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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia telah mengatur prinsip persamaan bagi 

seluruh warga negara tanpa terkecuali, atau sering disebut sebagai prinsip 

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya dapat disebut dengan 

HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI 1945). Pada Pasal 27 ayat (1) 

UUD NRI 1945 telah dijelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip 

persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini 

menghapuskan diskriminasi, karena setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, 

suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. Penegasan dari adanya 

perlindungan terhadap HAM ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (3), Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi” 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 

Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa: 

“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”. 
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Selanjutnya, pada Pasal 28H ayat (2) juga menegaskan bahwa setiap 

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh 

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Namun demikian, sekalipun perlindungan terhadap setiap warga negara 

telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, 

nyatanya perilaku deskriminatif dalam beberapa aspek tetap saja masih 

banyak kita jumpai saat ini, salah satunya adalah rentannya penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya 

dapat disebut dengan KDRT). Sisi sosiologi masyarakat Indonesia yang 

memegang teguh adat ketimuran, persoalan rumah tangga dianggap persoalan 

domestik pada ranah privat, sehingga seringkali tidak sejalan dengan budaya 

barat dimana konsepsi mengenai HAM amat dijunjung tinggi. 

Pada konteks perlindungan terhadap perempuan khususnya dalam 

lingkup perkawinan, Indonesia telah memiliki perangkat ketentuan 

perundang-undangan yang sejatinya dapat digunakan sebagai upaya 

pencegahan maupun upaya penindakan terhadap tindak pidana KDRT. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya dapat disebut dengan UU 

PKDRT) merupakan salah satu jaminan bagi para korban KDRT yang 

sebelum adanya undang-undang tersebut tidak mendapat perlindungan hukum 

yang memadai. Hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum pada kasus 

KDRT sangat minim dikarenakan selain pemahaman terhadap akar 

permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspektif hukum, agama maupun 
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budaya yang lemah, juga dipengaruhi dengan sulitnya pembuktian dalam 

persidangan. 

Catatan tahunan 2018 Komnas Perempuan telah mendokumentasikan 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2017, dimana 

hasilnya cukup mencengangkan. Yakni, terdapat 348.446 kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang 

terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani 

oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga 

mitra pengadaan layanan, tersebar di 34 Provinsi.
1
 Sementara itu, di ranah 

privat/personal terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang 

meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara, angka 

kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 

kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga 

terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.
2
 

Secara umum, pada konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan 

memiliki keistimewaan yang lebih bila dibandingkan dengan laki-laki dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) yang 

menyatakan bahwa : 

“Kekerasan dalam Rumah Tangga 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, 

                                                             
1
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%2

0Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf, diakses pada tanggal 24 Januari 2019. 
2
 Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2018, diakses dari 

https://www.komnasperempuan.go.id/, pada tanggal 24 Januari 2019. 

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf
https://www.komnasperempuan.go.id/
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pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga.” 

Menempatkan kedudukan perempuan untuk lebih diberikan perhatian 

yang utama dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) ini adalah bukti bahwa para 

pembuat kebijakan di negara ini tidak lupa melihat faktor sosiologis 

masyarakat Indonesia yang lebih cenderung partiarkhi. Hal ini terlihat jelas 

manakala kita melihat menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bagian 

menimbang huruf (c) dimana dinyatakan bahwa: 

“Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan 

adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau 

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan 

martabat kemanusiaan.” 

Namun demikian, sekalipun perempuan memiliki porsi perhatian yang 

lebih, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan ketentuan yang diharapkan 

mampu menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga secara utuh dan 

menyeluruh. Sebab, seluruh pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut juga dapat berpotensi menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah 

tangga, sebaliknya juga dapat berpotensi menjadi korban. Hal ini jelas terlihat 

dari konstruksi dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa mereka yang 

termasuk dalam lingkup keluarga antara lain: 

 

1. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 
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2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam 

rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau 

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga). 

Rumah tangga atau keluarga merupakan suatu hubungan hukum yang 

berbeda dengan hubungan hukum yang lainnya. Selain berlandaskan pada 

cinta kasih, hubungan keluarga dalam suatu rumah tangga memiliki 

keintiman yang berasal pada suatu pertalian darah. Atas hal tersebut, 

kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga memiliki 

keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah 

tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara 

suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak maupun 

dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. 

Hubungan kedudukan pelaku dan korban yang sedemikian rupa tersebut 

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga masih dipandang sebagai 

bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering 

diarahkan untuk diselesaikan dengan jalan damai atau diselesaikan secara 

internal keluarga. 

KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan 

kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang 

seharusnya dihapus, sering dipandang sebagai suatu dinamika keluarga yang 
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dapat dan harus ditoleransi. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa 

perilaku kekerasan yang demikian ini merupakan suatu sebab akibat yang 

wajar, dan apabila diungkap keluar dalam ranah publik justru menjadi aib 

kelurga yang seharusnya ditutupi. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Hal ini terlihat dari rumusan delik yang diatur diantaranya adalah 

adanya ketetuan mengenai kekerasan psikis yang diatur dalam KUHP. Tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri 

dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran 

rumah tangga: 

1. Kekerasan Fisik, dimana kekerasan fisik merupakan perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 

2. Kekerasan Psikis, dimana kekerasan psikis merupakan 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, dimana kekerasan seksual meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
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b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu. 

4. Penelantaran Rumah Tangga, dimana Penelantaran Rumah Tangga 

diantaranya: 

a. Setiap orang dilarang 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. 

b. Penelantaran sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi 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. 

Selain pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini memiliki rumusan delik 

yang berbeda dengan rumusan delik pada KUHP, pada konteks KDRT juga 

memiliki keistimewaan yang menjadikannya berbeda dalam hal proses 

penyidikan, maupun pemeriksaan dalam persidangan. Pada konteks hukum 

acara, salah satu kelebihan yang menonjol dalam undang-undang ini yakni 

kemudahan dalam pembuktian yang hanya membutuhkan keterangan seorang 

saksi korban saja didukung dengan satu alat bukti yang sah lainnya. 

Ketentuan ini jelas mengabaikan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang-
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Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang bersesuaian dengan asas “satu saksi bukan saksi”. 

Lain dari itu, di dalam pembuktian pada perkara dugaan Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sangat dimungkinkan saksi yang ada 

merupakan saksi-saksi yang pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau 

semenda dalam garis lurus saudara, suami, atau isteri. Padahal orang-orang 

tersebut menurut Pasal 168 KUHAP, tidak dapat didengar dan dapat 

mengundurkan diri sebagai saksi. Padahal dalam ketentuan pada Pasal 183 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 

menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 

kecuali apabila dengan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Penjelasan Pasal 183 

menegaskan Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, 

keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. 

Hal yang lain adalah bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) 

juga diatur mengenai kekerasan psikis, sehingga pembuktiannya juga 

memerlukan satu keterangan saksi/saksi korban dan keterangan dari psikolog. 

Artinya, dalam hal pembuktian, ketentuan saksi dan alat bukti yang terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan pada KUHAP. 
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Apabila ditinjau dari hukum acara pidana, maka peranan keterangan 

ahli diperlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung 

pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari 

penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara seperti yang banyak 

terjadi dalam perkara tindak pidana kekerasan rumah tangga ataupun yang 

lainnya.  Kondisi sekarang yang semakin modern, kebutuhan dari seorang 

ahli semakin diperlukan kehadirannya seperti dalam tindak pidana 

penyelundupan, tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba), 

kejahatan komputer dan komponen canggih, kejahatan perbankan, kejahatan 

korporasi, tindak pidana uang palsu dan surat berharga,  tindak pidana 

lingkungan hidup dan lain-lain yang salah satu berkaitan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi industri perdagangan, komunikasi, informasi dan 

sebagainya.
3
 

Visum et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah sepanjang 

memuat keterangan dari dokter yang memeriksa, bahwa benar atau sesuai 

dengan apa yang dilihat dan ditemukan terhadap benda atau mayat yang 

diperiksa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dokter pelajari selama 

bertahun-tahun. 

Visum et Repertum merupakan suatu bukti surat sah, dapat dipercaya 

kebenarannya oleh hakim pengadilan, hal ini sesuai dengan penggarisan pasal 

184 KUHAP. Semenjak berlaku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

yang disingkat KUHAP (Undang-undang No 8 Tahun 1981) ketentuan 

                                                             
3
 R. Soeparmono, ”Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana”, 

Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 2 
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Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundangan lainnya, maka ketentuan 

perihal macam-macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam 

proses pemeriksaan sidang pengadilan menjadi lengkap. 

Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan, 

dasar-dasar hukum tentang peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi 

kelengkapan alat bukti dalam berkas perkara proyustisia (bahwa penyelidikan 

akan dilakukan atas nama keadilan atau demi keadilan, sehingga proses 

hukum yang akan dilaksanakan, dilakukan dengan menjunjung prinsip 

keadilan bagi semua pihak sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku) dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk 

menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. 

Di dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dahulu, alat bukti 

keterangan ahli tidak secara tegas tidak dicantumkan sebagai alat bukti yang 

sah, tetapi hanya disebutkan dan disisipkan pasal-pasal lain di luar pasal 295 

HIR. Apabila ditinjau dari hukum acara pidana sekarang, maka keterangan 

ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal ini tergantung 

pada perlu tidaknya mereka melibatkan pembantu tugas-tugas baik penyidik, 

jaksa maupun hakim, terhadap suatu perkara pidana pembunuhan, 

penganiayaan, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana kealpaan. 

Keterangan seorang ahli amat diperlukan dalam setiap tapapan 

pemeriksaan, oleh karena itu ia diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, 

oleh karena ia diperlukan. Dalam kaitannya dengan peranan ahli atau dokter 

ahli kedokteran kehakiman, ataupun para dokter ahli lainnya yang turut 
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terlibat guna mengungkapkan, menjelaskan ataupun menjernihkan (membuat 

lebih jelas) suatu kasus perkara pidana, maka kepada penegak hukum yaitu 

polisi (Polri), Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum di tuntut untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan selain bidang Hukum Acara Pidana, Hukum 

Pidana juga ilmu pengetahuan lainnya, antara lain Kriminologi, Psikologi 

Forensik dan lain-lain. 

Para ahli tersebut membantu serta dalam penanganan penyidikan tindak 

kejahatan guna memcahkan masalah agar lebih tuntas dan akurat hasilnya, 

maka ilmu-ilmu kedokteran kehakiman modern denga ditinjau oleh sarana 

teknis laboratorium kriminalistik/laboratorium forensik yang canggih akan 

sangat berguna bagi tugas-tugas penyidik, jaksa, hakim dalam menangani 

masalah kejahatan yang sering terjadi. Apalagi seperti yang kita ketahui 

bersama, bahwa penyidikan suatu kasus kejahatan khususnya di Kota tidak 

semata-mata hanya tergantung kepada saksi hidup (saksi mata) akan tetapi 

juga pada bukti Visum et Repertum yang ditemukan di tempat kejadian 

perkara (TKP) yang ditinggalkan oleh si pelaku atau di tempat lain.  

Pembuktian KDRT khususnya dalam kekerasan fisik dilakukan dengan 

bantuan ilmu kedokteran forensik yaitu pembuatan visum et repertum dan 

keterangan ahli. Pembuatan visum et repertum dilakukan oleh seorang dokter 

atas permintaan penyidik berdasar pasal 133 ayat (1) KUHAP. Dalam hukum 

acara pidana, pada pasal 184 KUHAP, Visum et Repertum dikategorikan 

sebagai alat bukti surat. Kedudukan visum et repertum dalam pemeriksaan 

perkara pidana di pengadilan sangatlah penting dalam membantu hakim untuk 
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menentukan pemidanaan terhadap terdakwa apakah suatu tindak pidana 

tersebut benar-benar terjadi dan dapat dipertanggung jawabkan oleh si 

terdakwa. Tanpa adanya visum et repertum maka pembuktian akan lemah dan 

tidak ilmiah. Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil 

pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang 

merupakan pengganti benda bukti. 

Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 

M04.UM.01.06 tahun 1983 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu 

kedokteran kehakiman disebut visum et repertum. Dalam KUHAP tidak 

disebut visum et repertum tetapi menggunakan istilah alat bukti surat dan alat 

bukti keterangan ahli.   

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

Tahun 2016,  pemidanaan terhadap tersangka S bin SS telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan 

Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga“ sebagaimana 

dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum menjatuhkan pidana oleh 

karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 

(lima) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar 

Terdakwa tetap ditahan, membebankan biaya perkara kepada terdakwa 

sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah); 

Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, UU PKDRT 

memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, 
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hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai 

berikut :   

“Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja 

sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai 

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. 

Merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan 

keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang 

didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang.  

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor-222/Pid.Sus/2016/PN.Pti 

Tahun 2016,  menunjukkan bahwa pada kasus ini putusan hakim berdasarkan 

alat bukti hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman atau visum et 

repertum. Berdasarkan kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: TINJAUAN 

YURIDIS KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP 

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan sebagaimana 

tersebut di atas, akan mengkaji beberapa hal yang menjadi pokok 

permasalahan, yang dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pembuktian kedudukan visum et repertum terhadap perkara 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor-

 222/Pid.Sus/2016/PN.Pti Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pati ? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam pengajuan visum et repertum 

terhadap pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga Putusan Nomor- 222/Pid.Sus/2016/PN.Pti Tahun 2016 di 

Pengadilan Negeri Pati ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penyusunan antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian kedudukan visum et 

repertum terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

Putusan Nomor- 222/Pid.Sus/2016/PN.Pti Tahun 2016 di Pengadilan 

Negeri Pati. 

2. Untuk mengetahui  dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam 

pengajuan visum et repertum terhadap pembuktian perkara tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor- 222/Pid.Sus/2016/PN.Pti 

Tahun 2016 di Pengadilan Negeri Pati.  

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembuktian kedudukan 

visum et repertum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan 

hambatan yang dihadapi dalam pengajuan visum et repertum 
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terhadap pembuktian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas 

permasalahan yang diteliti.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang berkonflik dengan hukum. 

 


