
59

Daftar Pustaka

Buku

Abdussalam, 2007, Hukum Perlindungn Anak, Jakarta : Restu Agung

Hanitijo, Ronny, 1952, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Kertajaya, Hermawan, 1999, Dampak Krisis Bangsa Kita, Jakarta : Bisniskita

Moleong, J. Lexy, 2000, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja.

Prinst, Darwan, 1997, Hukum Anak Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti

Saraswati, Rika, 2006, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah 
Tangga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta: 
Penerbit Universitas Indonesia.

Sunardjono, 1998, Proses Peradilan Anak’ dalam Anak yang Berkonflik dengan 
Hukum, Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya bekerjasama dengan Catholic 
University of Nijmegen Belanda. Jakarta.

Undang-undang

Hamzah, DR. Andi S.H., 2004, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Wawancara dengan responden



60

Internet

Mengapa jender dipersoalkan? Internet, http://www.ambonekspres.com.
Rolle modelling, Internet http:/www.wikipedia.org/wiki/rolle_modelling
Instibilitas kemiskinan Internet
http:/www.wikipedia.org/wiki/Instibilitas_kemiskinan
http:/www.stkapres.com
http:/www.okezone.com “modus perdagangan anak”
http:/www.sakhikerala.org “Gender Training of Trainer”

Radio

Zaenal 104.4 Imelda Fm, tema Perempuan Dalam Kekerasan Di Lingkungan 
Keluarga 8 Juni 2009 pukul 09.00WIB.



KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERDAGANGAN ANAK

SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum




Disusun oleh :


Bondan Condromoyo P.H. Bimo


05.20.0036


FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA


SEMARANG


2009


HALAMAN PERSETUJUAN


JUDUL


KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERDAGANGAN ANAK


SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar


Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum


Disusun oleh :

Nama : Bondan Condromoyo P.H. Bimo


NIM : 05.20.0036


Disetujui oleh:


Dosen pembimbing


(Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum)


PENGESAHAN


Skripsi disusun oleh ;


Nama : Bondan Condromoyo P.H. Bimo


NIM : 05.20.0036


Telah dipertahankan di depan dewan penguji


Pada tanggal : 


Susunan Dewan penguji


Dosen penguji :


1. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum                                       (……………………..)

2.                                                                                           (……………………..)

3.                                                                                           (……………………..)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 


untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum


Pada tanggal :


Val Suroto, SH.M.Hum


Dekan fakultas Hukum


Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI


Membahas mengenai Kekerasan dan anak  akan ditemukan berbagai macam masalah yang menarik untuk dibahas secara mendetail. Salah satunya seperti permasalahan Dalam Rumah Tangga dan perdagangan anak. Didalam masyarakat dari jaman dahulu telah terpola suatu pemikiran bahwa wanita adalah sosok yang lemah lembut dan patuh terhadap kaum laki-laki dan berada di bawah laki-laki, begitu pula yang terjadi dengan anak-anak orangtua selalu menasehati dan menanamkan pola kepatuhan terhadap oran tua akan tetapi tanpa kita sadari banyak hal yang tidak sesuai dalam arti sejauh mana ketaatan dan kepatuhan itu. Pola pikir akan kepatuhan dan ketaatan itulah yang sering menimbulkan suatu pemikiran salah tafsir dari kaum laki-laki yang merasa bahwa segala perintah dan yang diinginkannya sebagai kepala keluarga harus dilakukan dan dipatuhi permasalahan dan kenyataannya yang terjadi adalah banyak keinginan dan perintah yang dari kepala keluarga yang tidak masuk akal dan hal inilah yang sering menimbulkan suatu bentuk praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT berdampak bukan hanya bagi istri akan tetapi juga berdampak bagi seluruh anggota keluarga tidak lain juga berdampak terhadap anak dan pada kenyataannya banyak kasus perdagangan anak yang terjadi sebagai akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini jelas menunjukan adanya keterkaitan antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perdaganggan anak. Oleh karena itu penulis menggangkat judul ”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Keterkaitannya Dengan Perdagangan Anak”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data purposive random sampling yaitu sampel dipilih atas dasar ciri-ciri dan sifat-sifat yang sudah diketahui kebenarannya. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah lima orang anak korban perdagangan anak yang berada di wilayah Tanggul Indah dan bertempat tinggal di Kota Semarang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak diperdagangkan dan keterkaitan antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perdagangan anak yang dialami anak tersebut. Dari hasil penelitian, faktor yang menyebabkan anak diperdagangkan adalah  Tingkat pendidikan, Jenis pekerjaan orang tua anak korban perdagangan, Faktor ekonomi, Faktor keluarga dan lingkungan, Tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Adanya relasi kuasa yang timpang. Sedangkan keterkaitan antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan perdagangan anak adalah keterkaitan antara KDRT dengan perdagangan anak yang dialami anak tersebut yaitu terbukti dari adanya pemaksaan kehendak ayah terhadap anak agar bekerja sebagai pekerja seks. Pemaksaan kehendak itu disertai dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual. dan kekerasan psikis. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap korban dapat dilihat bahwa terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga jelas tidak hanya berdampak terhadap istri tetapi juga berdampak terhadap seluruh anggota keluarga termasuk perdagangan anak. Terbukti dari perlakuan kasar terhadap anak yang menyebabkan anak menjadi takut terhadap pelaku sehingga menyebabkan anak tersebut berada di bawah takanan dari pelaku dalam hal ini ayah korban.

Kata kunci : KDRT, Keterkaitan, Perdagangan Anak

MOTO DAN PERSEMBAHAN

· Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan Amsal 3:16

· Kachi wa saya no naka ni ari ( kemenangan suatu pertarungan itu berada pada saat pedang masih berada di dalam sarungnya )

· If you think you can, you can....


· Perjalanan seribu langkah dimulai dari langkah yang pertama (Morihei Ueshiba founder of  Aikido)


· Fight is not good, but if we fight we must win...


PERSEMBAHAN


1. Tuhan Yesus Kristus Juru selamatku 

2. Eyang kakung alm. Jendral Soerono Suryoatmodjo

3. Papa dan Daddyku yang sudah ada di surga

4. Mama yang selalu menyayangiku

5.  Tante Dewi “ Ibu-ku “

6. Kakak-kakakku yang Sangat menyayangiku

7. Dian Anggraeni yang aku sayangi

8. Sahabat-sahabatku Putro ”slash”, Jonathan Robert, Davin, Bondan Aryo “pakdhe” Nando ”Bedebah”, Fani ”Vurhuston”, Anak-anak angkatan 2005 semuanya. Thanks for all....
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Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia dan anugerahnya yang melimpah kepada penulis  sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini penulis beri judul : ” KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERDAGANGAN ANAK ” disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum Fakultas HukumUniversitas Katolik Soegijapranata Semarang.
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1. Dr.Y.Bagus Wismanto selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


2. Val.Suroto, S.H.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


3. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ign Hartyo Purwanto S.H.M.Hum. selaku dosen wali dari penulis.

5. Eyang kakung alm. Jendral Soerono Suryoatmodjo yang membesarkan aku dan hingga menjelang akhir hayatnya selalu mendoakan aku agar aku selalu sehat, sayang terhadap orang tua dan keluarga juga sesama, ingat dan takut akan Tuhan pencipta, berhasil dalam segala hal, menjadi orang yang sukses dan terpandang, cinta tanah air dan bangsa, dan selalu rendah hati, dan beliau juga menjadi contoh dan panutan hidupku.

6. Papa dan “ Daddyku ” yang membesarkan aku dengan keringatnya yang tanpa kenal lelah juga melindungi, menjaga aku dan keluarga hingga akhir hayatnya yang saat ini sudah berada di surga.

7. Mamaku yang selalu menyayangiku, mencintaiku, dan membesarkan aku dari aku lahir hingga Sekarang meski aku sering berbuat nakal, sosok wanita yang luar biasa bagiku… Thanks mom…


8. Tante Dewi “ Ibu-ku “ yang banyak memberi masukan dan bantuan dan merupakan sosok orang tua ku yang ke dua.

9. Kakak-kakakku yang Selalu memberikan aku semangat agar terus rajin... dan menjadi contoh yang baik bagi aku meski aku sering berbuat nakal...

10. Dian Anggraeni yang aku sayangi yang selalu memberikan aku semangat dan motivasi agar aku selalu bersemangat always and forever nduuud....

11. Sahabat-sahabatku Putro ”slash”, Jonathan Robert, Davin, Bondan Aryo “pakdhe“ , Nando ”Bedebah”, Fani ”Vurhuston”, seluruh teman-teman angkatan 2005, Thanks for all....

12. Para responden yang mau berbagi kisah dan pengalamannya, Semoga kalian selalu diberkati Tuhan bagi saya selaku penulis “Kalian pahlawan keluarga dan  sungguh manusia yang luar biasa…”


Akhir kata diberkatilah semua pihak yang telah membantu penulis dalam menulis skripsi ini semoga Tuhan selalu menyertai mereka dan juga semoga skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis akan tetapi juga bagi pembaca . Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran, kritik, maupun masukan yang membangun. Penulis berharap semoga dengan ditulisnya skripsi ini mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Keterkaitannya Dengan Perdagangan anak dapat membuat pembaca mengetahui betapa tidak manusiawinya suatu perilaku KDRT dan perdagangan anak, sehingga diharapkan dengan membaca skripsi ini kita turut memerangi KDRT dan perdagangan anak. Semoga hasil dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Tuhan memberkati kita semua.

Semarang, Juli 2009


Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL 
i

HALAMAN PERSETUJUAN 
ii

HALAMAN PENGESAHAN 
iii

ABSTRAKSI 
iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
v

KATA PENGANTAR 
vi

DAFTAR ISI 
ix

BAB I PENDAHULUAN
1


A. Latar Belakang Masalah
1


B. Permasalahan
4

C. Tujuan
4

D. Kegunaan Penelitian
4

E. Metode Penelitian
5

F. Sistematika Penulisan
11

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
13

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
13

B. Hak-hak Anak
18


C. Perdagangan Anak
23


BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
29

A. Gambaran Umum Tanggul Indah
29

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anak Diperdagangkan
39

C. Keterkaitan Antara KDRT Dengan Perdagangan Anak Yang Dialami


     Anak Korban Perdagangan
44

BAB IV : PENUTUP
54

A. Kesimpulan
54

B. Saran
55

DAFTAR PUSTAKA


i



	logo: 


