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BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dikalangan masyarakat

dan juga merupakan bagian dari ibadah. Allah S.W.T telah menciptakan

segela sesuatu untuk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada

perempuan. Allah S.W.T memberikan karunia kepada manusia dengan

adanya sebuah ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan ini bertujuan unyuk melanjutkan ketutunan atau generasi

penerusnya.1 Hal ini telah sesuai berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negera Republik Indonesia (selanjutnya dalam penelitian

ini disebut UUD 1945) menyatakan bahwa, setiap orang berhak

membentuk keluarga dan melanjutkan keterunan melalui perkawinan yang

sah. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang

Perkawinan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UU Perkawinan)

menjelaskan sebagai berikut:

“Bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai

wadah dan proses pergaulan hidup, selain itu rumah tangga bukan sekedar

1Moerti Hadiarti Soeroso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perpektif Yuridis
Viktimologis”¸Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 62.



2

tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang

aman, yang dapat menenteramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok

untuk menyesuaiakan diri. Sebagai benteng yang kuat dalam membina

keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang

menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.2

Banyak orang berpandangan bahwadalam keluarga dan kehidupan

rumah tangga adalah tempat terindah dan ternyamanbagidirinya, sehingga

umumnya mereka menghabiskan sebagian besar waktunya dalam

lingkungankeluarga. Sebaliknya, banyak orang juga menyampaikan bahwa

sekalipun keluarga merupakan tempat terindah dan ternyaman bagi

dirinya, namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah

bagi munculnya berbagai kasus misalnya, kekerasan dalam rumah tangga

(selanjutnya dalam penelitian ini disebut KDRT) yang menimbulkan

kesengsaraan atau penderitaan, dan itu dilakukan oleh orang-orang

terdekat mereka sendiri yaitu anggota keluarga satu terhadap anggota

keluarga lainnya.3

Jaminan pembentukan keluarga akan hidup dan kehidupan yang lebih

baik telah diatur dalam Pasal 28B UUD Tahun 1945, namun tetap saja

hingga saat ini selalu terjadi KDRT, faktor penyebabnya yaitu kondisi

ekonomi, budaya, gaya hidup dan kondisi psikologi dari manusia itu

2Soerjono Soekanto, “Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluaga, Remaja, dan Anak” Rineka
Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 1.
3 Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan
Perpektif Pekerjaan Sosial”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm.
40.
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sendiri.4Berdasarkan catatan tahunan komnas perempuan pada tahun

2020Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan yaitu sebesar 299.911

kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh, Pengadilan Negeri/Pengadilan

Agama sejumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas

Perempuan sejumlah 8.234 kasus.Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR)

Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus

merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus

tidak berbasis gender atau memberikan informasi.5

Berdasarkan data di atas bahwa KDRT di Indonesia masih banyak

terjadi sehingga diperlukan peran pemerintah. Peran Pemerintah dalam

menangani kasus KDRT tersebut salah satunya mengluarkan Undang-

undangiRepublik IndonesiaiNo. 23 Tahun2004 tentangPenghapusan

KekerasaniiDalam RumahiiTangga (selanjutnya dalam penelitian ini disebut

UU PKDRT). Disahkannya UU PKDRT terwujudlah law in book dan

pengakuan dari pemerintah bahwa dulu KDRT sebagai skeleton in closet,

kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.6

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa

pengertian KDRT sebagai berikut:

4 Rosma Alimi dan Nunung Nurwati“Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Terhadap Perempuan”, Vol. 2, No. 1, hlm. 20.
5Admin Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-
dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses pada 1 Febuari 2022.
6Sri Wahyuningsih, dkk. “Persepsi dan Sikap Penegak Hukum Terhadap Penanganan Kasus-
Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sesuai dengan Undang-Undang Penghapusan
KDRT Nomor 23 Tahun 2004 di Jawa Timur”. Jurnal Ilimu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Vol.
18, Malang, Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya, 2006, hlm 154.
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“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, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya
pemahaman yang keliru mengenai bias gender, seorang perempuan harus
tunduk kepada laki-laki. Bias gender juga menekan kaum perempuan
untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil
yang lebih mengedepankan hak sosial orang lain dari pada hak pribadi.
Pada umumnya bias gender juga menempatkan perempuan pada posisi
lemah, sehingga membuat lakilaki lebih dominan dalam sistem keluarga
dan masyarakat, hal ini sangatlah merugikan perempuan, sehingga
perempuan lebih sering mengalami kekerasan.  Posisi laki-laki yang
demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat
berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki
melakukan berbagai penyimpangan (kekerasan) terhadap anggota keluarga
lainnya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Perilaku laki-laki
tersebut dianggap sebagai hak istimewa (privilege) yang secara kodrati
melekat pada diri laki-laki (kepala keluarga).7

Rumusan Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT dan pendapat Anugriaty Indah

Asmaranypada hakikatnya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga

adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan,baik laki-laki maupun

perempuan untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga.

Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu

berbentuk hak,kebebasan,atau lain-lainnya.Ini tentunya bukan hanya

melalui bentuk fisik seperti memukul, meperkosa saja tapi dapat juga

dengan cara yang lain. misalnya suami melarang istri dalam bekerja atau

sebaliknya.Hal menyebabkan istri atau suami memiliki ketergantungan

secara ekonomi kepada pasangan dan hal ini sudah termasuk kekerasan

dalam rumah tangga atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi

7Anugriaty Indah Asmarany,” Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 35, No. 1, 2015, hlm. 5.
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kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami yang juga sudah

merupakan kekerasandalam rumah tangga.8

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut hiden crime

(kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban

berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.9

Kadang juga disebut sebagai domestic violence (kekerasaan domestik)

karena terjadinya di ranah domestik atau lingkungan keluarga.10Kekerasan

dalam rumah tangga yang semula dianggap sebagai persoalan internal

dalam lingkup keluarga dengan mempertimbangkan akibat yang

ditimbulkan, oleh hukum telah dikriminalisasi menjadi suatu bentuk

kejahatan yang sangat serius, bukan saja kejahatan atas pribadi korban

namun oleh hukum KDRT telah dimasukan sebagai salah satu bentuk

kejahatan atau pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

(HAM).11MasuknyaKDRT sebagai salah satu kejahatan HAM maka

apabila terjadi suatu peristiwa KDRT akan dikenakan sanksi yang diatur

dalam UU PKDRT.

Penerapan sanksi pidana ditegakan melalui penegakan hukum,

menurut Sajipto Rahardjo manyatakan, penegakan hukum adalah suatu

proses untuk mewujudkan keingan-keinginan hukum pikirian-pikiran

badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum

8Badriyah Khaleed, “Penyelesaian Hukum KDRT”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.2.
9Moerti Hadiarti Soeroso, Op.Cit, hlm. 1.
10Fathul Djannah, “Kekerasan Terhadap Istri”, LKIS, Yogyakarta, 2003, hlm. 2
11Moerti Hadiarti Soeroso, Op.Cit, hlm. 1.
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untuk menjadi kenyataan.12 Hal ini sesuai dengan adagium Ubi societas

Ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Selanjutnya, menurut Wayne La Favre menyatakan bahwa penegakan

hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan

diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara tidak ketat diatur

oleh kaidah hukum, akan tetapi mempuyai unsur penilian pribadi.13

Penegakan hukum di bidang Pidana identik dengan sistem peradilan

pidana hal ini sesuai pendapat dari La Parta yang menyatakan bahwa

sistem peradilan pidana sebagai suatu penegakan hukum pidana

merupakan skema sistem antarmuka (interface) yang meliputi interaksi,

interkoneksi, dan interpedensi antarsistem peradilan pidana di

lingkunganya.14 Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Rekspdiputro,

adalah sistem pengenadalian kejahatan yang terdiri dari lembaga

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan.15

Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem peradilan pidana

adalah sistem kekuasaan kehakiman dalam aspek hukum pidana yang

dijalankan 4 (empat) sub-sistem yaitu Pertama, kekuasaan penyidikan

kedua, kekuasaan penuntutan ketiga, kekuasaan mengadili dan

menjatuhkan putusan keempatpelaksanaan putusan. Keempat subsistem

tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang

12Bambang Waluyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 21.
13 Edi Setiadi dan Kristian, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di
Indonesia”, Kencana, Jakarta, 2017,  hlm.135.
14Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, “Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016, hlm. 51.
15Ibid, hlm. 12.
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integral atau yang sering dikenal dengan istilah SPPT (sistem peradilan

pidana terpadu). Selain itu, SPP juga artikan yang pada dasarnya

merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana.16 Jadi penegak

hukum terhadap KDRT meliputi lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan Negeri dan Lembaga Permasyarakatan.

Tindak pidana KDRT merupakan masalah sosial yang serius, akan

tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak

hukum karena beberapa alasan. Pertama, ketiadaan statistik kriminal yang

akurat. Kedua, tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki

ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan

kesucian dan keharmonisan rumah tangga (sanctitive of the home). Ketiga,

tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai

pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, tindak kekerasan pada istri

dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.17

Dampak KDRT salah satunya adalah fisik seperti luka-luka, memar,

lecet, gigi rompal, patah tulang, cidera, gangguan fungsional keluhan fisik

cacat permananen, bahkan sampai kematian.18 Sebagai salah satu contoh

Tindak Pidana KDRT yang mengalami kematian berdasarkan putusan

No.82/Pid Sus/ 2019/Pn Kds, terjadi di wilayah hukum Kabupaten Kudus,

Provinsi Jawa Tengah, dengan pelaku berinisial S dan korban

16 Barda Nawawi Arief, “Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana
Terpadu (Integrated Criminal Justice System)”, Universitas Diponogoro Semarang, Semarang,
2011, hlm. 35.
17Anugriaty Indah Asmarany, Op.Cit, hlm 7.
18Mufidah Cholidah Dkk, “Haruskah Perempuan Dan Anak Dikoerbankan”, Pilar Media, Malang,
2006, hlm. 1.
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berinisialDM. Tindak Pidana KDRT di lakukan oleh tersangka sebanyak

2(dua)kali, Perbuatan pertama terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Febuari

2019 pukul 16.00 WIB di dalam rumah milik inisial Sdi Desa Lambangan

KecamatanUndaan Kab Kudus,inisial S melakukan perbuatan kekerasan

dengan tangan kosong dengan cara mendorong badankorban inisial DM

dari belakang dengan keras sampai DMterjatuh dan kepala korban bagian

belakang sebelah kanan terbentur tembok rumah. Perbuatan Kedua terjadi

pada tanggal 09 Febuari 2019 pukul 06.00 WIB,S melakukan perbuatan

dengan cara mendorong badan korban dari belakang mengakibatkan

payudara DM terbentur kursi dan terjatuh hinggadalam keadaan tidak

sadar, kemudian S mengangkat DM diangkat dan sandarkan di tembok

rumah, dan S mengambil selendang panjangnya 2 meter, yang bertujuan

untuk mengaitkan selendang tersebut ke leher DM. Supaya dikira

DMmelakukan bunuh diri, kemudian S ke kamar untuk menenangkan

anaknya yang sedang menangis kemudian S keluar kamar dan berteriak

meminta tolong ke tetangga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas,

mendorong penulis untuk lebih mengetahui dan memahami sejauh mana

penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hingga

menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istri di wilayah

hukum Pengadilan Negeri Kudus, sehingga penulis tuangkan dalam karya

ilmiah atau skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga Menyebabkan
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Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri  (Studi Kasus

Perkara Nomor Pengadilan Negeri )”

B. Perumusan Masalah:

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Hingga

Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus

Perkara Nomor Pengadilan Negeri)” akan dibatasi pada permasalahan-

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa pada kasus putusan No.82/Pid Sus/ 2019/Pn Kds terdakwa

dikenakan pidana berdasarkan Pasal 44ayat (3) UU PKDRT bukan

Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP ?

2. Apakahdengan meninggalnya korban KDRT menjadi unsur

pemberatan sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami dan menganalisis pada kasus putusan No.82/Pid Sus/

2019/Pn Kds terdakwa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3)

UU PKDRT bukan Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP.

2. Memahami dan menganalisisdengan meninggalnya korban KDRT

menjadi unsur pemberatan sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap

pelaku.



10

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada peneitian ini adalah, bahwa hasil penelitian

diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada kasus

putusan No.82/Pid Sus/ 2019/Pn Kds terdakwa dikenakan pidana

berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT bukan Pasal 338 KUHP atau

Pasal 340 KUHP

2. Kegunaan praktis

a. Untuk menambah wawasan masyarakat;

b. Untuk menambah wawasan bagi penegak hukum bidang pidana;

c. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana peraturan perundang-

undangan;

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling

berkaitan.Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan

skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga Hingga Menyebabkan Kematian Yang Di Lakukan

Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor 82/Pid Sus/ 2019/Pn

Kds)”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHALUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar

Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan

Penelitian dan Sistematika Penulisan.
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BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai

kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam

pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari

Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Tindak Pidana, Tindak Pidana

KDRT, Tindak Pidana Pembunuhan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini mejelaskan terkait

Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel,

Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan

Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini

memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah

yang telah disusun, yaitu meliputi, pada kasus putusan No.82/Pid Sus/

2019/Pn Kds terdakwa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 44ayat (3) UU

PKDRT bukan Pasal 338 KUHP atau Pasal 340 KUHP dan dengan

meninggalnya korban KDRT menjadi unsur pemberatan sanksi pidana yang

di jatuhkan terhadap pelaku

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban

perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam

mengantasi permasalahan-permaalahan tersebut.


