatan (Walkate, 1989:39).
Seharusnya korban kejahatan melaporkan kepada aparat penegak hukum
tetapi dalam kenyataannya karena kondisi khusus yang terdapat di Indonesia
adalah faktor - faktor yang berkaitan dengan rasa malu, dan rasa respek pada
keyakinan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Disisi lain, dalam kenyataan
kita dapat menemukan bahwa dalam kasus kekerasan, pada umumnya orang lebih
memberikan'perlindungan kepada .pelaku daripada korban seperti yang disinyalir
oleh Ihromi,dkk (2000 : xxii). Karena terdapatnya ketimpangan jender, wanita
yang menjadi korban kejahatan perlu di diberikan perlindungan, karena ha1 ini
juga bagian daripada hak asasi manusia. Inilah yang menarik perhatian peneliti
untuk melakukan penelitian, bagaimana tindak kejahatan terhadap wanita yang
terjadi kota Padang.

B. Perumusan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti merurnuskan permasalahan adalah sebagai
berikut :
1. Jenis kejahatan apa saja yang dilakukan terhadap kaum wanita di kota

Padang pada tahun 2002 - 2003 ?
2. Faktor apa saja yang menjadi pendorong tejadinya kejahatan terhadap

kaurn wanita di kota Padang pada tahun 2002 - 2003 ?

Bab I1

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Perbuatan Pidana dan Kejahatan Kekemsan
Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, landasan teoritis adalah
pengertian kejahatan berdaqarkan hukum yaitu hukum pidana positif yang
diberlakukan di Indonesia.
Perbuatan Pidana (The Deed), menurut Hurwitz (Moeljatno, 1986 :132133), adalah termasuk bidang klassik dari Hukum Pidana, sedangkan yang

termasuk bidang khusus lcriminologi 3dalah orang yang berbuat dan
lingkungannnya.
Pada umumnya, dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku perbuatan
tindak pidana seringkali perbuatan pidana yang terjadi titik tolak penjatuhan
pidana. Sistem hukum pidana positif Indonesia membedakan antara tindak pidana
atas : kejahatan dan pelanggaran Jika mengacu kepada Kitab Undang Undang

Hukum Pidana, maka kejahatan diatur dalarn buku I1 KUHPidana, sedangkan
pelanggaran diatur dalam buku 111 KUHPidana. Walaupun demikian bahwa
disamping diatur oleh KUHPidana tentang kejahatan pada kenyataannya terdapat
pula kejahatan d m pelanggaran yang diatur oleh berbagai peraturan pidana
lainnya.
Secara esensial yang menjadi perbedaan antara kejahatan dan pelangaran
adalah bahwa kejahatan merupakan tindak pidana yang lebih berat dari segi moral
daripada pelanggaran.

Perbedaan selanjutnya yaitu antara kejahatan dan pelanggaran adalah
bahwa percobaan melakukan kejahatan sudah dapat dipidana namun percobaan
melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Begit pula turut serta melakukan
pelanggaran tidak dapat dipidana sedangkan t w t serta melakukan kejahatan
merupakan tindakan yang dipidana.
Dalam Bab IX pasal 89 KUHPidana menyebutkan bahwa kejahatan
kekerasan adalah membuat orang pingsan dan membuat orang tidak berdaya.
Selanjutnya jenis - jenis yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan yang
terdapat dalam KUHPidana yaitu :
1. Kejahatan terhadap kesusilaan, pasal285
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, pasal338 - pasal350

3. Kejahatan penganiayaan berat, pasal354 dan 335
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, pasal

359, pasal361
5. Kejahatan - kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan, penodongan,

Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengertian kejahatan
kekerasan yang dirnaksudkan adalah berdasakan hukum pidana positif yang
berlaku di wilayah Republik Indonesia.

B. Pengertian Kekerasan Terhadap Wanita

Dalam mengkaji tindak kekerasan terhadap wanita perlu dilakukan
pembatasan tentang penegrtian kekerasan tersebut. Herkuntanto (Ihromi, dkk,

2000 : 267) dikemukakan tentang Pengertian terrninologi kekerasan terhadap

wanita yaitu :
1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis).

2. Dapat dilakukan secara &if maupun dengan cara pasif atau tidak berbuat.
3. Dikehendaki dan diniati oleh pelaku
4. Ada akibatkemungkman akibat yang neru&an pada korban (fislk atau psikis),

yang tidak dikehendaki oleh korban.
Dengan demikian kekerasan terhadap wanita adalah suatu perbuatan atau
tindakan atapun sikap yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yang
menimbulkan kerugian kepada wanita baik secar fisik maupun psikis.
C. Faktor Pendorong Terjadinya Kejahatan Kekerasan
Bila dilihat dari jenis kejahatan yang terjadi disekeliling kita, maka
kejahatan itu pasti ada pelakunya dan sebab - sebab mengapa sampai ia
melakukan demikian.
William Healy mengemukakan bahwa kejahatan itu disebabkan oleh
berbagai faktor yang berjalin atau sama lainnya. Yang disebutnya sebagai teori
sebab musabab yang beraneka r a g a . (Dirdjosisworo, 1984 : 118)

Untuk dapat mengetahui Iatar belakang mengapa seseorang sampai
melakukan kejahatan haruslah didekati dengan rnulti faktor (Multi Factor
Approach) artinya untuk mengetahui kausa kejahatan kita tidak dapat melihatnya

hanya pada satu sebab saja yang berdiri sendm, akan tetapi kita harus melihat dari
beberapa faktor yang masing - masing punya peranan dalam terwujudnya

kejahatan kekerasan tersebut antara lain : faktor rumah tangga, faktor motivasi
pelaku, faktor peranan korban, faktor bahan bacaan dan film.
D. Faktor Rumah Taogga

Lingkungan keluarga merupakan suatu ha1 yang mempengaruhi kelanjutan
sikap dan cara hidup seseorang (individu), karena lingkungan keluarga sebagai
peletak dasar pertarna yang mempengaruhi anak.
Pengalaman dalam berinteraksi di lingkungan keluarga turut menentukan
pula cara - cara tingkah laku seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan
sosial di luar keluarganya didalam masyarakat umum.Apabila iinteraksi sosialnya
di dalam kelompok, karena berbagai sebab tidak lancar atau wajar, kemungkinan
besar bahwa interaksi sosial dengan dengan rnasyarakat pada umumnya juga
berlangsung dalam keadaan tidak wajar (Gerungan, 1977 : 210). Ataupun karena
sesuatu sebab- sebab tertentu dalarn keluarga, rnisalnya : anak tunggal (laki laki), tekanan dalam lingkungan keluarga menjadi seseorang melakukan kejahatan
kekerasan terhadap wanita.
Begitu pula seseorang yang emosinya terganggu, alubat sesuatu sebab
dengan wanita, rnisalnya ; isteri serong (zina) juga dapat menyebabkan terjadinya
kejahatan kekerasan terhadap wanita, akibat situasi rumah tangga yang tidak
harmonis.

E. Faktor Motivasi Peia ku
Secara umum motivasi pelaku dalam melakukan suatu kejahatan
dimungkinkan disebabkan adanya dua kondisi antara lain :

1. Kondisi internal sipelaku yaitu adanya niat si pelaku untuk melakukan

suatu kejahatan. Dalam kondisi internal ini, adalah persoalan kepribadian
dan perilaku si pelaku. Jika seseorang yang memapunyai suatu kepribadian
dan perilaku yang memahami nilai-nilai terutama nilai tentang kebaikan
dan keburukan terhadap sesuatu perilaku, maka kecendrungan untuk
berbuat perilaku yang menyimpang atau melakukan kejahatan tidak akan
terjadi. Hal ini karena kepribadiannya menyadari penyirnpangan perilaku
atau berbuat kejahatan akan merugikan orang lain, masuyarakat bahkan
dirinya sendiri. Dengm demikian niat untuk berbuat jahat tidaklah muncul
dalam perbuatan dan tingkah lakunya tersebut.
2. Kondisi ekstemal disekitar peiaku yaitu adanya kesempatan bagi si pelaku

untuk melakukan kejahatan. Kesempatan ini dapat tercipta oleh suatu
keadaan atau kondisi sosial kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang
menujung tinggi rasa kebersamaan, sulit tercipta kesempatan bagi si
pelaku untuk melakukan kejahatan, tapi pada masyarakat ymg apatis
terhadap keadaan sekitar atau perilaku individualisme yang menonjol
adalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang memberikan
kesempatan untuk terjadi suatu kejahatan.

Karena itulah niat yang telah ada pada diri si pelaku dan adanya suatu
kesempatan untuk melakukan kejahatan akhirnya dapat menyebabkan terjadinya
suatu kejahatan. Jika salah ataupun kedua kondisi tidak ada, tliscaya tidak terdapat
kemunglanan terjadi tindak kejahatan. Begitu pula halnya terhadap kaum wanita.

Motivasi dilakukan kejahatan pemerkosaan terhadap wanita lebih banyak
didorcmg oleh keinginan melampiaskan nafsu seks (Made, 1996 : 75).

F. Fa ktor Peranan Korban
Studi viktimologi memperlihatkan terdapatnya suatu korelasi m t m
terjadinya suatu kejahatan adalah tidak terlepas dari peranan korban.

Dalam kaitan peranan korban, Schafer (Made, 1996 : 77-78),
mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggung
jawaban yaitu :
1. Unrelated Vivtims, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan

apapun dengan penjahat kecuali si penjahat telah melakukan kejahatan
terhadapnya
2. Provokative Victims, adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap

pelaku dan konsekuensinya mereka rnenjadi korban. Dalam ha1 ini korban
merupakan pelaku utama
3. Precipitative Victims, merupakan pelaku korban yang tanpa disadaxi

mendorong pelaku untuk berbuat jahat.
4. Bilogically Weak Victims, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik

dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan
terhadapnya.
5. Sosially Weak Victims, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh

masyarakat sebagai anggota, seperti kaum imigran dan minoritas.

6. Self Victimizing Victims, adalah mereka yang menjadi korban karena

perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotik.
7. Political Victims, adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya.

Karena itu terlihat bahwa korban juga mempunyai peranan tertentu
terjadinya kejahatan termasuk tejadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita.

G. Faktor Bahan Bacaan dan Film
Buku - buku bacaan seperti cerita -- cerita dan gambar - gambar erotis
seita film - film yang bemuansa pomorafi, maupun buku picisan lainnya,
dianggap mempunyai pengaruh sexual yang berbahaya.
Hal tersebut diatas, membawa pengaruh besar terutama terhadap remaja
yang terlalu banyak membaca bacaan - bacaan buruk dan menghalangi mereka
melakukan ha1 yang sehat di wakhi senggangnya. Pengaruh bacaan demikian
sangatlah berbahaya ( disadur Molejatno, 1986 : 94).
Disamping bacaan, film - film diangap menyebabkan pertumbuhan

kriminalitas terutama oleh kenakalan remaja. Apa yang dilihat d m didengar dari
penyajian film yang negatif membuat mereka terkenang dan m e n h g a h untuk

meniru adegan yang negatif tersebut (%id : 96).
Kemajuan teknologi, termasuk perangkat elektronika telah juga membawa
dampak besar terhadap perkembangan bahan bacaan dan film. Kenyataan yang
terlihat, bahwa banyak bahan bacaan yang berrnuatan negatif serta film - film
porno baik dalam bentuk kaset video maupun video cassette disk beredar dalarn
masyarakat, termasuk di kota Padang.

H. Wanita dan Tindak Kekerasan

Menurut Ciciek (1999 : 25 - 40), Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
pada umumrlya lelaki dan wanita tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
Keadaan ini merimbulkan adanya gerakan kesetaraan jender yang
dilakukan oleh aktifis perempuan. Peran jender menurut Sadli (Ihrorni, dkk, 2000
: 4 -51, adalah pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki. Di

Indonesia , secara politis peran seksual ditetapkan laki-laki adalah kepala keluarga
dan pencari nafkah utama dan perempuan adalah ibu rurnah tangga yang tugas
utarnanya adalah mendidik dan mengasuh an&. Akibat pembagian jender
dernikian telah menyebabkan berbagai masalah dan ketidak adilan bagi
perempuan.
Dalam ha1 penghapusan terhadap d i s b a s i terhadap wanita, Negara
Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pengahdpusan segala bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita. Undang - undang ini lahir karena pada tanggal 29
Juli 1980 Pernerintah Republik Indonesia

telah menandatangani Konvensi

mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita ( Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) sewaktu

diadakan Kenperensi sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi
Wanita di Kopenhagen.
Kesetaraan jender bukan berarti perempuan hams sama dengan laki-laki,
tetapi kesetaraan jender adalah kesempatan yang sama bagi perempuan terhadap
pengembangan potensi yang dimilikinya untuk direahsir yang merupakan hak-hak

asasinya. Dalarn Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) terdapat
penegasan tentang hak asasi wanita (perempuan) yang dinyatakan pada Pasal 1
dan Pasal 2 DUHAM. Pada tahun 1 9 9 Perserikatan Rangsa-Bangsa (PBB) telah
mengimplernentasikan

Konvensi Perempuan tahun

1967 dengan telah

diratifikasinya Konvensi Perempuan dengan membentuk Commission on the
Elimination of All Types of Diskrimination (CEDAW). Konvensi Perempuan ini
mempromosikan kesetaraan jender dan hak asasi perempuan. Kemudian dari hasil
Kaukus wanita di Konferensi HAM di Wina tahun 1993, maka pada tahun 1994
dikeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. Prinsip-prinsip
yang terdapat dalarn Konvensi Wanita (IWRAW Asia Pasific Draft Training
Material, 1997), yaitu :
a.

Perbedaan biologis atau kodrati antara. wanita dan pria.

b.

Perbedaan perlakuan terhadap wanita yang berbasis jender mengakibatkan
kerugian pada wanita. Kerugian ini disebabkan subordinasi kedudukan
daIarn keluarga dan masyarakat, akibat adanya pembatasan terdapat wanita
dalam ha1 kesempatan dan kemampuan untuk mernanfaatkan peluang yang
ada.

c.

Perbedaan kondisi dan posisi antara wanita clan pria, di mana wanita ada
dalam kondisi dan posisi yang lebih lemah karena perlakuan diskriminasi
atau menanggung akibat karena perlakuan diskriminasi atau karena
lingkungan, kelwga dan masyarakat tidak mendukung kemandirian wanita.
Prinsip - prinsip inilah yang dijadikan para aktifis wanita untuk melakukan

advokasi dan jargon dalam melakukan pemberdayaan jender.

Berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap wanita (perempuan) menurut
Poenvandari (Ihromi,dkk, 2000 :277 - 289), bahwa kekerasan terhadap perernpuan
sangat luas cakupannya, dapat berlangsung dalarn lingkup personal, seperti
kekerasan dalam rurnah tangga, perkosaan oleh orang talc dikenal, gang rape.
Selanjutnya dikemukakanya lagi bahwa untuk perkosaan dapat juga dilakukan
atau terjadi dilakukan oleh orang-orang yang telah dikenal. Pada kasus perkosaan
yang dilakukan oleh orang dikenal lebih mungkm terjadi berulang, tetapi jarang
dilaporkan.
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Tujuan dan Manfaat Penelitian
A.Tujuan Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini bertujum antara lain :
2. Untuk mengetahui jenis kejahatan apa saja yang dilakukan terhadap kaum
wanita di kota Padang.

.

3. Untuk mengetahui faktor - faktor ymg menjadi pendorong terjadinya jenis

kejahatan yang dilakukan terhadap kaum wanita di kota Padang.
B. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum,
maupun Lembaga Swadaya Masymkat (LSM) yang mendalami kajian
wanita, yang juga merupakan upaya untuk membantu mencari solusi
mengurangi tindak kejahatan di kalangan kaum wanita di kota Padang.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

hukum terutama tentang kriminololjdan victimologi.

C. Definisi Operasional
Konsep - konsep yang dioperasionalisasikan dalam penelitian ini adalah :
1. Kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita yang dirnaksudkan
dalam penelitian ini adalah kejahatan kekerasan yang terdapat dalam
KUHPidana yang berlaku di wilaynh Republik Indonesia.
2. Wanita adalah jenis kelarnin secara biologi dikategonikan berjenis kelarnin
wanita.

Bab nr
Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptifhdengan menggunakan
pendekatan secara kualitatif, di mana pendekatan W t a t i f digunakan (Manasse
Malo, 1986), untuk menjawab apa penjelasan terperinci mengenai gejala sosial
seperti dimaksud dalam pertanyaan penelitim. Penelitian dilakukan dengan s e e m
deskriptif terlebih dahulu kemudian dilakukan analisa secara W t a t i f .
B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dibatasi pada daerah kota Padang.

C. Jenis Data Yang Dibutuhkan
Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah antara lain :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para

informan.

2. Data sekunder, yaitu data mengenai jurnlah tindak kejahatan terhadap
.

wanita dikota Padang selama kumn waktu tahun 2002 -2003.

3. Sedangkan data sekunder lainnya adalah data tertulis yang signifikan
terhadap penelitian ini.

Awalnya peneliti akan meneliti data sekunder, kemudian barulah
wawancara dengan para informan. Data sekunder yang akan diteliti terlebih
dahulu yaitu : Jenis - jenis kejahatan yang diakukan sehingga diketahui jenis

kejahatan yang dilakukan terhadap kaurn wanita di kota Padang tahun 2002

-

2003.
Setelah itu, peneliti akan melakukau wawancara dengan para informan,
dimana pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan adalah yaitu faktor
apa yang merupakan faktor pendorong terjadi kejahatan terhadapa wanita di kota
Padang.
Pernilihan informan yang berkaitan erat dengan penelitian ini antara lain:

( I ) kemudahan memperoleh data, (2) kevalidan data. Maka penentuan informan
yang dilakukan oleh peneliti yaitu infoman kunci adalah Ketua Pengadilan
Negeri Padang, dalam rangka penelusuran data melalui berkas-berkas perkara
kejahatan kekerasan wanita di kota Padang yang te!ah masuk ke Pengadilan
Negeri Padang untuk di sidangkan atau berkns yang telah di sidangkan dan sedang
dalam persidangan. Dari berkas ini akan ditemukan korban kejahatan kekerasan
dan pelaku kejahatan kekerasan ~vanita, yang selanjutnya akan dilakukan
wawancara secara mendalam dengan korban (depth interview). Informan adalah
korban yang bersedia diwawancarai, karena ada yang tidak bersedia atau
berkeberatan dengan.berbagai alas an terutarna karena merasa malu atau merasa
aib.
K o n h a s i data peneliti lakukan dengan meneliti keterangan yang
terdapat dalam berkas-berkas baik dalambentuk swat dakwaan dari Jaksa
Penuntut Umum, berkas berkaitan dengan perndsaan sidang pengdailan.
Selanjutnya peneliti melakukan konfimasi lanjutan dengan aparat penegak
hukum lainnya yaitu pihak kepolisian dan pihak yang berkompeten lainnya yaitu

/@

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yaitu LBH APIK (Assosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan) Cabang Padang. Untuk pendalaman sebelum analisis
juga dilakukan konfirmasi data dengan pakar kriminologi yang juga memahami
victimologi yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Padang.
E. Analisis Data

Data primer dan data sekunder diolah serta dianalisis secar sistematik logis
berdasarkan pennasalahan dalam penelitian ini, supaya mampu memperoleh
kesimpulan terhadap masalah dalam peneliti,~.
Lalu, teori - teori yang mempunyai relevansi dengan pennasalahan yang
diajukan dalam penelitian ini dihubungkan dengan data yang diperoleh dari hasil
peneltiian, supaya berkelindan pembahasan dan pendapat yang relevan dengan
topik peneltiian ini.
Data yang diperoleh dari semua s~mberdata disebutkan diatas diolah
dengan analisis kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi, yaitu
merumuskan kategori

- kaegori yang terdui dari gejala - gejala yang sama atau

yang dianggap sama sampai kepada menafsirkan arti dari jaw&an informan.
Sedangkan pengecekan terhadap keabsahan data dilakukan secara trianggulasi
yaitu trianggulasi sumber.

Dalam penebtian ini dilakukan Masifikasi untuk

merumuskan jawaban yang dikemukakan oleh korban dan pelaku kejahatan
kekerasan, dan dilakukan pengecekan data dengan menggunakan trianggulasi
sumber yaitu sumber dari korban, pelaku, dan aparat penegak hukurn serta pakar
kriminologi dan victimologi.

Bab V

Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
Penelitian ini dilakukan di Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi
Sumatera Barat. Data penelitian diperoleb dari Pengadilan Negeri Padang,
Kepolisian Negara Republik Indonesia Kota Besar Padang (Pohbes Padang), d m
LBH APIK Cabang Padang.
Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Negeri
'

Padang. Sedangkan informan lainnya adalah Kepanitaaan Pidana Pengadilan
Negeri Padang, Poltabes Kota Padang, LBH APIK Padang, Korban d m Pelaku.
Data yang dijadikan temuan penelitian untuk dilakukan pembahasan
adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri, sebab data ini dianggap lebih
lengkap karena suatu kasus yang telah sampai pada tahap pemeriksaan di
Pengadilan adalah kasus yang sudah dianggap cukup bukti kuat telah tejadinya
kejahatan kekerasan terhadap wanita. Data thun 2002 yang diambil meliputi data
yang sudah mendapatkan putusan Pengadilan atas kasus tersebut. Sedangkan data

tahm 2003, adalah data yang rnasih sebagaian besar dalam sidang pemeriksaan
dan belum dijatuhkan putusan, tetapi untuk kepentingan penelitian ini tetap
disajikan. Sedangkan Data yang diperoleh dari Poltabes clan LBH APIK adalah
penunjang dalam pembahasan penelitian ini. Pembahasan juga diikuti dengan
analisis yang mengacu kepada landasan teori yang relevan.

.

B. Jenis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita di Kota Padang.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padang tentang jenis Kejahatan
Kekerasan terhadap Wanita di Kota Padang pada tahun 2002

-

2003 dapat

disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Jenis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita Tahun 2002 .
No
1
2

Jenis Kejahatan dan Pasal KUHP Jumlah Kasus
Penganiayaan, Pasal351
15
5
Melarikan wanita dengan
kekeramn atau tipu muslihat,
Pasal332
3
7
Persetubuhan terhadap wanita
dalam keadaan pingsan atau tak
berdaya, Pam1286 dan Pasal290
4
3
Perbuatan cabul dengan wanita
dibawah umur, Pasal287
5
Persetubuhan dengan kekerasan
1
terhadap wanita, Pasal285
6
Pemerasan, Pam1368
1
7
Pencurian dengan kekerasan
3
(Jambret), Pasal365
34
Jurnlah
Sumber : Diolah Hasil Penelitian Tahun 2003

Prosentase (%)
44,12
14,70
20,59
8.82
2,94
2,94
8,82
100

Dari tabel di atas dapat terlihat babwa temuan penelitian terhadap jenis
kejahatan paling banyak kejahatan kekerasan yang dilakukan kepada wanita di
kota Padang pada tahun 2002, adalah penganiayaan, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal351 KUHP yaitu sebanyak 15 kasus atau 44,12 %. Sedangkan yang
paling sedikit adalah kasus persetubuhan dengan kekerasan terhadap wanita dan
pemerasan terhadap wanita yaitu Pasal285 KUHP dan Pasal368, masing-masing
1 kasus atau 2,94 %.

Dalarn kasus penganiayaan terhadap ~vanitaterdapat 3 (tiga) dari 15 (lima
beias) kasus di Pengadilan Negeri Padang, yang merupakan penganiayaan yang
dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan prosentase (3 : 15) x 100 % = 20 %.
dan 1 (satu) dari 15 (lima belas) kasus penganiayaan mantan suami terhadap
mantan isteri, dengan prosentase (1 : 15) x 100 % = 6,7 %. Kedua kasus ini
dikategorikan sebagai bentuk kejahatan rumah tangga dalam penelitian ini.
Pengkategorian ini hanya untuk kepentingan pembatasan dalam penelitian ini.
Alasan kasus penganiayaan mantan suami terhadap mantan isteri dikategorikan
dalam penelitian ini sebagai salah satu bentuk kejahatan kekerasan dalarh rurnah
tangga karena yang kasus mantan suami terhadap mantan isteri, dari apa yang
diungkapkan informan bahwa penganiayaan. ini karena mantan suami ingin rujuk
kepada mantan isteri tetapi manta. isteri tidak bersedia sehingga mantan suami
emosi dan kemudian melakukan penganiyaan terhadap mantan isterinya.

Tabel 2
Kejahatan Rumah Tangga.

I No 1
1
2

Jenis Keiahatan
Penganiayaan oleh suarni
Penganiayaan oleh mantan suami
.
I

I

~umlad
3
1
I

I

Sumber : Diolah Hasil Penelitian Tahun 2003
Sedangkan data kejahatan kekerasan di Pengadilan Negeri Padang pada
tahun 2003 sampai bulan Juli 2003 pengumpulan data dilakukan oleh peneliti.
Selanjutnya kami sajikan pada tabel berikut ini.

Jenis Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita Tahun 2003
(sampai Bulan Juli 2003).

/

No

I Jenis Kejahatan dan Pasal KUHP I

Jumlah Kasus

I

Rosentase (%)

I

Penganiayaan, Pasal351
kekerasan atau tipu muslihat,
Pam1 332
Perbuatan cabul dengan wanita
dibawah urnur, Pasal287
4
Perbuatan cabul dengan wanita
yang dalam pengawasannya,
Pasa1294
5
Persetubuhan dengan kekerasan
terhadap wanita, Pasal285
6
Persetubuhan terhadap wanita
dalam keadaan pingsan atau talc
1 berdaya, Pam1286 dan Pasal290
Jumlah
Surnber : Diolah Hasil Penelitian Tahun 2003

1

8,33

1

8,33

3

25

12

100

Dari tabel di atas dapat ditemukan bahwa kejahatan kekerasan yang p a h g
banyak adalah melarikan wanita dengan tipu muslihat 1 persetubuhan terhadap
wanita dalam keadaan pingsan atau tak badaya yaitu Pasal332 KUHP, Pasal286
KUHP, dan Pasal 290 ,KUHP masing- masing sebanyak 3 kasus atau 25 %.
Sedangkan yang paIing sedikit sampai pada waktu pengambilan data ini dilakukan
bulan Juli 2003, adalah perbuatan cabul dengan wanita dalam pengawasannya dan
persetubuhan dengan kekerasan terhadap wanita, yaitu Pasal294 KUHP dan Pasal
285 KUHP masing-masing sebanyak 1 kasus atau 8,33 %.

C. Faktor-Faktor Pendorong Terjadi Kejahatan Kekerasan Terhadap

Wanita.

Temuan faktor-faktor pendorong terjadinya kejahatan kekerasan terhadap
wanita diperoleh dari temuan pada berkns-berkas berupa swat dakwaan dan
berkas - berkas hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dari befkas-berkas
pemeriksaan sidang pengadilan ini akan dapat diungkapkan faktor-faktor
pendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Karena pemexiksaan dalam sidang
pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan keseluruhan dalam arti dengan
diikuti oleh korban, pelaku, hakim, jaksa, dan alat-alat bukti yang ditentukan
berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara
Pidana di Indonesia.

Dari berkas-berkas yang ditemukan dalam penelitian ini dapat diketahui
penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita, yang kemudian dari
data ini peneliti melakukan wawancara dengan korban yaitu :

-

Penganiayaan, pada jenis kejahatan kekerasan ini pendorong terjadinya
antara lain karena persoalan nunah tangga (suami isteri), persoalan
ekonomi, keadaan emosi yang tidak terkendali.

- Melarikan wanita dengan kekemsan atau tipu muslihat, pendorong
terjadinya antara lain karena hawa nafsu terhadap wanita dan tipu
muslihat untuk mendapatkan pekerjaan.

-

Persetubuhan terhadap wanita dalarn keadaan pingsan atau tak berdaya
pendorong terjadinya antara lain karena hawa nafsu terhadap wanita.

-

Perbuatan cabul dengan wanita dibawah urnur pendorong terjadinya
antara lain karena hawa nafsu terhadap wanita.

-

Persetubuhan dengan kekerasan terhadap wanita pendorong terjadinya
antara lain karena hawa nafsu terhadap wanita.

-

Pemerasan dan Pencurian dengan kekerasan Cjambret) umur pendorong
terjadinya antara lain karena motif ekonorni.

Dari apa yang ditemukan diatas kejahatan kekerasan terhadap wanita di kota
Padang yang terjadi pada tahun 2002 -2003 ator-faktor pendorongnya dalah
persoalan ekonomi dan hawa nafsu terhadap wanita. Selanjutnya peneliti data dan
hasil wawancara tersebut dilakukan pernbahasan dan kemudian dilakukan analisis
berdasarkan teori-teori yang relevan terhadap apa yang diungkapkan oleh
informan dan para pakar kriminologi dan victirnologi.

D. Pembahasan dan Analisis.

Dari temuan penelitian tentang jenis-jenis kejahatan kekerasan terhadap
wanita di kota Padang terdapat gambaran yang paling banyak adalah 44, 12 %
adalah penganiayaan dan

diikuti dengan persetubuhan terhadap wanita tak

berdaya 20, 59 % pada tahun 2002, dan pada tahun 2003 yang terbesar (sampai
bulan Juli 2003) adalah melarikan wanita dengan tipu muslihat dan persetubuhan
dengan wanita dalam keadaan tak berdaya
Banyak kasus penganiayaan terhadap wanita dari tabel 1 di atas, yang
menjadi faktor-fkktor pendorongnya lel~ih banyak disebabkan oleh motif
keretakan rumahtangga yang menyebabkan terjadinya penganiayaan, motif

ekonomi yang menjadikan keadaan ernosi yang tidak terkendali karena ternyata
pada kasus-kasus tertentu kaum wanita melakukan perlawanan sehingga terjadi
penganiayaan.
Faktor keretakan rumah tangga, dari apa yang diungkapkan oleh si pelaku
dalam berkas-berkas pemeriksaan sidmg pengadilan terdapat beberapa ha1 yaitu,
ada kasus penganiayaan yang disebabkan keadaan psikologis si pelaku, di mana si
pelaku (suami) korban ingin rujuk kembali kepada si korban tetapi si korban
(isteri) tidak bersedia lagi dengan alasan suami atau mantan suami tersebut tidak
mempunyai penghasilan yang tetap. Sedangkan pada sisi lain si wanita telah
mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan tetap sehingga tidak perlu
lagi menggantungkan diri kepada si pelaku (suami atau mantan suami). Juga,
terdapat kasus penganiayaan pelaku terhadap si korban karena persoalan cemburu
buta sehingga si pelaku kehilangan kendali emosi yang mengakibatkan terjadinya
penganiayaan terhadap si korban.
Seperti apa yang dikemukakan oleh Ciciek (1999 : 25 -40), bahwa fakta
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan (ti Indonesia pada urnumnya lelaki dan
perempuan (wanita) tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Sehingga muncul
anggapan di dalam rurnah tangga suami berkuasa sepenuhnya terhadap isterinya.

Hal inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cam-cara kekerasan
demi menundukkan isterinya. Begitupula, adanya pemahaman yang keliru
terhadap ajaran agama yang menafsirkan bahwa lakil-laki boleh menguasai
perempuan (wanita). Ihrorni (2000 : 66-67) walaupun telah ada Konvensi Wanita
yang dengan tegas anti terhadap diskriminasi perlakuan terhadap wanita, tetapi

dalam kenyataan kita masih menemukatl berbagai tindakan yang berbentuk
perlakuan diskriminasi terhadap wanita. Perlakuan diskriminasi terhadap wanita
merupakan suatu pelanggaran Hak Aasai Manusia (HAM). Karena itu persepsi
tradisional bahwa suami berhak mernukul lnemberi sanksi fisik kepada isteri dan
anak-anak adalah suatu pelanggaran HAM.
Dengan banyak perjuangan aktifis wanita yang memperjuangkan kesetaraan
jender maka telah banyak pula wanita yang mulai menyadari hak-haknya terutama
untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Sehingga banyak muncul fenomena saat

ini isteri atau mantan isteri semakin berani mengadukan bahwa suaminya ataupun
manta suaminya memperlakukan dirinya dengan kasar, seperti kasus tersebut
diatas.
Pada tanggal 13 Mei 2003, Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat
telah memutuskan menjadikan Rancangan Undang-undang Anti Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT) sebagai RUU inisiatif DPR dan akan dibahas untuk
menjadi Undang-undang (Kompas, Senin 26 Mei 2003, halaman 43). KDRT
dalam RUU didehisikan sebagai perbuattvl terhadap perempuan dan pihak-pihak
yang tersubordinasi lain, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fislk, seksual, ekonorni psikologis.
Berkaitan dengan tindak pidana terhadap wanita, di Kepolisian Kota Besar
Padang (Poltabes) telah terdapat Ruang Pelayanan Khusus yang berkaitan dengan
ha1 tersebut.

Keberadaannya baru terbentuk pada tahun 2003 ini, yang

dimaksudkan untuk memberi pelayanan lebih optimal bagi wanita yang menjadi
korban kejahatan. Pelayanan dilakukan oleh Polisi Wanita (Polwan), pelayanan

yang diberikan meliputi semua kasus yang korbannya adalah wanita di Kota
Padang. Karena mernang untuk memudahkan dan lebih terbukanya kaum wanita
mengungkapkan tindak pidana yang terjadi pada dirinya melalui pelayanan khusus
ini maka hambatan-hambatan secara psikologis dan lainnya berkaitan dengan
kodrat kewanitaan dapat teratasi dan pihak Kepolisian dapat memberikan
pelayanan yang lebih optimal.
Faktor intern individu seperti keadaan psikologis diri individu tennasuk
masalah kepribadian yang dapat menimbtllkan kelakukan menyimpang, lebihlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya.
Begitupula daya emosional dapat mendorong seseorang untuk berbuat
menyimpang.

Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan

kriminal (Abdulsyani, 1987 : 44-45).
Terhadap perbuatan cabul terhadap wanita dibawah umur, perbuatan cabul
(persetubuhan)

terhadap

wanita

dengan

kekerasan,

perbuatan

cabul

(persetubuhan) terhadap wanita yang tidak berdaya, dan melarikan wanita
dibawah urnur, dari apa yang temukan dapat diungkapkan sesuatu yang sangat
penting yaitu bahwa pada umumnya si korban telah mengenal si pelaku
sebelumnya. Karena itu pada umumnya terdapat pula peranan si korban, jika
dikaitkan dengan teori Schafer (dalam Made, 1996 : 77-78), terungkap bahwa
bentuk peranan korban adalah :

I. Precipitative Victims, merupakan pelaku korban yang tanpa disadari
mendorong pelaku untuk berbuat jahat.

2. Bilogically Weak Victims, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan

mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya.
Pada temuan perbuatan cabul terhaclap anak di bawah urnur, dalam suatu
kasus, terungkap bahwa korban, pelaku dan keluarga korban mengenal si pelaku.
Kasus in terjadi pada sesuatu keluarga yang menjadi korban perbuatan cabul
terhadap anak dibawah umur, di mana ibu si korban yang bekerja sehari-hari suatu
tempat dan korban yang berurnur belurn dewasa ~ k u tmembantu ibunya bekerja
berjualan. Ada seorang pelanggan mereka !fang sudah dikenal dengan baik karena
sering beibenja di tempat ibu dan anak tersebut berjualan. Dan si anak sudah
sering membeli keperluan jualan ibunya ditemani oleh si pelanggan tersebut. Dan
si ibu sudah mempercayai si pelanggan tersebut kalau ia menyuruh anaknya pergi
ke pasar untuk keperluan jualan. Tapi, pada suatu hari ternyata si anak tidak
dibawa ke pasar tetapi di bawa ke suatu tempat, singkatnya si pelaku melakukan
perbuatan cabul kepada si anak dibawah umur tersebut (korban) disertai dengan
ancaman. Kemudian, setelah kembali si ibu curiga karena si anak terlihat murung
dari pasar, dan setelah didesak barulah si anak mengaku telah dicabuli oleh si
pelanggan (pelaku) tersebut. Akhirnya si ibu bersarna si anak melaporkan
peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib dan selanjutnya diproses sampai
dilakukan perneriksaan pada sidang pengadilan.
Dari kasus di atas terlihat bahwa peran ganda si ibu sebagai ibu rumah
tangga dan wanita yang bekerja telah menyebabkan terjadinya kelengahan dalam
pemeliharaan anaknya dan terlalu mempmcayai orang lain yang temyata telah
mempunyai niat melakukan perbuatan cabtd terhadap anaknya.

Pada kasus perbuatan cabul terhadap wanita dengan tipu muslihat dari
temuan penelitian, bahwa si wanita dijanjikan oleh si pelaku yang kebeutulan
orang yang sekampung dengannya akan dicarikan pekerjaan, karena si korban
belum bekerja. Si korban diajak ke suatu tempat untuk mendapatkan pekerjaan,
ternyata bukan pekerjaan yang dicarikan tetapi malah "dikerjai" oleh si pelaku.
Dalam ha1 pengaruh bacaan dan film dari apa yang ditemukan terungkap
bahwa hawa nafku terhadap wanita sehingga pelaku kejahatan melakukan
kejahatan kekerasan terhadap wanita tak ba-daya terutarna wanita yang di bawah

umur, dari apa yang diungkapkan bebeiapa pelaku yang peneliti wawancarai di
sela-sela persidangan di Pengadilan Negeri Padang, bahwa pengaruh bacaan dan
film porno sangat mernpengaruhi mereka terhadap tindak kriminal yang mereka
lakukan. Maire (Abdulsyani, 1987 : 51), bacaan pornografis terutarna dalarn
bentuk-bentuk cerifa gambar yang mudah didapat umum, mempakan sumber yang
berbahaya, khususnya bagi orang-orang yang punya predisposition (pembawaan)
melakukan kejahatan seks. Burt (Bid), film termasuk film yang ditayangkan oleh
televisi

dapat membawa pengaruh yang buruk bagi para penontonnya, jika

seseorang menonton film kisah pencuri atau yang berbau porno, maka kalau si
penonton sudah ketagrhan dengan film tersebut tidak mustahil mendorong orang
tersebut untuk berbuat seperti apa yang ditayangkan tersebut.
Jika persoalan di atas dikaitkan dengan HAM, pada prinsipnya kepercayaan
bahwa wanita lebih-lemah dari laki-laki addah tindakan diskriminasi. Dalam ha1
wanita dipandang sebagai "objek seks" untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki,
adalah suatu perbuatan yang dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran

terhadap HAM kaurn wanita. Perlalam diskrimasi terhadap wanita akan
memposisikan wanita menjadi korban. Tentunya hal berkaitan dalam ilmu hukum
yaitu ilmu hukum pidana terkait dengan ilmu kriminologi dan victimologi.

PBB telah mernberikan perhatian terhadap masalah kekerasan atau violence
ini sejak tahun 1985. Kongres PBB tentang The Prevention of Crime and The
treatment of Oflenders, yang dilanjutkan pada tahun 1990, telah melahlrkan
kesepakatan tentang sub topic domestic violence. Yang dimaksudkan domestic

violence adalah kekerasan yang diarahkan kepada isteri, anak dan anggota
keluarga lainnya sebagai objek perlakuan. Selain itu domestic violence, dapat
diartikan sebagai konsepsi kejahatan seksual atau seksual violence.
Dalam kasus kejahatan kekerasan jambret dari apa yang diungkapkan oleh si
pelaku terlihat ada faktor peranan korban pada kejahatan kekerasan jambret
(pencurian dengan kekerasan), di mana si korban pada umumuya memakai
perhiasan (agak mencolok) di tempat-tempat keramaian atau tempat umum yang

rarnai seperti pasar, atau di atas kendaraan umum, sehingga mengundang niat si
pelaku melakukan tindak pidana kejahatan kekerasan. Ketika dikonfirmasi kepada
korban umumnya memang mereka sengaja memakai perhiasan tersebut karena
mereka beralasan bahwa sudah kodratnya wanita untuk berhias dan memakm
perhiasan. Tetapi dalam kenyataan kehidupan masyarakat terutama pada daerah
perkotaan, akibat terdapatnya banyak kesenjangan secara sosial dan ekonomi,
y

h banyak yang dalam kategori miskin, maka berdasarkan pendapat Sutherland

dan juga Bonger ( ~ o s i s o w o r o: 1984), bahwa kemiskinan dapat mendorong
orang melakukan kejahatan. Dalam kejahatan

kekerasan karena kemiskinan

adalah karena motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pelaku
umumnya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap (yang halal)
atau pengangguran, ha1 terungkap dari apa yang dikemukakan oleh pelaku yang
diungkapkan kepada peneliti. Pada prinsipnya suatu kejahatan terjadi karena
adanya niat dan kesempatan sehingga terjadi kejahatan. Kejahatan tidak akan
terjadi jika hanya ada niat saja, sedangkan kesempatan tidak memunglankan.
Begitupula, jika si pelaku tidak mempunyai niat melakukan kejahatan walaupun
ada kesempatan kejahatan tidak texjadi. Kesempatan yang sering digunakan si
pelaku pada kejahatan jenis jambret ini adalah dilakukan pada saat si korban
berada pada keadaan lengah, dan kondisi lingkungan masyarakat yang apatis
terhadap lingkungan sekitarnya. Jika keadaan lingkungan masyarakat yang peduli
dengan keadaan sekitarnya para pelaku kejahatan pada umunya tidak berani
melakukan aksi kejahatannya. Tempat-tempat umum, adalah kawasan yang
memberi peluang karena pada tempat ini pada umumnya masyarakat atau orangorang yang berada atau berkunjung atau menaiki kendaraan umum tidak saling
kenal sehingga keterikatan untuk membantu korban kejahatan adalah kecil sekali
kemunglunannya.. Hal ini juga disebabkan belurn adanya Undang-undang yang
mengatur perlindungan terhadap Korban d m Saksi dalam terjadinya tindak pidana
di Negara Republik Indonesia.

Dari hasil wawancara mendalam dengan beberapa wanita korban kejahatan
kekerasan yang peneliti lakukan bahwa wanita yang menjadi korban kejahatan
kekerasan, yang terguncang terlebih dahulu adalah moralitas dan rasa susilanya.

Karena wanita dianggap sebagai pelindung dari tatanan sosial dan penjaga nilainilai moralitas dan kesusilaan.

Dari ha1 tersebut di atas bahwa merehabilitasi wanita yang menjadi korban
kejahatan kekerasan terutama yang korban kejahatan perkosaanlpersetubuhan
dengan kekerasan, sangat sulit dilakukan rehabilitasi. Sebab harus dilakukan
upaya untuk membangun kembali rasa susila dan harga seTta moralitasnya yang
terpuruk akibat kejahatan kekerasan tersebut. Hal terlihat misalnya pada wanita
yang rnenjadi korban kejahatan perkosaan atau persetubuhan dengan kekerasan
a(au perbuatan cabul terhadap anak di bawah urnur, jika ia masih gadis atau
perawan, tentu akan menanggung malu sepanjang hayatnya. Bahkan bagi wanita
yang telah menjadi korban ini akan mengalami suatu keadaan yang kesulitan
dapat mendapat jodoh atau pasangan hidup. Begitupula, bagi wanita yang telah
bersuami akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan rumah tangganya,
Karena ada kecenderungan suaminya tidak mampu atau mau menerima keadaan si
isteri yang telah menjadi korban kejahatan kekerasan tersebut, berkemungkinan
akan mencari isteri dengan wanita lain.
Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas agar stn&tm sbsial
yang meletakan wanita di bawah laki-lala yang sangat memunglun dang dapat
mendorong terjadinya kejahatan kekerasan, agar tidak lagi menjadi mitos tetapi
perlu dilakukan upaya penyadaran tentang kesetaraan jender secara tersistematis
dan meluas. Hal ini pada akhirnya akan mendorong penghapusan diskriminasi
terhadap wanita daiam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang masih
menganut sistem patriarkhi.

Bab VI
Penutup

A. Kesimpulan
Jenis kejahatan kekerasan terhadap wanita di kota Padang dalam kurun
waktu 2002 -2003 antara lain ;penganiayaan, melarikan wanita dengan kekerasan,
persetubuhan terhadap dalam keadaan talc berdaya, perbuatan cabul terhadap
wanita di bawah urnur, persetubuhan dengan kekerasan terhadap wanita,
pernerasan, pencurian dengan kekerasan atau jambret. Perlu dilakukan suatu
perlindungan baik secara kejiwiian maupun kemasyarakatan terhadap individu
(wanita) yang menjadi korban kejahatan

kekerasan. Berkaitan dengan

perlindungan terhadap korban kejahatan ini dikembangan suatu disiplin ilmu
pengetahuan hukum yaitu victimmologi sebagai mitra kriminologi. Dari
pengamatan peneliti di lapangan banyak wanita korban kejahatan kekerasan yang
tidak tahu hak-haknya tetapi juga banyak y,mg takut melaporkannya.
Faktor pendorong terjadinya kejahatan kekerasan terhadap wanita meliputi ;
ekonomi, keadaan emosi yang tidak terkendali, hawa nafsu terhadap wanita, tipu
muslihat untuk mendapatkan pekerjaan. Penelitian tentang korban kejahatan dapat
memberikan sumbangan tentang korban akibat tindakan manusia yang
menirnbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial, terutama terhadap wanita yang
menjadi korban kejahatan kekerasan. Hal ini akan memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan hukum terutama bidang ilmu victimologi.

B. Saran

Perlu dilakukan studi lanjutan terhadap keterkaitan peran ganda wanita
dengan kelengahan terhadap perhatian kepada keluarga terutama anak di bawah
umurn (wanita) sehingga memberi peluang kepada orang yang berniat untuk
melakukan kejahatan kepada anak di bawah umur tersebut.
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