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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan dambaan setiap orang 

dalam berumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, 

sangat tergantung pada kadar kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap 

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.1 

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjamin hak setiap 

warga Negara untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk 

kekerasan, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga. 

Pasal 28G ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak atas 

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” 

 

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

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Untuk selanjutnya disebut 

UU PKDRT) memberikan definisi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(untuk selanjutnya disebut KDRT).  

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga.” 

 

 
1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. 
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Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 

2020, mencatat bahwa KDRT ranah personal (Untuk selanjutnya disebut 

KDRT/RP) mencapai angka 75% (11.105 kasus). Posisi kedua kekerasan 

terhadap perempuan (Untuk selanjutnya disebut KtP) dalam ranah komunitas 

atau publik sebanyak 24% (3.602 kasus) dan KtP dalam ranah Negara dengan 

sebanyak 0.1% (12 kasus). KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah 

kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), urutan kedua kekerasan seksual sebanyak 

2.807 kasus (25%), kekerasan psikis 2.056 (19%) dan kekerasan ekonomi 

1.459 kasus (13%).2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gambaran Umum CATAHU 2020 

Kurun waktu 12 tahun, KtP meningkat sebanyak 792%. Data diatas 

menggambarkan fenomena gunung es KDRT dimana setiap tahunnya KtP 

 
2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan 
Penghapusan Seksual Untuk Membangun ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, 
Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2020, hal. 1. 
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cenderung konsisten mengalami peningkatan meskipun sudah 

diberlakukannya UU PKDRT.3 

CATAHU 2020 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Lembaga dibawah 

Kepolisian berada di urutan pertama penerimaan kasus yaitu sebesar 4.124 

kasus. Adanya Lembaga Kepolisian yang ditempatkan hingga sampai 

ditingkat kecamatan mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan 

lembaga/institusi yang legal serta memiliki payung hukum. Akan tetapi dalam 

praktiknya, sedikit kasus yang di proses di Pengadilan Negeri. Persoalan ini 

dikarenakan proses hukum mengalami kemandegan, serta keterhambatan 

penanganan dan penyelesaian secara hukum.4 

Ipda Bambang Suhartoyo, SH., selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (untuk selanjutnya disebut PPA) Satreskrim Polres Demak 

mengemukakan jumlah KDRT di Kabupaten Demak pada Tahun 2018 

sebanyak 35 Kasus, Tahun 2019 sebanyak 30 kasus, dan Tahun 2020 

sebanyak 37 Kasus. KDRT tersebut didominasi oleh kekerasan fisik terhadap 

korban.5 

Yayasan Paralegal Pertiwi (untuk selanjutnya disebut YPP) merupakan 

salahsatu lembaga sosial yang bergerak dibidang kemanusiaan untuk 

masyarakat marginal diantaranya perempuan dan anak di Kabupaten Demak 

Provinsi Jawa Tengah. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor AHU-0016609.AH.01.04 Tahun 2017 menjadi dasar legalitas 

berdirinya YPP. YPP aktif dalam kegiatan pendampingan terhadap perempuan 
 

3 Ibid., hlm. 7.  
4 Ibid., hlm. 8. 
5 Bambang Suhartoyo, “Wawancara Pribadi”, 06 Januari 2021, Kanit PPA Polres Demak. 
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khususnya dalam kasus KDRT. Pendampingan yang dilakukan diantaranya 

memfasilitasi, pendampingan, rumah aman, visum, konseling, perlindungan 

hukum dan pemberdayaan ekonomi di wilayah Kabupaten Demak.6  

YPP mencatat telah melakukan pendampingan kasus KDRT pada Tahun 

2017 sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 50 kasus, diantaranya kasus 

KDRT fisik, psikis, penelantaran ekonomi, dan seksual.  

 “Paralegal adalah seseorang yang bukan sarjana hukum tetapi 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hukum 

dan hak asasi manusia dengan tujuan untuk memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat yang tidak mampu”.7  

 

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yaitu 

dilakukan didalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta 

seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. UU PKDRT 

memberikan landasan hukum yang kuat, dengan menjadikan KDRT yang 

awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul 

pemikiran menggunakan mediasi penal dengan mengupayakan penyelesaian 

yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam 

sistem peradilan pidana. 

Mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian perkara yang 

bertolak dari pemikiran keadilan restoratif (restorative justice) yaitu proses di 

mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu 

secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran 

tersebut dan implikasinya di masa depan. 

 
6 Masnu’ah, “Wawancara Pribadi”, 27 Juni 2020, Yayasan Paralegal Pertiwi, Demak. 
7Peran Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum di Indonesia, http://anwar-rony-
f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/, 
Diakses pada 13 Mei 2020 Pukul 04.30 WIB. 

http://anwar-rony-f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/
http://anwar-rony-f.blog.ugm.ac.id/2012/05/27/peran-paralegal-dalam-pemberian-bantuan-hukum-di-indonesia/
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Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimanakah proses penyelesaian di 

luar pengadilan melalui mediasi penal yang dilaksanakan oleh YPP terhadap 

perkara KDRT di Kabupaten Demak. Permasalahan tersebut dikaitkan dengan 

konsep pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif dengan mengacu 

pada nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Mediasi penal memiliki 

tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama.8 Proses ini 

dapat membuat pelaku terhindar dari hukuman, stigmatisasi, dan kehidupan 

penjara, yang cenderung membuat orang menjadi residivis. Yang kedua 

tentang bagaimanakah YPP mengawal hasil keputusan mediasi penal terhadap 

perkara KDRT di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Peranan Yayasan 

Paralegal Pertiwi dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

di Kabupaten Demak”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, perumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah proses penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi 

penal yang dilaksanakan oleh YPP terhadap perkara KDRT di 

Kabupaten Demak? 

 
8Andi Rahmah, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT, 
https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a17c01fb730011dd3b67/mediasi-penal-sebagai-
alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-kdrt, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2020 Pukul 14.00 
WIB. 

https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a17c01fb730011dd3b67/mediasi-penal-sebagai-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-kdrt
https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4a17c01fb730011dd3b67/mediasi-penal-sebagai-alternatif-penyelesaian-tindak-pidana-kdrt
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2. Bagaimanakah YPP mengawal hasil keputusan mediasi penal terhadap 

perkara KDRT di Kabupaten Demak? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang berjudul, “Peranan Yayasan Paralegal Pertiwi 

Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten 

Demak" adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mengetahui proses penyelesaian di luar pengadilan melalui 

mediasi penal yang dilaksanakan oleh YPP terhadap perkara KDRT di 

Kabupaten Demak. 

b) Untuk mengetahui YPP dalam mengawal hasil keputusan mediasi 

penal terhadap perkara KDRT di Kabupaten Demak. 

D. Kegunaan Penelitian 

Ada 2 (dua) kegunaan dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan dalam pengembangan dibidang hukum pidana pada 

umumnya. Khususnya mengenai “Peranan Yayasan Paralegal Pertiwi 

dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Kabupaten Demak”. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih 

pemikiran kepada aparatur Pemerintah khususnya yang berhubungan 

dengan pembahasan penelitian ini, mengenai “Peranan Yayasan 
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Paralegal Pertiwi dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di Kabupaten Demak”. 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna sebagai 

landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok 

permasalahan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, 

metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan 

metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti 

dari skripsi ini. Hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu 

bagian yang tidak terpisahkan. Bab ini membahas tentang proses 

penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi penal yang dilaksanakan 

oleh Yayasan Paralegal Pertiwi terhadap perkara KDRT di Kabupaten 



 

8 
 

Demak dan Yayasan Paralegal Pertiwi dalam mengawal hasil keputusan 

mediasi penal terhadap perkara KDRT di Kabupaten Demak 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

pembahasan dari rumusan permasalahan yang merupakan inti dari 

penelitian. Penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi 

manfaat bagi pihak-pihak yang terkait. 


