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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undng No. 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan tentang Hak 

asasi manusia yaitu merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri setiap 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-

Nya yang wajib, dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, 

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia.
1
 Negara Republik Indonesia mengakui dan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai 

hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia 

yagn harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat 

kemanusiaan, kesejahtaraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah beberapa kali 

diamandemen memberikan perlindungan kepada setiap orang atas hak-

haknya yang asasi tersebut. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A ayat (2), Pasal 

28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 28i ayat (1), ayat (2) dan ayat (4). 

Rumah tangga seharusnya merupakan tempat berlindung bagi seluruh 

anggota keluarga. Akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga 
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menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan 

kekerasan. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga merumuskan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 

orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang 

terjadi dalam lingkup rumah tangga. 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh 

manusia dan merupakan lembaga sosial yang ideal untuk 

menumbuhkembangkan potensi pada setiap individu anggota keluarga.
2
 

Dalam keluarga tersebut, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan 

orang lain. Namun demikian dalam kenyataannya keluarga sering kali 

menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga 

menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan.
3
  Kasus penyimpangan yang 

dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya, 

seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat terjadi kekerasan 

dalam rumah tangga. Sehingga menimbulkan ketidakamanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku 

                                                           
2
 Ibid., hlm. 131. 

3
 Ibid., hlm. 132 



 

3 

 

kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan 

pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Negara Indonesia berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, 

terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi 

manusia dadn kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi.
4
 

Pandangan Negara Indonesia tersebut didasarkan pada Pasal 28 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta 

perubahannya.
5
 Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 

yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 

dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hal asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak 

mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan 

dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. 

Dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan 

dalam posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, 

bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat 

tergantung kepada kaum laki-laki. Keyakinan masyarakat atau budaya yang 
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mendominasi saat ini adalah budaya patriarkhi, dimana laki-laki yang 

demikian superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan 

untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan perempuan 

tersubordinasi. Disamping itu, terdapat interpretasi yang keliru terhadap 

stereotype gender yang tersosialisasi sangat lama dimana perempuan 

dianggap lemah, sedangkan laki-laki umumnya lebih kuat, sering kali 

menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa ditengah-tengah lingkungan 

keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan 

(kekerasan) terhadap anggota keluarga lainnya (misalnya: anak, istri) tidak 

ada seorang pun dapat menghalanginya.
6
 

Adanya sikap tradisional bahwa perempuan dianggap sebagai 

subordinasi laki-laki, pembakuan peran-peran stereotype, disertai dengan 

sikap tradisional perempuan seperti kebergantungan sosial dan ekonomi pada 

suami dan keluarga. Selain itu, rasa takut dan kesengsaraan perempuan 

korban kekerasan untuk mendapatkan keadilan, merupakan sebab-sebab 

utama diantara sekian sebab lainnya yang menyebabkan bahwa tindak 

kekerasan dalam rumah tangga tidak terungkap atau tidak diatasi.
7
 

Kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga 

tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga 

lainnya.
8
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Kasus kekerasan dengan korban perempuan terjadi hampir setiap hari 

di berbagai belahan dunia, baik secara individual maupun secara terintegrasi 

di dalam peristiwa sosial politik dalam skala besar, seperti konflik bersenjata 

atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, berbicara mengenai kekerasan 

terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas. Baik 

karena bentuknya (kekerasan fisik, non fisik atau verbal dan kekerasan 

seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan di tempat umum), 

jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan atau kombinasi dari 

ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang yang memiliki hubungan dekat 

atau orang asing). 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan dan 

pengebirian harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik 

ditingkat pendidikan, ekonomi, budaya, agama, maupun suku bangsa. Hal ini 

karena pada dasarnya kekerasan terjadi akibat paham dunia yang masih 

didominasi oleh laki-laki. Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan 

suatu tindak pidana yang banyak mendapat perhatian dari para ahli ilmu 

sosial pada tahun-tahun terakhir ini, dari data yang terkumpul belum 

diketahui secara pasti berapa banyak wanita (istri) yang menjadi tindak 

kekerasan mulai dari keengganan memberi nafkah kepada istri sampai kepada 

kekerasan seksualitas. 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu harus diartikan dalam 

bentuk tindakan fisik (memukul, menjambak). Namun termasuk juga 

kekerasan dalam bentuk psikis, seperti terus menerus ditekan atau dipojokkan 
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oleh keluarganya. Bahkan suatu bentakan atau kata-kata kasar atau 

memelototi, sudah dianggap sebagai bentuk kekerasan. 

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan 

dalam rumah tangga dapat berwujud : 

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit atau luka berat; 

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat 

pada seseorang; 

3. Kekerasan seksual yang meliputi : pemaksaan hubungan seksual 

yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup 

rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah 

seorang di dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain 

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; 

4. Penelantaran rumah tangga, yaitu setiap orang yang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan 

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian 

penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau 

melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
9
 

 

Di berbagai wilayah Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan 

anak-anak masih sering terjadi. Peristiwa-peristiwa kekarasan yang terjadi 

pada perempuan Indonesia, masih dianggap persoalan internal keluarga 

(ranah individu) sehingga peristiwa tersebut tidak diceritakan kepada orang 

lain atau bahkan dilaporkan kepada pihak terkait, karena sama halnya kalau 

membuka aib keluarga sendiri, anggapan tersebutlah yang menjadi penyebab 
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banyaknya kekerasan terhadap perempuan tidak tercatat atau tidak 

terlaporkan (dark number).
10

 

Laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada 

kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur 

rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa istri 

milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi 

daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang 

melakukan kekerasan. 

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan 

berpengaruh pada anak-anak. Hal ini disebabkan karena sifat anak yang suka 

meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam 

hal ini ayah dan ibunya. Demikian juga sangat dikhawatirkan terjadi peniruan 

model kekerasan kepada anak. Anak-anak kita sudah cukuplah dikepung oleh 

cerita-cerita atau pemberitaan-pemberitaan yang penuh dengan nuansa 

kekerasan yang termuat di media massa, khususnya tayangan televisi. 

Kondisi semacam ini sewaktu-waktu dapat mendorong timbulnya Crime 

imitation model (peniruan model kejahatan), termasuk delinquency imitation 

model (peniruan model kenakalan remaja). 

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis kekerasan yang cukup 

sulit dalam pengungkapannya. Banyak peristiwa kekerasan dalam rumah 

tangga ini terjadi dalam masyarakat kita. Namun demikian karena dianggap 

sebagai ranah privat sehingga tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. 
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Apalagi untuk menyaksikan terjadinya peristiwa kekerasan tersebut bukanlah 

perkara mudah, karena biasanya terjadi di dalam rumah sehingga sulit untuk 

menyaksikan secara langsung. 

Demikian juga bila ingin menempuh jalur hukum pidana atau publik. 

Faktor pendukung yang utama untuk membawa dan menyelesaikan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana adalah dari korban 

sendiri. Diperlukan sosialisasi lebih jauh kepada masyarakat, sehingga 

masyarakat memahami bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga 

bukan lagi urusan intern rumah tangga seperti yang telah berlangsung sangat 

lama.  Kekerasan dalam rumah tangga itu adalah pelanggaran Hak Asasi 

Manusia dan melanggar hukum pidana. Selain itu, adalah kesadaran dari 

korban bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang 

melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia akan memudahkan korban 

melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwenang, seperti 

ketua RT/RW atau polisi. 

Faktor penghambatnya juga dapat berasal dari korban sendiri, dengan 

berbagai alasan, seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi 

pencari nafkah, menjaga nama suami/keluarga, ataupun menjaga perasaan 

anak-anak. Selain itu, juga dari masyarakat yang justru sering menyalahkan 

korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan menuduh korban yang 

tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-kondisi yang 

mendukung ini sering kali menyebabkan korban kemudian mencabut kembali 

laporannya. 
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Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan 

secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada 

kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai 

untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, khususnya 

terhadap wanita dan anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan 

serius lagi. Hal ini mengingat, terdapat kecenderungan bahwa korban 

wanita dan anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten 

dalam system peradilan pidana, yang seharusnya memberikan 

perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal 

tersebut tidak seharusnya terjadi, sebab bagaimanapun juga korban 

tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil, dan dilindungi hak-

haknya.
11

 

 

Siapapun orangnya, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang 

tidak pernah diinginkannya. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 

seringkali pelakunya adalah orang yang dekat dengan kehidupan sehari-

harinya. Dengan kata lain sebelumnya telah dikenal oleh si korban, bahkan 

mungkin sangat dekat sekali atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari 

anggota keluarga. Melihat pada proporsi yang sebenarnya, setiap kejahatan 

termasuk kekerasan dalam rumah tangga, adalah hasil interaksi antara pelaku 

dan korban. Tanpa bermaksud memberatkan atau menyudutkan korban, pada 

beberapa kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga berperan 

memicu terjadinya kejahatan yang menimpanya itu. Perannnya ini terlepas 

dari disadari atau tidak disadari secara langsung maupun tidak langsung. 

Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai korban, kita juga dapat 
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melihat bahwa korban adalah sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan 

kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku kejahatan. Sehubungan 

dengan itu, untuk mencerahkan permasalahan penting bagi kita untuk melihat 

permasalahan korban secara utuh guna mencari landasan dalam bersikap dan 

bertindak terhadap korban, guna mendapatkan solusi yang baik, terlebih pada 

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang korbannya adalah 

sebagian besar wanita serta anak-anak. 

Kejahatan domestik (dalam rumah tangga/keluarga, terhadap istri, 

anak, dll.) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan (dibanyak Negara) 

merupakan kejahatan yang dapat dibantu oleh para petugas penegak hukum 

untuk mencegahnya. Para lelaki melakukan kekerasan/seksual terhadap istri 

atau anaknya biasanya yakin bahwa mereka akan dapat melakukan hal 

tersebut dengan bebas dari hukuman, bahwa mereka tidak akan dilaporkan 

kepada polisi, bahkan jika mereka dilaporkan mereka akan dapat melepaskan 

diri dari hukuman. 

Aparat penegak hukum beserta masyarakat dapat membantu untuk 

mencegah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga hanya 

memperlakukannya sebagai “kejahatan”. Mereka bertanggung jawab untuk 

menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak hidup perempuan, untuk 

keamanan dan integritas badan, karena secara substansial mereka merupakan 

pilar untuk terciptanya suatu keadaan/kondisi yang harmonis dalam proses 

penegakan hukum. Kegagalan mereka melindungi perempuan dan anak-anak 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelepasan terang-
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terangan dari tanggung jawab tersebut, adalah kewajiban dari setiap aparat 

penegak hukum untuk menyingkap (expose) kejahatan demikian, agar sedapat 

mungkin memperlakukan korban dengan cara yang cermat, peka dan 

profesional. 

Kekerasan dalam rumah tangga bersifat domestik serhingga korban 

mengetahui pelaku pelanggaran terhadanya, tetapi ia mungkin enggan untuk 

menuntut karena takut akan balas dendam. Perawatan dan bantuan yang tepat 

untuk perempuan korban kejahatan mungkin memerlukan tindakan khusus, 

termasuk perlindungan dari dikorbankan lebih jauh, penyerahan ke tempat-

tempat perlindungan dan ketentuan mengenai perhatian kesehatan khusus. 

Berkaitan dengan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga atas privacy 

serta martabat pribadi, juga mungkin memerlukan tindakan khusus seperti 

pelatihan khusus para petugas penegak hukum. Tersedianya petugas 

perempuan untuk melakukan penyelidikan dan fasilitas khusus di kantor 

polisi untuk kesenangan dan kesejahteraan korban. 

Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok atau 

tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan 

dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. 

Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena Undang-Undang yang ada 

belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum 

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan tentang tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, karena tindak pidana ini 

mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan 

serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan. 

Setelah keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diundangkan pada 22 

September tahun 2004.  Muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan ke 

pihak berwajib apabila terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Menurut 

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud korban adalah orang yang 

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah 

tangga. Korban menurut undang-undang ini adalah sosially weak victims, 

yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang 

menyebabkan ia menjadi korban Korban kekerasan dalam rumah tangga akan 

mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti materiil, fisik, 

maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban pun 

harus beragam pula. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan hak kepada 

korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk mendapatkan: 

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik 

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan; 

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan ketentuan korban; 

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap 

tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

5. Pelayanan bimbingan rohani. 
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Untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, 

khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa kantor 

kepolisian resort telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan 

yang menimpa wanita dan anak-anak, yang disebut dengan Ruang Pelayanan 

Khusus (RPK). Kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh unit Ruang 

Pelayanan Khusus ini adalah pemerkosaan, penganiayaan di lingkungan 

keluarga, pelecehan seksual (kejahatan kesusilaan). 

Posisi korban dalam suatu tindak pidana mengandung masalah hukum 

yang tidak selalu mudah dipecahkan dari sudut hukum, oleh karenanya 

“seorang korban tindak pidana dapat mengalami korban berikutnya, yang 

disebut dengan secondary victimization”
12

, disebabkan adanya penolakan 

secara sistematis oleh sistem peradilan pidana.  

Masalah kepentingan korban dari sejak lama kurang begitu mendapat 

perhatian, tetapi obyek perhatian ternyata masih lebih terfokus kepada 

bagaimana memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, dan hal ini 

masih melekat dari fenomena pembalasan belaka.  

Berkembang pandangan masyarakat terhadap korban yang mengarah 

kepada dalil seperti dikatakan Bambang Poernomo, bahwa pembuat dan 

korban bisa saja sama-sama mempercepat terjadinya "peristiwa tercela".  

Yang satu berperan aktif dan korban berperan pasif korban menjadi "korban 
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yang bersalah" dalam terjadinya tindak pidana
13

. Hal ini mengakibatkan 

keadaan : pembuat menjadi fokus perhatian reaksi sosial (peradilan) dan 

korban mengalami hal kurang perhatian dan akhirnya dianggap kurang 

penting dalam proses reaksi sosial, kecuali hanya sekedar obyek bukti dan 

bukan sebagai subyek. 

Dilihat dari sudut ideologi Negara kita yang berdasar hukum, Negara 

kita memandang komitmen bahwa setiap orang harus diperlakukan 

baik dan adil, apakah ia seorang tersangka atau korban tindak pidana. 

Perikemanusiaan sebagai salah satu sendi nilai falsafah Negara 

Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di Negara kita, mulai 

dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga kepada peraturan 

perundang-undangan ke bawahnya.
14

 

Akan tetapi apakah seluruh sistem penyelenggaraan hukum melalui 

produk peraturan perundang-undangan sudah benar-benar melakukan hal 

demikian? Hal inilah yang masih perlu dikaji kembali. Khususnya terhadap 

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diundangkan 

dalam UU Nomor 8 Tahun 1981) sebagai landasan dasar dari 

penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Negara kita. Masalah yang 

muncul, dan hal demikian sudah merupakan persoalan klasik. Bahwa sistem 

peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui 

eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan. Seorang korban 

tindak pidana akan menderita pula kembali sebagai akibat dari system hukum 

itu sendiri sebagaimana dikatakan Mudzakir dalam disertasinya : 

…korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti 

halnya dalam beracara perdata, tidak dapat secara langsung 
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mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus 

melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan)…
15

 

 

Sementara jika kita lihat bahwa memang kepentingan korban tindak 

pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai 

penyelidik, penyidik, penuntut umum. Akan tetapi hubungan antara korban 

tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah 

bersifat simbolik. Sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasihat 

hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara 

pengguna jasa dan pemberi jasa yang diatur dalam hukum perdata Polisi dan 

Jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas Negara sebagai wakil korban 

tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasihat hukum bertindak 

atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri. 

Tabel 1.  Data Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Pengadilan Negeri Pati 

 

No. Tahun Jumlah Perkara 

1 2013 4 

2 2014 3 

3 2015 5 

4 2016 3 

5 2017 0 

6 2018 3 

   

Sumber : SIPP Pengadilan Negeri Pati 
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Dari tabel diatas perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 

masuk di Pengadilan Negeri Pati rata-rata pertahun sebanyak 3 perkara. Hal 

demikian menggambarkan bahwa di Kabupaten Pati masih ada Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis di Pengadilan Negeri 

Pati adalah kasus nomor 222/Pid.Sus/2016/PN Pti, kasusnya adalah sebagai 

berikut dalam satu rumah tangga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 

bapak terhadap anaknya. Bapak tersebut memukul perut anaknya dengan 

menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian 

menendang kaki anaknya lagi sebanyak 3 (tiga) kali, yang disaksikan oleh ibu 

korban yang juga istri dari bapak tersebut. Akibat perbuatan tersebut anak 

mengalami luka-luka sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan 

Nomor : 445/1671/2016 tanggal 30 Juni 2016, yang dibuat dan 

ditandatangani dr. Rina dokter pada RSUD RAA Soewondo Pati. Selanjutnya 

bapak tersebut dilaporkan ke polisi sehingga prosesnya berjalan sampai ke 

Pengadilan. Hal ini menjadi menarik mengapa dalam rumah tangga yang 

seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman ternyata masih juga 

terjadi penganiayaan. Dalam proses peradilan yang berjalan, justru yang 

diperhatikan adalah bagaimana memperlakukan penganiaya atau terdakwa. 

Melihat kenyataan di atas maka sudah seharusnya patut dikaji kembali 

sistem peradilan pidana kita harus dilihat dari optik kepetingan yang lebih 

luas bukan saja hanya menekankan kepada kepentingan tersangka/terdakwa 

saja, namun juga secara menyeluruh termasuk kepentingan korban tindak 
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pidana. Perlindungan yang diberikan pada hak asasi / kepentingan korban 

tindak pidana, untuk hal tersebut dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan 

yang melindungi/memperhatikan kepentingan korban hanya mengenai 

praperadilan dan gabungan gugatan ganti kerugian. Dengan kata lain sistem 

yang dianut oleh KUHAP adalah retributive justice,
16

 yaitu suatu kebijakan 

yang titik perlindungannya adalah pelaku tindak pidana (offender oriented) 

bukan restorative justice yang fokus kebijakan perlindungan terhadap korban 

tindak pidana (victim oriented). 

Dengan telah diberikannya berbagai bentuk perlindungan pada korban 

kekerasan dalam rumah tangga, diharapkan segala bentuk kekerasan yang 

terjadi dalam lingkup rumah tangga secara perlahan dapat dihapuskan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengetahui 

lebih jauh mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam 

rumah tangga, dengan demikian penulis mengambil judul : 

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Tinjauan atas Putusan 

Pengadilan Negeri Pati Nomor 222/Pid.Sus/2016/PN Pti). 

 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan dari uraian sebagaimana yang terdapat dalam latar 

belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban yang diatur dalam 

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang 

Perlindungan Anak? 

2. Bagaimana implementasi perlindungan anak korban dalam kasus yang 

diteliti di Pengadilan Negeri Pati ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahuai perlindungan hukum terhadap anak korban yang 

diatur dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan undang-

undang perlindungan anak. 

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak 

korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus yang diteliti di 

Pengadilan Negeri Pati. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis, maksudnya bahwa hasil penelitian diharapkan 

dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, 

atau jika mungkin sebagai embrio penafsiran lebih luas yang akan 

menuju pada perluasan teori baru. 
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2. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis, maksudnya bahwa hasil penelitian diharapkan 

akan dapat membantu pencerahan atau penemuan cara mengentaskan 

masalah hukum dalam praktik, yang berhubungan dengan implementasi 

dan implikasi hukum di dalam masyarakat. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Tulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab 

dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai  pembahasan skripsi ini, 

akan dikemukakan  sistematikanya sebagai berikut : 

Bab  I  Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sampai pada 

sistematika penulisan. 

Bab  II  Tinjauan Pustaka, berisikan tentang pengertian korban tindak 

pidana, perlindungan anak, perlindungan terhadap korban tindak 

pidana, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, jenis-jenis 

kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga, pengaturan tentang perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga 
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Bab  III  Metode Penelitian berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi 

penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan 

penyajian data, metode analisis data. 

Bab  IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah 

tangga, implementasi perlindungan anak korban dalam perkara 

nomor 222/Pid.Sus/2016/PN Pti. 

Bab  V  Penutup berisi kesimpulan dan saran 

 


