
I. PENDAHULUAN

A.Latar belakang masalah

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan fenomena yang sering terjadi dalam

sebuah komunitas sosial. Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh sebagian

masyarakat kita tidak dianggap sebagai kejahatan. Situasi ini semakin diperparah

dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam

budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi

demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan

menyebabkan tingginya the “dark number” karena tidak dilaporkan.1

Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat digolongkan menjadi

dua (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

menyangkut kpribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali

melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan

kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui

interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak.

Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab

anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan

1 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni,
Bandung, 2009, hlm. 2.
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dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah

keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akna mengalami Hal yang sama

setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa

kekerasan merupakan Hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak

mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua

yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak

kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.2

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang

tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan

bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan

ekonomi yang berkepanjangan.penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak

dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Faktor lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh yang

dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah

lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan

yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah

kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan

tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.3

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami,

istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban Kekerasan dalam

Rumah Tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak,

Hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Lazimnya

2 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.
3Ibid.
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pelaku kekerasan memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi

ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. Posisi khusus

yang dimiliknya tersebut, maka pelaku kerap memaksakan kehendaknya untuk

diikuti oleh orang lain. Demi mencapai keinginannya tersebut, pelaku kekerasan

akan menggunakan segala cara bahkan tidak segan-segan untuk melukai korban.

Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak hanya dilaporkan atau dianggap

sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus

dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem

ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi

tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan. Masih banyak yang menilai

kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak sebagai persoalan individu

per individu atau melokalisir tempat kejadian. Karena bapaknya tidak kerja,

ibunya stress karena ditinggal suami, karena bapaknya ini itu dan beragam alasan

pembenaran yang sesungguhnya secara hukum tidak bisa dibenarkan. Kondisi dan

situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi,

anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana.

Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi pertimbangan dan

perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak. Terlebih lagi, kita sering tidak

mempercayai anak. Laporan anak tidak ditanggapi, keluhan anak diabaikan, anak

sebelum berbicara malah sudah disuruh diam dengan bentakan atau pukulan.

Apalagi jika pelaku kekerasan itu orang tuanya, kita yang mendengar sering

berkata: dasar kamu bandel, kamu yang salah, itu untuk mendidik kamu, makanya
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kamu nurut sama orang tua. Jarang kita bertanya, mengapa dia diperlakukan

seperti itu, apalagi memberikan jalan keluar. Inilah masalah sosial kita.

Anak yang hidup dalam keluarga yang diwarnai kekerasan adalah anak yang

rentan sehingga anak-anak dari keluarga yang diwarnai kekerasan dapat

mengembangkan pemikiran bahwa:

a. Seorang suami boleh memukul istrinya.

b. Kekerasan merupakan cara untuk menenangkan perbedaan pendapat.

c. Perempuan adalah lemah, memiliki posisi lebih rendah, tidak mampu menjaga

dirinya sendiri dan tidak mampu menjaga anak-anaknya.

d. Laki-laki dewasa adalah pengganggu dan berbahaya.

Anak-anak dari keluarga demikian akan cenderung kurang mampu menyatakan

perasaan-perasaannya secara verbal dan lebih terbiasa menunjukkan kegelisahan,

ketakutan dan kemarahan melalui perilakunya. Apabila sikap diam karena takut

adalah Hal lumrah pada keluarga yang diwarnai kekerasan dapat dimengerti

bahwa cara adaptasi seperti ini juga dipelajari oleh anak, anak akan menekan

perasaan-perasaannya sendiri. Emosi-emosi negatif yang tidak dapat diberinya

nama dirasakan campur aduk; takut, marah, bingung, merasa bersalah, sedih,

khawatir, kecewa dan lainnya.

Langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban adalah dengan terlebih

dahulu menganggap permasalahan ini adalah suatu tindak pidana dan merupakan

kejahatan yang serius, tentunya apabila Hal itu sudah ada dalam pola pikir

masyarakat akan turut membentuk prilaku untuk melindungi perempuan dan anak.



5

Ini yang perlu mendapat langkah aktif dan berusaha menyingkap kejahatan ini

sampai tuntas agar efek jera bagi pelaku itu ada dan menjadi preseden bagi oknum

yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk

memikirkan perbuatan itu. Adapun Hal yang harus dipahami lagi untuk mencegah

kekerasan terhadap anak ialah prinsip perlindungan terhadap anak. Prinsip

nondiskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (the best interest of the child),

prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip

menghargai pandangan anak.4

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik

melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media

massa, atau lembaga pendidikan.

Mengatasi persoalan kekerasan terhadap anak memang diperlukan berbagai

tindakan sekaligus. Penanggulangan dan pencegahan Kekerasan dalam Rumah

Tangga terhadap anak ini seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah,

aparat penegak hukum maupun masyarakat sekitar. Penanggulangan dan

pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak harus berdasarkan

tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan

Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi di Indonesia dalam realitanya masih

terlihat kurang maksimal, kita mempunyai pihak-pihak yang dianggap berwenang

dan berkompeten dalam menangani kasus-kasus kekerasaan seperti tokoh

4 Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara
Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2007,
hlm. 122.
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masyarakat, pejabat pemerintahan sampai pada tingkat kelurahan, kepolisian,

pekerja sosial masyarakat, pendidik, dan profesi kesehatan.

Peranan mereka tidak diatur dalam sebuah sistem yang memungkinkan mereka

saling bekerja sama dan tidak ada kebijakan pemerintah yang membebaskan biaya

terhadap tindakan yang diambil untuk meyelamatkan anak. Negara seharusnya

berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah

tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat

kemanusian serta bentuk diskriminasi. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah apa

yang harus dilakukan terhadap pelaku kekerasaan.

Terdapat putusan dengan nomor putusan: 841/Pid.Sus/2014/PN Tjk, yang

dilakukan Andi Wijaya alias Lim Lim. Ayah kandung Siaoping ini dituntut lima

tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsidier enam bulan penjara. Terdakwa

bersalah melanggar Pasal 44 Ayat 2 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian pada dakwaan kedua dan ketiga

dinyatakan terbukti melanggar Pasal 77 huruf b UU No. 23/2002 tentang

Perlindungan Anak. Dalam dakwaannya, JPU Venny Prihandini menerangkan

bahwa pemukulan itu dilakukan Andi dan istrinya, ME (DPO), sejak Maret 2013

hingga April 2014.5

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa putusan yang di jatuhkan

kepada yang terdakwa bahwa adanya ke tidak sesuaian terhadap putusan yang di

jatuhakan kepada terdakwa, oleh karena itu penulis menggangap perlunya

mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perkara dan apa yang menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

5 http://issuu.com/ayep3/docs/040914/28, Siksa Anak Kandung, Dituntut Lima Tahun [15-09-2014]
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti

dalam penelitian ini adalah mencoba menggambarkan upaya penanggulangan

hukum pidana dalam tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan

orang tua terhadap anak kandung. Maka masalah yang akan diangkat dalam

penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap orangtua sebagai pelaku

tindak pidana kekerasan terhadap anak?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap orang tua sebagai

pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai

Analsis pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua sebagai pelaku tindak

pidana kekerasan terhadap anak studi putsan nomor 841/Pid.Sus/2014/PN TJK.

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri kelas 1 A 2014

Tanjung Karang kota Bandar Lampung serta pihak yang dianggap bisa membantu

penelitian ini tahun penelitian 2015.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan disipilin ilmu peneliti maka penelitian akan dilaksanakan

berdasarkan atas bidang ilmu hukum pidana dan terkhusus membahas masalah

pertanggung jawaban pidana terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana

kekerasan terhadap anak nya. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban pidana terhadap orangtua

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak nya.

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap orang tua

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak nya.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk,  yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Keilmuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka

pengembangan khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana

kekerasaan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada

Praktisi Hukum khususnya kepada pemerintah, serta kepada masyarakat

umumnya untuk mengetahui dan turut serta dalam penanggulangan orang tua

sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak nya.
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan

abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.6

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu

berupa pendapat ahli hukum tentang pertanggungjawaban pidana anak yang

membantu pencurian kendaraan bermotor, yang dapat digunakan penulis sebagai

acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan

dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada

kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata dalam asas hukum yang

tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan gren straf zonder schuld,

ohne schuld keine straaf.7 Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus

dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan

tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan

kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya

tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang

berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas

terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.8

6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta, 1986, hlm. 125.
7 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, BinaAksara, Jakarta, 1984, hlm. 71.
8 Roeslan Saleh, Hukum Pidana, Aksara Baru,Jakarta,1983, hlm. 126.
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Adapun unsur- unsur pertanggungjawaban pidana yang harus memenuhi sayarat

yaitu:

1) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab harus ada kemam puan untuk membeda-

bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk sesuai dengan hukum dan

yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menetukan kehandak nya

menrut keinsyafan tentang baik dan buruk perbuatan.9

2) Kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)

a. Kesengajaan (dolus)

Kesengajaan menurut teori menjadi dua yauti teori kehendak, sengaja

adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unusur delik dalam rumusan

undang-undang dan teori pengetahuan, apabila suatu akibat yang

ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan

itu dan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu

dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan

bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

b. Kealpaan (culpa)

Yang dimakud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud

melanggar larangan undang-undang itu, ia alpa atau lalai dalam

melakukan perbuatan tersebut, dalam kealpaan terdakwa kurang

mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan

sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang

dilarang adapun syarat dinyatakan kealpaan yaitu tidak mengadakan

9 Maharus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, sinar grafika, jakarta, 2011,hlm. 171
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penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak

mengadakn penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.10

3) Alasan pengahpusan pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana mengadakan pembedaan terhadap

alasan penghapusan pidana dapat menyakut pebuatan atau pembuatnya

maka dibedakan menjadi dua jenis yaitu

Alasan pembenaran mengahapuskan sifat melawan hukum nya

perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam

undang-undang.

Alasan pemaafan menyakut peribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang

tidak dapat dicela atau tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung

jawabkan, meskipun perbuatan nya melawan hukum.11

Kebebasan Hakim atau pengadilan adalah “gebonden vrijheid”, yaitu kebebasan

terkait atau terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam

batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis

pidana (strafsoort), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (strafmaat), cara

pelaksanaan pidana (strafmodus) dan kebebasan untuk menemukan hukum

(rechtvinding).

10 Ibid. hlm 174
11 Ibid. hlm 180
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Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Menurut Mackenzei, ada

beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu:12

a) Teori keseimbangan

Hakim melihat pada keseimbangan syarat-syarat yang berkaitan dengan

masyarakat, kepentingan terdakwa, dan kepentingan korban yang berkaitan

dengan perkara.

b) Teori pendekatan seni dan intuisi

Hakim melihat keadaan pidana yang wajar bagi pelaku tindak pidana,

pendekatan seni dalam penjatuhan putusan lebih oleh intuisi dari

pengetahuan hakim.

c) Teori pendekatan keilmuan

Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi hakim harus

memiliki wawasan keilmuan yang cukup untuk memutuskan suatu perkara.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Hakim menggunakan pengalamannya untuk mengetahui dampak dari

putusan yang dijatuhkannya berkaitan dengan pelaku, korban maupun

masyarakat.

e) Teori Ratio Decidendi

Hakim dalam memutus perkara harus mencari peraturan perundang-

undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai

dasar hukum dalam penjatuhan hukuman.

12Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar
Grafika, 2010, hlm.106.
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Secara asumtif peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak

mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat,

sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali,

mengikuti memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan alat bukti yang sah, Hal ini

dijelaskan dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa “ Hakim tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Selanjutnya, alat bukti

sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP diatur pada ketentuan Pasal 184

KUHAP yang menyatakan alat bukti adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti yang sah ialah:

1) keterangan saksi;
2) keterangan ahli;
3) surat;
4) petunjuk;
5) keterangan terdakwa.

b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa: “Dalam acara pemeriksaan

cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Artinya kecuali

pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim diperlukan alat bukti lebih

dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Setelah alat bukti

tersedia perlu segera dilakukan penanggulangan lebih lanjut, jangan sampai
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penanggulangan tindak pidana dilakukan jauh setelah peristiwa itu terjadi

sehingga mengakibatkan alat bukti menjadi hilang.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang digunakan untuk menggambarkan antara

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

dengan istilah yang diartikan atau diteliti baik dalam penelitian normatif maupun

empiris.13

a) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus

dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan

tindak pidana.14

b) Tindak pidana adalah kelakuan/Handeling yang diancam dengan pidana, yang

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan berhungan

oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

c) Kekerasan adalah ekspresi perbuatan yang dilakukan secara fisik maupun

verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada

kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau

sekelompok orang.

d) Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press,Jakarta, 1986, hlm. 132.
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, BinaAksara, Jakarta, 1984, hlm. 94.
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e) Kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka

disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang dari penulisan. Permasalahan dan

ruang lingkup untuk mencapai tujuan dan kegunaan penelitian selanjutnya

diuraikan mengenai kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dengan

sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum

tentang pokok-pokok bahasan mengenai pengertian penanggulangan hukum

pidana, pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan, pengertian anak,

pengertian kekerasan dalam rumah tangga.
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III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penulisan, yaitu pendekatan masalah,

sumber data, penentuan narasumber dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pokok masalah yang akan dibahas yaitu

upaya penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan pada kasus

Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak

kandung di kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.


