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ABSTRAK 

 DIAN ARDIAWAN (B11112633), Tinjauan Yuridis Terhadap 

Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga, 

dibimbing oleh Bapak Muhadar selaku pembimbing I dan Ibu Nur 

Azisa selaku pembimbing II. 

       Penelitian ini bertujuan untuk : a) Untuk mengetahui proses 

penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) , b) 

Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  

       Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Tallo Kota Makasar. Metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian 

lapangan, penelitian kepustakaan. Data primer yang diperoleh melalui 

wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang 

terkait untuk memperoleh informasi guna melengkapi data sedangkan 

Data Sekunder  yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

dengan cara mebaca buku-buku ilmiah, majalah, suerat kabar, internet 

dan bacaan-bacaan lainnya berhubungan dengan penelitian. 

       Hasil penelitian yang di peroleh peneliti antara lain : a) Proses 

penyidikan terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga 

dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip 

penegakan hukum secara terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan 

sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak 

polisi bekerjasama dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah 

dan lembaga sosial masyarakat. b) Hambatan yang dihadapi oleh penyidik 

terhadap kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya 

adalah: Hambatan dari korban, Hambatan dari pelaku, Hambatan dari 

keluarga/masyarakat, dan Hambatan dari Negara. 
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ABSTRACT 

DIAN ARDIAWAN (B11112633), Juridical to Investigation of Crime of 

Domestic Violence, guided by Mr. Muhadar as mentor I and Mrs. Nur 

Azisa as mentor II. 

       This study aims to: a) To know the process of investigation of 

domestic violence, b) To know the obstacles experienced by the 

investigator against the crime of Domestic Violence. This research was 

conducted at Tallo Police Station of Makassar City. The method used in 

data completion is through field research, library research. Primary data 

generated through interviews and direct research with relevant parties to 

obtain information to supplement the data while the Secondary Data is 

data generated through literature study by reading books of science, 

magazines, news, internet and readings others relate to research. 

       The results of the research are: a) The investigation process on 

domestic violence cases is conducted based on the Criminal Procedure 

Code and Law Number 23 Year 2004 which is implemented with the 

principle of law enforcement in an integrated manner, namely the 

examination of suspects and domestic violence carried out by the police in 

cooperation with health workers of Hospitals, Government and social 

institutions. b) The barriers that the investigator has to the case of 

domestic violence are: Barriers from victims, Barriers of the perpetrators, 

Barriers from families/ communities, and Barriers from the State. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

 Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan hal yang 

baru lagi dan dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, 

dari anak-anak sampai dewasa. Tindak kekerasan dapat terjadi di 

lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tindak kekerasan 

yang paling sering terjadi di lingkup rumah tangga seperti pemukulan dan 

serangan fisik lainnya. 

 Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

sekaligus memberikan suatu defenisi perkawinan : “perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam Pasal 33, 

ditentukan tentang hak dan kewajiban suami istri, “suami istri wajib saling 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang 

satu kepada yang lain. 

 Dari kedua pasal di atas dapat diartikan sebagai larangan adanya 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang khususnya dilakukan oleh 
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suami terhadap istri, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan serta 

hak dan kewajiban suami istri. Tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga bahagia dan menciptakan ketenangan, kenyamanan bagi suami 

istri serta anggota keluarga. Di samping itu perkawinan adalah merupakan 

sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia 

yang diharapkan untuk melestarikan keberadaan manusia dalam kehidupan 

di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit 

terkecil dari kehidupan dalam masyarakat. Adapun hak dan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan 

rumah tangga maupun dalam pergaulan masyaraka. Dengan demikian, 

segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama 

oleh suami isteri. 

 Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) undang-

undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 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, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga”. 
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 Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa 

keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan 

damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan 

dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup 

rumah tangga tersebut. 

 Terjadinya kekerasan dalam keluarga akan menimbulkan dampak 

yang negatif pada anak bahkan keluarga itu sendiri, seperti istri menuntut 

untuk bercerai karena tidak tahan akan perilaku suami yang keras. 

Perbedaan pertentangan dan kekecewaan baik dalam segi materi, mental 

maupun seksual, telah membentuk dinding pemisah antara suami dan istri. 

Ketidaksesuaian ini memberi kesempatan bagi terbentuknya hubungan 

segitiga atau lebih. Hubungan yang tidak wajar lagi antara beberapa individu 

ini memperbesar dinding pemisah dan merusak keutuhan keluarga. 

Penderitaan ini akan lebih dirasakan oleh kaum istri, kerena istri merupakan 

penampung emosi dari suami. 

 Ada satu hal yang terabaikan dalam ketidaksepadanan pola 

hubungan di atas, yaitu bahwa suami sebenarnya mempunyai tanggung 

jawab untuk memimpin dan mengasihi. 
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 Tindakan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan sering 

terjadi di masyarakat. Dalam keluarga, tindakan penganiayaan terhadap 

keluarga sampai saat ini masih merupakan kejahatan yang disembunyikan 

dan tidak dilaporkan karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk 

merahasiakannya dan dari pandangan publik. Penganiayaan dalam rumah 

tangga khususnya penganiayaan terhadap istri oleh suami menunjukkan 

sifat kejahatan yang meluas dan berlangsung secara sistematik dan terpola. 

Artinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus mendapatkan perhatian dan 

penanganan yang serius oleh negara. Dalam Pasal 19 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, menyatakan “Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan 

setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga”.   

 Menurut Bambang Sutiyoso (2006: 28) “Kepolisian wajib 

menegakkan dan menjunjung tinggi hukum yang merupakan salah satu 

tugas dari kepolisian negara republik indonesia di dalam menangani segala 

jenis tindak pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan, Proses 

penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian,  setelah adanya laporan dari pihak korban, maka akan segera 

melakukan proses penyidikan. Proses penyidikan adalah “serangkaian 
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tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti 

tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya” . 

 Pemeriksaan awal yang dilakukan pihak kepolisian adalah untuk 

memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara. 

Hal ini juga diatur dalam Pasal 102 KUHAP, menyatakan : “Pihak kepolisian 

(baik itu penyelidik maupun penyidik) yang mengetahui atau menerima 

laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga segera melakukan 

penyelidikan guna untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang 

cukup agar dapat dilakukan tindakan penyidikan dan membuat terangnya 

suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan dapat menemukan 

serta menentukan pelakunya”. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak 

kepolisian untuk mencari kebenaran materiil mengenai tindak pidana KDRT, 

agar menghindari kekeliruan dalam penjatuhan pidana. Hal ini telah di atur 

dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Tiada seorang juapun 

dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian 

yang sah  menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang 

yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan 

yang dituduhkan atas dirinya”.  
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 Dengan adanya ketentuan undang-undang diatas maka dalam 

proses penyelesaian perkara pidana KDRT pihak kepolisian wajib 

mengusahakan  pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana 

yang ditangani dengan selengkap mungkin. Usaha untuk memperoleh bukti-

bukti  yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, 

seringkali penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal 

tertentu yang dapat menjadi hambatan bagi penyidik. Berdasarkan uraian 

tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan dibuat dalam karya tulis 

yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu : 
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1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) . 

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap 

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu : 

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 

pidana khususnya mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang kerap terjadi di masyarakat. 

2. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi bentuk perilaku-perilaku 

menyimpang dalam masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran 

bagi masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap 

tertib hukum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tindak Pidana   

1. Pengertian Tindak Pidana  

 Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah 

yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “strafbaarfeit” yang 

diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam 

bahasa lain disebut “delictium” atau “delicta”.  

 Istilah strafbaarfeit mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau 

tindakan  manusia  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  sebagai  suatu  

perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar hukum 

kepentingan orang lain. Perbuatan mana adalah suatu perbuatan yang 

dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang bagi barang siapa 

yang melanggar larangan tersebut. 

Simons (P.A.F.Lamintang, 1997:185) merumuskan: 

“Strafbaarfeit” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar   

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak 

sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 

dan yang diatur oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum”. 
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Vos (Martiman Prodjohamidjojo, 1996: 16) merumuskan bahwa 

strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 

peraturan perundang-undangan. 

Wirjono Prodjodikoro (1981:50) menyatakan bahwa tindak pidana itu 

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana. 

Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum 

pidana karena tindak pidana memberi suatu ciri tertentu pada suatu 

peristiwa pidana. Adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari 

dapat dibedakan mana yang termasuk tindak pidana dan mana yang tidak 

termasuk tindak pidana. 

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila 

memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada 

ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yakni: 

“tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas 

ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada 

terdahulu daripada perbuatan itu”. 

Disamping syarat formil, tindak pidana tersebut harus dianggap 

sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal 

tersebut merupakan syarat materil. Mengenai syarat materil tidak hanya 
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hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak 

tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat.  

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

       Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. 

Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa : “Tidak dapat dijatuhkan 

pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan 

delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau 

perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu di perlukan 

dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”. 

       Menurut Pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah : 

1) Unsur-unsur formal : 

a. Perbuatan Sesuatu. 

b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan. 

c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan  

sebagai perbuatan terlarang. 

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam 

pidana. 

2) Unsur-Unsur Materil : 

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum yaitu 

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 

yang tidak patut dilakukan.  
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      Menurut lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 

si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu meliputi: 

a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan bersifat positif dan 

bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. 

Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian 

(Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), Pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan 

negatif yaitu tidak melaporkan pada pihak yang berwajib padahal 

dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 

165 KUHP), membiarkan orang dalam sengsara, sedangkan ia 

berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 

KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan 

tegas didalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik 

formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah 

perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan 

Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum 

pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja 

diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak 

diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil 

yang terdapat pada Pasal 338 KUHP. 
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b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas 

merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan 

hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya 

dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan 

dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang 

timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga 

bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang 

berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu 

dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak 

orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan 

waktu yang tertentu. Akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi 

baru selang beberapa hari dan dilain tempat. 

c. Keadaan-keadaannya sekitar tempat itu, keadaan-keadaan ini 

biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam 

Pasal 362 KUHP keadaan: ”bahwa barang yang dicuri itu 

kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada 

waktu perbuatan “mengambil” itu dilakukan, dan bisa juga keadaan 

itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 

345 KUHP, keadaan: “jika orang itu jadi membunuh diri” adalah 

akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan. 

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu 

melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada 
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beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini 

dituliskan tersendiri dengan tegas didalam satu pasal, misalnya 

dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: “memiliki barang itu dengan 

melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya 

bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu 

norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, 

jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-

undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang 

membebaskan misalnya Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP. 

       Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah 

sebagai berikut : 

a. Unsur Perbuatan (Unsur Objektif) : 

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik. 

2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 

b. Unsur Pembuat (Unsur Subjektif) : 

1. Dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf). 

       Mengenai pemisahan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat 

tidaklah terpisah secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan bagi hakim dalam menjatuhkan 

pidana. Pemisahan itu diadakan pada waktu menyelidiki ada atau tidak 
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adanya peristiwa pidana dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana 

kedua unsur tersebut disatukan kembali, oleh karena kedua unsur 

tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. 

3. Jenis - Jenis Tindak Pidana 

      Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari : 

a. Delik Formiel dan Delik Materiel 

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh 

undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang 

penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang 

penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP tentang 

Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik 

materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul 

akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. 

Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, 

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. 

b. Delik Komisi dan Delik Omisi 

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 

larangan didalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa 

delik formiel yaitu Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan dapat 

pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan. Delik Omisi ini yaitu delik yang berupa pelanggaran 
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terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contoh 

adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan 

melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP 

tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang 

keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP 

tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang 

keharusan menolong orang yang menghadapi maut. 

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas suatu perbuatan 

tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 

KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas 

beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, 

tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, 

sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut . 

Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang 

mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang 

terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan didalam 

lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap 

hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus 

dipandang sebagai suatu pencurian saja. 

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut 
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Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau 

beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu 

tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang 

pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik 

berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan 

yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-

undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang 

yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan 

barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan 

merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan 

hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan. 

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun 

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah 

cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang 

penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali 

dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP 

yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai 

pencarian atau kebiasaan. 

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik 

Berkualifikasi dan Delik Berprevilise 

Delik Sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 

338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang 
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pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu 

delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar 

atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain 

sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar 

atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan 

berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian 

berkualifikasi. Delik Prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-

unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi 

ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya 

lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 

344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri 

yang dinyatakan dengan kesungguhan hati. 

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan 

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya 

Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP 

tentang penganiayaan. Delik Kealpaan yaitu delik yang dilakukan 

karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP 

yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang 

mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya 

(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka. 

h. Delik Politik dan Delik Umum 
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Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara 

dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku 

II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. 

Delik umum adlah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan 

negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang 

pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. 

i. Delik Khusus dan Delik Umum 

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu 

saja,karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi 

yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum 

yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 

362 KUHP tentng pencurian dan lain sebagainya. 

j. Delik Aduan dan Delik Biasa 

Delik Aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan 

oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP 

yaitu tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang 

pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik 

aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. 

Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 

KUHP tentang pembunuhan. 
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        Ada beberapa ketentuan mengenai tindak pidananya, seperti yang 

terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang Hukum Pidana (mengenai orang 

yang melakukan tindak pidana karena daya paksa). Hal tersebut 

merupakan wujud dari asas tidak dapat dipidananya seseorang apabila 

tidak terbukti melakukan kesalahan. 

 Mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka 

dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan 

bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu 

aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum 

yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana 

karena perbuatannya (E.Y.Kanter dan S.R Sianturi, 2002:74). 

 Moeljatno (1987:55) mengartikan kata strafbaarfeit dengan istilah 

perbuatan pidana: “perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang 

berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan 

tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan 

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 

dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada orang yang 

menimbulkan kejadian. 

 Pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia 

mempunyai kesalahan dan melakukan tindak pidana. Seseorang dikatakan 

mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, 
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dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya 

tersebut. 

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1. Pengertian Lingkup Rumah Tangga 

 Ruang lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 356 KUHP, 

yaitu: ibunya, bapaknya yang sah, istri atau anaknya. 

Ruang lingkup dalam rumah tangga diatur dalam pasal 2 ayat 1 

dan PKDRT, yaitu: 

1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi: 

a. Suami, istri, anak 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga 

dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) 

karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap 

dalam rumah tangga, dan/atau. 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan 

menetap dalam rumah tangga tersebut. 

2) Orang yang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) 

dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

2. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

       Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau 

individu, yang disebut dengan kekerasaan individu atau kolektif. 
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Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang 

terus-menerus bagi perempuan di dunia. Pada Pasal 1 Undang-

Undang  No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan 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”. 

       Menurut Zakariah Idris (1988:452) kekerasan adalah: “Perihal 

yang berciri atau bersifat keras dan atau perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang 

lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.  

       Menurut Sukri (2004:7) kekerasan dalam rumah tangga 

adalah: “Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau 

beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan 

atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau 
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penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga”. 

       Kekerasan dalam rumah tangga biasa dianggap sebagai 

Hidden Crime yang telah memakan cukup banyak korban dari 

berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam 

berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Tindak 

kekerasan yang dilakukan akan memberikan dampak dan resiko 

yang sangat besar bagi perempuan atau istri. Jadi dapat 

didefinisikan kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah 

tindakan  yang  melanggar  hukum  dan  hak-hak  asasi  manusia,  

karena melukai secara fisik dan psikologis seorang perempuan 

atau istri. 

       Pada umumnya, pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

adalah suami dan korbannya adalah istri dan anaknya-anaknya. 

Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi dalam bentuk 

kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan 

kekerasan ekonomi. 

       Secara fisik, kekerasan dalam rumah tangga mencakup: 

menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut 

dengan rokok, melukai dengan senjata tajam, dll. Secara 

psikologis, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk 

penghinaan, komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri 
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mengunjungi saudara maupun teman-temannya, mengancam akan 

dikembalikan ke rumah orang tuanya, dan lain-lain. Secara 

seksual, kekerasan dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan dan 

penuntutan hubungan seksual. Secara ekonomi, kekerasan terjadi 

berupa tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja atau 

membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi (Ende Hutabarat, 

2004). 

Selanjutnya jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga menurut 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: 

1. Tindakan Kekerasan Fisik 

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau 

menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh 

pelaku (tangan,kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan 

fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan,  pemukulan, 

penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, pencekikan, 

pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda-benda tajam 

seperti: pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan 

tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, dan luka berat  

bahkan sampai meninggal dunia. 

Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan fisik diatur 

dalam  Pasal  44  Undang  –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004 
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Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga sebagai 

berikut: 

(1) Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima 
belas juta rupiah).  

(2) Apabila mengakibatkan korban mendapatkan jatuh 
sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling 
banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).  

(3) Apabila mengakibatkan matinya korban, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 
(empat puluh lima juta rupiah). 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau 
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta 
rupiah). 

2. Tindakan Kekerasan Psikis 

Yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang 

perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan 

menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan dan ancaman) 

yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut 

mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya dirinya, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.  
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Ancaman  pidana  bagi  yang  melakukan  kekerasan  psikis 

diatur dalam Pasal 45 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai 

berikut: 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan 
psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan 
juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebgaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau 
sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau 
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 
atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga 
juta rupiah). 
 

3. Tindakan Kekerasan Seksual 

 Yaitu kekerasan yang bernuansa seksual, termasuk berbagai 

perilaku yang tak diinginkan dan mempunyai makna seksual 

yang disebut peleceha seksual, maupun berbagai bentuk 

pemaksaan  hubungan  seksual  yang  disebut  perkosaan.  Bila 

anggapan umum menyatakan tempat yang berbahaya adalah 

diluar rumah, bagi perempuan faktanya tidak demikian. 

Perempuan justru lebih dilukai dan mengalami kekerasan dalam 

lingkup personal, baik dalam kaitannya dengan perannya 

sebagai istri atau anggota keluarga lain.  
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 Tindakan kekerasan seksual menurut pasal 5 Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 

anggota dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain 

untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.  

 Ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan seksual 

diatur dalam Pasal 46 – 48 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

sebagai berikut: 

Pasal 46 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan 
seksual sebagaimana dimaksud dpada Pasal 8 huruf 
a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 
(dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 
36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). 

Pasal 47 

Setiap  orang  yang  memaksa  orang  yang  menetap  
dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun 
atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas 
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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Pasal 48 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dalam Pasal 46 dan 
Pasal 47 mengakibatkan korban mendapatkan luka 
yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
mengalami gangguan daya pikir atau kewajiban 
sekurang-kurangnya  selama 4 (empat) minggu terus 
menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur 
atau matinya janin dalam kandungan, atau 
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) 
tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua 
puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

4. Penelantaran Rumah Tangga 

   Yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi

 nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang

 cukup,membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak 

didalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang 

tersebut. 

  Ancaman pidana bagi yang melakukan penelantaran rumah 

tangga  diatur  dalam Pasal  49  Undang  –  Undang  Nomor  23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga sebagai berikut: 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 
(lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 
tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1); 
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b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud 
Pasal 9 ayat (2). 

Faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat   

dipengaruhi oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga 

dipicu karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri. 

Moerti Hadiati Soeroso (2010:76). Menurut sebuah lembaga 

bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 

faktor yaitu: 

1. Faktor Internal 

       Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku 

kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan 

tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan 

kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya 

dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan 

lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan 

bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-

anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan 

lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan 

mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar 

anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah 
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mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan karena menganggap 

bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka 

dianggap gagal kalau tidak mengulang pola kekerasan tersebut. 

2. Faktor Eksternal 

       Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku 

kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku 

agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan 

dengan situasi yang menimbukan frustasi misalnya kesulitan 

ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau 

isteri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau 

penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya. Faktor 

lingkungan lain seperti stereotipe bahwa laki-laki adalah tokoh 

yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus 

bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini 

menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang 

dilakukan oleh suami. 

Moerti Hadiati Soeroso (2010: 77) yang menyatakan bahwa tindak 

kekerasan dapat juga terjadi karena adanya beberapa faktor 

pemicu/pendorong yang diperoleh dari penelitian pada tahun 1999.        

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga 

adalah sebagai berikut: 
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1. Masalah Keuangan 

       Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya 

perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering 

menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang 

utama adalah suami. Ditambah lagi adanya biaya hidup yang 

tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat 

terjadinya tindak kekerasan. 

2. Cemburu 

       Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya 

kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. 

3. Masalah Anak 

       Salah satu pemicu terjdinya perselisihan antara suami istri 

adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing 

kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara 

suami istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung 

maupun terhadap anak kandung maupun anak tiri atau anak 

angkat. 

4. Masalah Orang Tua 

       Orang tua dari pihak istri maupun suami dapat menjadi 

pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di 
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antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa 

bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga 

anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak 

atau pekerjaan, sering memicu pertengkaran yang berakhir 

dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena 

adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua. 

 

5. Masalah Saudara 

       Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu 

atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam 

keluarga dan hubungan suami istri. Campur tangan saudara 

dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami 

dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah 

atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. 

Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun 

istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan 

keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan 

pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-

kata yang menyakitkan atau mejelek-jelekkan keluarga masing-

masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis. 

6. Masalah Sopan Santun 



32 
 

       Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami 

dan isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri 

berasal dari keluar dengan latar belakang yang berbeda. Untuk 

itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama 

dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga 

masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenaan 

di hati masing-masing pasangan harus dihilangkan. Antara 

suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh 

pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu 

kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan 

psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik. 

7. Masalah Masa Lalu 

       Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara 

calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing 

menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan 

ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak 

mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada 

kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak 

realitas. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa 

lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya 

perselisihan dan kekerasan. 

8. Masalah Salah Paham 
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       Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena 

itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat 

masing-masing  pihak,  perlu  dipelihara.  Karena  kalau  tidak  

akan  timbul kesalah pahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-

hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik 

temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar 

atau segera diselesaikan akan menimbulkan pertengkaran dan 

dapat pula memicu kekerasan. 

9. Masalah Suami Egois 

       suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibanding 

dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala 

kehendaknya menjadi semacam perintah, dimana semua orang 

yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan 

demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah 

yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan 

timbulnya kekerasan. 

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat 

penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-

anaknya. Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang 

menimpa istri adalah: 
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1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk 

berindak dan rasa tidak berdaya. 

2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh 

diri. 

3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, 

cacat. 

4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu 

dan janin. 

5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa. 

6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada 

orang lain (paranoid). 

7. Gangguan psikis berat (depresi, sulit tidur, mimpi buruk, 

disfungsi seksual, kurang nafsu makan, kelelahan kronis, 

ketagihan alkohol dan obat-obatan terlarang). 

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak: 

1. Perilaku yang agresif atau marah-marah. 

2. Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah. 

3. Menjadi sangat pendiam dan menghindar. 

4. Mimpi buruk dan ketakutan 

5. Sering tidak makan dengan benar. 

6. Menghambat pertumbuhan dan belajar. 
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7. Menderita banyak gangguan kesehatan. 

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat: 

1. Siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan 

datang. 

2. Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik 

dari wanita. 

3. Kualitas hidup manusia akan berkurang karena wanita tidak 

berperan serta dalam aktivitas masyarakat bila wanita 

tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindakan 

kekerasan. 

4. Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan 

berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan 

realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambah sering. 

C. Penyidik Tindak Pidana 

1. Pengertian Penyidik 

       Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur 

tentang penyidik dalam Pasal 6 KUHAP, yang memberikan 

batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan 
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pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik 

POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. 

        Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 

KUHAP dan Pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya 

penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa 

yang diamaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik 

ditinjau dari segi instansi maupun  kepangkatan, ditegaskan 

dalam Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat 

sebagai pejabat penyidik antara lain adalah: 

a. Pejabat Penyidik POLRI  

Agar seorang pejabat kepolisisan dapat diberi jabatan 

sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan 

sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) 

KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) KUHAP, 

kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan 

kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim 

peradilan umum. Peraturan Pemeritah yang mengatur 

masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 

Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat 

penyidik antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Pejabat Penyidik Penuh 
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Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat 

“penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat 

kepangkatan dan pengangkatan, yaitu: 

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan 

Dua Polisi 

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu 

Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisisan 

tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu 

Letnan Dua. 

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisisan 

Republik Indonesia 

2) Penyidik Pembantu 

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu 

adalah Pejabat Kepolisisan Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisisan Negara menurut 

syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik 

pembantu” diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan 

untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu. 

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi 
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b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian 

Negara dengan syarat sekurang-kurangnya 

berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) 

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia 

atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-

masing. 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai 

fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, 

wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-

undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri 

pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. 

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai 

negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut 

dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang 

pidana khusu itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan 

wewenang yang disebutkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang 

berbunyi : “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 

dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi 

landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan 
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tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan 

penyidik Polri”. 

2. Wewenang Penyidik 

       Kewenangan penyidikan yang ditentukan didalam KUHAP, 

bahwa yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan 

dalam Pasal 6 KUHAP. Namun pada praktiknya, sekarang ini 

terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik 

yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik 

itu sendiri antara lain adalah: Pertama, membuat berita acara 

tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) Kedua, 

menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 

ayat (2) KUHAP)  Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima 

laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang 

patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera 

melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), 

Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan 

barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP) 

Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan 

suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik 

pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 

ayat (1) KUHAP Keenam, Wajib segera menyerahkan berkas 
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perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan 

dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP. Ketujuh, 

dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan 

untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan 

tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 

110 ayat (3) KUHAP), Kedelapan, setelah menerima 

penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan 

dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) 

KUHAP), Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, 

penyidik wajib memberitahu kepada orang yang disangka 

melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapat 

bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib 

didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), 

Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang 

menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), 

Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan 

kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) 

KUHAP), Keduabelas, wajib menandatangani berita acara 

pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka 

menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), Ketigabelas, 

dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah 

perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan 
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pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), Keempatbelas, dalam rangka 

melakukan  penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu 

meunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau 

keluarganya (Pasal 125 KUHAP), Kelimabelas, membuat b erita 

acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 

126 ayat (1) KUHAP), Keenambelas, membacakan terlebih 

dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang 

bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, 

tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua 

lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) 

KUHAP), Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya 

terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 

KUHAP), Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan 

disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang 

benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa 

atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 

(1) KUHAP), Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara 

penyitaan  (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), Keduapuluh, 

menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada 

atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) 

KUHAP), Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan 
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sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), 

Sedangkan wewenang dari penyidik antara lain adalah: 

1. Sesuai Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana. 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian. 

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 

tanda pengenal diri tersangka. 

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 

dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 

g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi (Pasal 7 ayat (1) Pasal 112 ayat (1) KUHAP). 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungan dengan pemeriksaan perkara. 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 

bertangggungjawab. 

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang 

ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 

Pasal 133 ayat (1) KUHAP). 
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3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, 

keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan 

tersangka (Pasal 123 ayat (20 KUHAP). 

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan 

tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan 

ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP). 

5. Penyidik berhak memeritahkan setiap orang yang dianggap 

perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama 

penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). 

6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang 

dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri 

setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat 

penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia 

mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya 

untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat 

(2) KUHAP). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran 

tentang isi tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Penelitian kualitatif tidak 

dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah yang di gunakan adalah setting 

atau tempat penelitian. Adapun lokasi yang di jadikan tempat penelitian 

adalah POLSEK TALLO Makassar Jl. Gatot Subroto No. 14. Lokasi ini di 

pilih dengan mempertimbangkan tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki. 

Waktu yang digunakan selama 1 bulan dari  Agustus sampai September 

2017. 

B.  Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian  

kualitatif.  Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

digunakan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa atau 

tempat tertentu secara rinci dan mendalam (Bogdan & Biklen, 1998). 

Penelitian kualitatif mengarah kepada keadaan parra individu secara 

holistik atau menyeluruh (Bogdan & Taylor, 1975). Menurut Lincoln 

dan Guba (1985), Pendekatan kualitatif merupakan upaya peneliti 
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untuk mengungkapkan makna atau menginterpretasikan fenomena 

dalam setting alamiah menurut makna yang diberikan oleh subjek 

peneliti. 

 Bogdan & Biklen (1982) mendeskripsikan karakteristik penelitian 

kualitatif sebagai berikut : (a) memiliki latar alami sebagai sumber 

data langsung; (b) peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam 

penelitian; (c) aktivitas peneliti lebih difokuskan pada proses daripada 

hasil penelitian semata-mata; (d) data yang dihasilkan cenderung 

bersifat deskriptif; dan (e) peneliti lebih mementingkan makna dan 

analisis data cenderung dilakukan secara induktif. 

2. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Untuk memudahkan penggolongan sumber data maka akan di bagi 

sebagai berikut : 

a. Data Primer 

            Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber 

dilapangan yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan 

penelitan ini. 

b. Data Sekunder 

            Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan 

kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan 
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Perundang-undangan, dokumentasi dari instansi yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

       Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke 

dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif 

(Mantja, 2007: 52). Teknik interaktif  terdiri dari wawancara dan 

pengamatan berperan serta, sedangkan noninteraktif meliputi 

pengamatan tak berperan serta, analisis isi dokumen dan arsip. Sumber 

data penelitian kualitatif adalah manusia dengan perilakunya, peristiwa, 

arsip, dan dokumen. 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Teknik Observasi (Pengamatan) 

       Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta 

pencatatan secara sistematis (Arikunto, 2002).  Hal ini di pertegas oleh 

Patton (2001) yang berpendapat bahwa observasi merupakan metode 

pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Untuk memberikan data yang akurat dan 

bermanfaat, observasi sebagai metode ilmiah harus dilakukan oleh 
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peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta 

mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.  

       Flick (2002: 136), berpendapat tahapan dalam pelaksanaan 

observasi, yaitu (1) melakukan seleksi terhadap setting penelitian; (2) 

mendefinisikan yang dapat didokumentasikan dalam observasi di 

setiap kasus; (3) melakukan latihan bagi peneliti tentang aturan-aturan 

yang harus ditaati dalam melakukan pengamatan sesuai fokus-fokus 

penelitian yang direncanakan; (4) mendeskripsikan dilakukan di 

lapangan; (5) memfokuskan observasi pada aspek-aspek yang relevan 

dengan pertanyaan penelitian; (6) menyeleksi apa yang diobservasi 

dengan mengutamakan aspek-aspek pokok; dan (7) mengakhiri 

observasi apabila tujuan observasi telah tercapai. Pedoman Observasi 

digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan 

tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil 

observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi 

terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya 

terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat 

berlangsunya wawancara. 

2. Teknik Interview (Wawancara) 

       Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua 

orang atau lebih berhadapan secara fisik (Setyadi, 2005: 22). 
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Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi 

sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. 

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan 

dibandingkan dengan wawancara lainnya, seperti wawancara pada 

penerimaan pegawai baru dan penerimaan mahasiswa baru. 

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. 

Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari 

informal ke formal. Pada prinsipnya, teknik wawancara merupakan 

teknik dimana penelitian dan informan bertatap muka langsung di 

dalam wawancara yang dilakukan.  

       Pedoman wawancara adalah panduan dalam melakukan kegiatan 

wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara 

dalam mengumpulkan data-data penelitian. Ada tujuh langkah dalam 

penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif menurut sugiyono (2011: 322), yaitu: 

a) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c) Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d) Menginformasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

e) Menulis hasil wawancara kedalam catatan lapangan. 
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f) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh. 

3. Dokumen 

       Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang 

(Sugiyono,2007: 82).Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan 

lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Dokumentasi 

hanyalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis terhadap isi 

visual dari suatu dokumen. Buku teks, essay, surat kabar, novel, 

artikel, majalah, buku resep, pidato politik, iklan, gambar nyata, dan isi 

dari hampir setiap jenis komunikasi visual dapat dianalisis dengan 

berbagai cara. Kesadaran setiap orang atau kelompok, sikap, nilai-

nilai, dan gagasan juga dapat diungkapkan dalam dokumen yang 

dihasilkan. Menurut Bungin (2008:122) bahan dokumen itu berbeda 

secara gradual dengan literatur merupakan bahan-bahan yang 

diterbitkan, sedangkan documenter adalah informasi yang disimpan 

atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Mengenai bahan-

bahan dokumen trsebut, Kartodirdjo menyebutkan berbagai bahan, 

seperti otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memorial, klipping, 

dokumen pemerintahan dan swasta, cerita roman/rakyat, foto, tape, 
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microfilm, disc, data di server atau flashdisk, data yang tersimpan di 

website, dan lainnya (Bungin, 2008:122). 

D. Analisis Data 

        Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis 

data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan 

bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap 

keseluruhannya (Spradley,1980). Artinya semua analisis data kualitatif 

akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan 

lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti 

(Mantja,2007). Sementara itu, Bogdan & Biklen (2007) menyatakan 

bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara 

sistematik hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang 

dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.  

       Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak 

secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. 

Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan 

pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan 

dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke 

dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan 

dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian). 
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 Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

merupakan bahan yang sifatnya kualitatif. Jadi teknik analisis data yang 

digunakan adalah Deskriptif Kualitatif untuk mengetahui tahapan proses 

pemeriksaan kasus KDRT hingga dilimpahkan di kejaksaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

       Membahas masalah kekerasan, bukanlah yang mudah sebab 

kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif yang 

dapat dilakukan oleh setiap orang, Misalnya tindakan memukul, 

menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, yang 

penyebabnya bermacam-macam.  

      Adapun ancaman hukuman terhadap tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yaitu: 

a) Kekerasan Fisik : 

       Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yakni 

kekerasan fisik, dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau 

denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). 

Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman 

penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp 30.000.000 (tiga 

puluh juta rupiah) . Apabila korban meninggal dunia maka pelaku 

diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 

45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Hal ini telah diatur 

secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004. 



53 
 

b) Kekerasan Psikis : 

       Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis 

dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara 

paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 

9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan 

sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap istri, atau 

sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau 

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000 Tiga juta 

rupiah (Pasal 45 UU 23 Tahun 2004). 

c) Kekerasan Seksual : 

        Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 

tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 Tiga puluh enam 

juta rupiah (pasal 46 UU No 23 Tahun 2004). 

       Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam 

rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana 

diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual 

dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, 
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dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan 

paling lama 15 tahun penjara atau hukuman denda paling sedikit 

Rp 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp 

300.000.000 Tiga ratus juta rupiah (Pasal 47 UU 23 Tahun 2004). 

      Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka 

yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau  

mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa sekurang-

kuragnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak 

berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau 

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana 

dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 

tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit  Rp 25.000.000 

Dua puluh lima juta rupiah dan paling banyak Rp 500.000.000 Lima 

ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun 2004). 

d) Penelantaran Rumah Tangga : 

      Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau 

denda paling banyak Rp 15.000.000 Lima belas juta rupiah setiap 

orang yang : 

1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni 

penelantaran rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena perjanjian, ia wajib memberikan 
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kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut. 

2. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, 

karena kebergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan 

atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupu di luar 

rumah. 

       Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam 

undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini 

adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang 

ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak hukum 

lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No 23 Tahun 

2004. Mengapa demikian, karena mereka masih menganggap remeh 

dengan kasus-kasus KDRT. Selain itu bentuk pemidanaannya bersifat 

alternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga tidak 

mampu membuat pelaku jera. 

       Dalam hal ini kekerasan fisik yang tergolong delik biasa 

sedangkan kekerasan psikis dan seksual merupakan delik aduan 

sangat mempengaruhi jenis hukumannya ini sangat menciptakan 

keragu-raguan bagi penegak hukum terutama penyidik dalam 

melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. 
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       Bertolak dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh 

para pakar pada bab sebelumnya dalam kaitannya terhadap lokasi 

penelitian yang tentunya telah meberikn acuan data kerangka berfikir 

bagi penulis, maka penulis juga menerangkan bahwa data kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Tallo yang penulis 

akan tinjau adalah data yang bersifat Kuantitatif. 

       Hasil penelitian yang penulis peroleh dari Polsek Kecamatan Tallo 

Makassar berdasarkan data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang terjadi periode 2014-2016 tercatat jumlah kasus sebanyak 51. 

Untuk lebih jelasnya maka penulis akan mengemukakan data-data 

yang dimaksud kedalam bentuk tabel. 

Tabel 1: 

Data Laporan Polisi Tahun 2014 Unit Reskrim Polsek Tallo 

NO. BULAN KASUS 
DILAPORKAN 

DAMAI 
(CABUT LAPORAN) 

DILIMPAHKAN KE 
PENGADILAN 

01 JANUARI - - - 

02 FEBRUARI 1  1  - 

03 MARET - - - 

04 APRIL 1  1 - 

05 MEI 2  1  1  

06 JUNI 1  1 - 

07 JULI - - - 

08 AGUSTUS - - - 

09 SEPTEMBER - - - 

10 OKTOBER 4  4  - 

11 NOVEMBER 1  1  - 

12 DESEMBER 1  1  - 

JUMLAH 11  10 1  

Sumber : Bareskrim Polsek Tallo Makassar (30-09-2017) 
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       Berdasarkan Tabel di atas, maka pada tahun 2014 terdapat 11 

(sebelas) kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilaporkan ke Polsek Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dari jumlah 

tersebut ada 10 (sepuluh) kasus yang dapat diselesaikan dapat 

dengan jalan damai (mencabut laporannya), dan selebihnya yaitu 1 

(satu) kasus tindakan KDRT yang dilimpahkan ke pengadilan untuk 

penyelesaian selanjutnya. 

Tabel 2: 

Data Laporan Polisi Tahun 2015 Unit Reskrim Polsek Tallo 

NO. BULAN KASUS 
DILAPORKAN 

DAMAI 
(CABUT LAPORAN) 

DILIMPAHKAN KE 
PENGADILAN 

01 JANUARI 1 1 - 

02 FEBRUARI 1 1 - 

03 MARET - - - 

04 APRIL 2 2 - 

05 MEI 1 1 - 

06 JUNI 2 2 - 

07 JULI 2 2 - 

08 AGUSTUS 1 1 - 

09 SEPTEMBER - - - 

10 OKTOBER 2 2 - 

11 NOVEMBER 1 1 - 

12 DESEMBER - - - 

JUMLAH 13 13 - 

Sumber : Bareskrim Polsek Tallo Makassar (30-09-2017) 

       Menurut data yang diperoleh oleh peneliti tersebut terkait KDRT di 

wilayah hukum kecamatan Tallo pada tahun 2015 , maka terdapat 13 

(Tigabelas) kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini 

Polsek Kecamatan Tallo Kota Makassar. Dari jumlah tersebut 13 
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(Tigabelas) kasus semua dapat diselesaikan melalui jalan damai atau 

mencabut laporannya.  Jika dibandingkan dengan kasus Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada tahun 2014 

sebelumnya, yaitu sebanyak 11 kasus dan pada tahun 2015 terdapat 

13 kasus, maka terdapat peningkatan tindak kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi di kecamatan Tallo kota Makassar berdasarkan 

data yang di peroleh melalui laporan kepolisian. 

Tabel 3: 

Data Laporan Polisi Tahun 2016 Unit Reskrim Polsek Tallo 

NO. BULAN KASUS 
DILAPORKAN 

DAMAI 
(CABUT LAPORAN) 

DILIMPAHKAN KE 
PENGADILAN 

01 JANUARI - - - 

02 FEBRUARI - - - 

03 MARET - - - 

04 APRIL 3 3 - 

05 MEI 4 4 - 

06 JUNI 3 3 - 

07 JULI 3 3 - 

08 AGUSTUS 1 1 - 

09 SEPTEMBER 5 5 - 

10 OKTOBER 1 1 - 

11 NOVEMBER 1 1 - 

12 DESEMBER 6 6 - 

JUMLAH 27 27 - 

Sumber : Bareskrim Polsek Tallo Makassar (30-09-2017) 

       Memperhatikan tabel diatas terdapat 27 kasus KDRT kurun waktu 

Januari s.d. Desember 2016 , hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 

2014 sampai 2016 terus terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga. Berdasarkan seluruh tabel maka jumlah keseluruhan 
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perkara kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2014 sampai 2016 

Unit Reskrim Polsek Tallo mencapai 51 kasus diantaranya yang 

berhasil diselesaikan melalui upaya jalan damai 50 kasus dan hanya 1 

kasus saja yang kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk 

diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan. 

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) 

       Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam kekerasan 

rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana 

yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1891) menjadi 

pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga.  

       Terkait dengan adanya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Bapak IPDA Jeriady,S.H.,M.H. (Panit 1 Reskrim Polsek Tallo) 

berpendapat bahwa :  

“Masih tingginya kasus KDRT yang terjadi dan ditangani oleh 

penyidik atau penyidik pembantu yang mana peningkatan 

persentase tiga tahun terakhir sekitar 30% sampai 40%”. 

        Undang-Undang No.23 Tahun 2004 secara tegas mengatur 

bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan 
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dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat. Baik ditempat 

berada maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26). Korban dapat 

juga memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 

melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian, 

baik ditempat korban maupun ditempat kejadian perkara (pasal 26 

ayat 2). Dalam hal ini korban adalah seorang anak, laporan dapat 

dilakukan oleh orangtua wali, wali pengasuh, atau anak yang 

bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku (pasal 27). 

       Ketua Pengadilan Negeri, dalam tenggang waktu 7 hari sejak 

diterimanya permohonan, ia wajib mengeluarkan surat perlindungan 

penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota 

keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut (pasal 28). Dan 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berlaku 

paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang jika ada keterangan dari 

korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau 

pembimbing rohani bahwa korban masih memerlukan perlindungan.  

       Terdapat perbedaan yang jelas antara KUHAP dengan UU 23 

tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika KUHAP lebih 

mementingkan pelaku untuk segera diproses penyidikannya maka UU 

23 tahun 2004 lebih mementingkan pelayanan korban terlebih dahulu 
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untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai korban kekerasan 

dalam rumah tangga.  

       Hak-Hak korban tersebut diatur dalam pasal 16 sampai 38 UU 23 

Tahun 2004 yakni :  

1. Dalam waku 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima 

laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisisan wajib segera 

memberikan perlindungan sementara pada korban. 

2. Perlindungan ini diberikan untuk 7 hari.  

3. POLRI dalam memberikan perlindungan, bisa bekerjasama dengan 

tenaga kesehatan/rumah sakit, pekerja sosial, relawan 

pendamping, pembimbing rohani atau shelter jika ada. 

4. Penetapan pengadilan terhadap perlindungan koran oleh POLRI ini 

dalam 1 x 24 jam harus segera diterbitkan. 

5. Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh korban sendiri atau 

keluarga, teman korban, kepolisian, pendamping, atau pembimbing 

rohani. 

     Wajib segera melakukan penyelidikan kasus setelah mengetahui 

atau menerima laporan tentang terjadinya peristiwa kekerasan dalam 

rumah tangga (pasal 19). Penyidik berhak melakukan penangkapan 

dan penahanan dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga 

sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Penghapusan 
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Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan alasan-

alasan sebagaimana diatur dalam KUHAP yakni: 

a. Agar tersangka tidak melarikan diri 

b. Agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti  

c. Agar tersangka tidak mengulangi tindak pidana  

d. Memudahka penyidik melakukan pemeriksaan penyidikan. 

       Akan tetapi untuk jenis/bentuk kekerasan yang bersifat psikis, 

penyidik sering menemui kesulitan untuk menjerat pelaku untuk 

dilakukan penahanan, sebab bukti tekanan psikis yang diderita korban 

harus memerlukan kehati-hatian dalam mengukur tingkat tekanan 

psikis. Disinilah penyidik harus dibekali dengan kemampuan yang 

profesional sebagai penyidik atau bisa melalaui dokter ahli/psikiater 

untuk dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap korban. 

Kaidah hukum yang mengatur tindak kekerasan dalam rumah tangga 

sudah jelas diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tetapi dalam 

kenyataannya, undang-undang ini belum tersosialisasi dengan baik 

dan benar disemua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya 

sangat sulit dan mengakibatkan proses penyidikannya masih banyak 

yang gagal ditahap penyelidikan dan penyidikan. 

       Masih banyak keluarga atau rumah tangga yang belum tahu 

tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi 

urusan keluarga tetapi sudah menjadi urusan publik, bahkan 
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merupakan pelanggaran hak azasi manusia dan mengancam jiwa 

manusia. Selanjutnya penangana kasus kekerasan dalam rumah 

tangga di POLSEK TALLO makassar di mulai dari : 

1. Menerima laporan 

     Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 51 UU PKDRT yang 

menyatakan adanya delik aduan. 

2. Membuat Visum et repertum 

     Merupakan surat keterangan atau laporan dari seorang ahli 

mengenai hasil atau pemeriksaannya terhadap akibat kekerasan 

tersebut, seperti penganiayaan, luka memar,dll. Hal ini digunakan 

untuk pembuktian di pengadilan. Untuk visum ini akan dirujukan 

oleh polisi ke Rumah Sakit Umum dll. 

3. Menandatangani Tempat Kejadian Perkara 

     Tujuannya adalah untuk melakukan penyidikan dan 

penyelidikan apakah benar terjadi tindak pidana untuk kemudian 

diproses. 

4. Mengamankan pelaku 

     Hal ini bertujuan untuk menghindari amukan keluarga korban 

dan untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan yang berulang. 

5. Melakukan Pemeriksaaan dan Saksi-saksi 

     Pemeriksaan ini berguna untuk mengumpulkan alat bukti untuk 

selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku. Saksi yang 
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dimaksud adalah orang yang mengetahui dengan jelas mengenai 

sesuatu karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya (saksi 

ahli).  

6. Upaya-upaya Polisi dalam mendamaikan 

     Adapun yang dilakukan pihak kepolisian atau penyidik dalam 

upaya mendamaikan yaitu Memberikan pemahaman terhadap 

kedua belah pihak terhadap resiko yang akan diambil apabila 

permasalahan tersebut diproses secara hukum,Serta memberikan 

penjelasan dampak psikologis proses hukum tersebut terhadap 

anaknya apabila mempunyai anak. Tetapi apabila tidak bisa 

ditempuh jalan damai atau korban bersikeras (upaya perdamaian 

ditolak), maka selanjutnya dalam proses penyidikannya 

dilimpahkan kekejaksaan, kalau sudah dinyatakan lengkap (P21) 

maka tersangka perkara tersebut di limpahkan ke kejaksaan. 

C. Hambatan Penyidik Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

       Penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

adalah merupakan langkah atau proses awal dari penegakan 

hukum dalam upaya memberantas tindakan kekerasan dalam 

rumah tangga sebagaimana tujuan pembentukan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga . Dalam melaksanakan tugasnya terhadap 
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penyidikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ternyata tidak 

jarang mengalami kendala atau hambatan. 

       Terkait dengan hambatan terhadap Kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Bapak IPDA Jeriady,S.H.,M.H. (Panit 1 Reskrim 

Polsek Tallo) berpendapat bahwa : 

“Adapun yang seringkali menjadi penghambat dalam proses   

penyidikan perkara kekerasan dalam rumah tangga yaitu pada 

awalnya korban (istri) yang melaporkan tersangka (suami) 

namun pada saat proses penyidikan berlangsung istri mencabut 

laporan karena berbagai alasan.” 

      Hambatan itu antara lain adalah dalam hal mengumpulkan 

bukti-bukti permulaan yang cukup, Sebab pada umumnya 

kekerasan yang dialami korban tidak disaksikan oleh orang lain 

selain korban sendiri yang mengalami kekerasan. Jika perkara 

nantinya tidak cukup bukti untuk diajukan ke penuntut umum, maka 

berkas perkara hasil penyidikan akan dikembalikan disertai 

petunjuk untuk dilengkapi. Untuk itu penyidik harus sungguh-

sungguh dan bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti yang 

cukup.  

       Selain itu ada pula kendala yang ditemui disebabkan oleh 

sikap atau perilaku dari si korban sendiri (wawancara dengan salah 

seorang penyidik di Polsek Tallo). Bahwa setelah dilakukan 

penangkapan dan penahanan serta pemeriksaan saksi-saksi 
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sehubungan dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengakibatkan misalnya korban luka berat dan hal itu 

dilaporkan sendiri oleh korban, kemudian korban memohon kepada 

penyidik supaya proses penyidikan dihentikan dan tidak dilanjutkan 

ke penuntutan dengan alasan korban merasa kasihan terhadap 

tersangka, masih mencintai tersangka dan sudah memaafkan 

kesalahannya.  

       Ketika penyidik memberikan penjelasan bahwa penghentian 

penyidikan tidak dapat dilakukan karena sudah cukup bukti atas 

tindakan kekerasan itu dan tidak ada alasan penghentian 

penyidikan seperti yang dikemukakan terdakwa, demikian juga 

dengan tindak kekerasan yang dilakukan tersangka tidak tergolong 

sebagai delik aduan, korban tidak dapat dan tidak mau menerima 

penjelasan dari penyidik. Dalam hal demikian bahkan korban 

menuding penyidik membuat keluarga korban dan tersangka yaitu 

anak-anaknya menjadi terlantar sebab tersangka sebagai pelaku 

kekerasan tidak dapat lagi mencari nafkah karena ditahan. 

       Dari hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang saat ini 

masih dihadapi penyidik dalam menangani kasus kekerasan dalam 

rumah tangga yaitu: 

1. Hambatan dari korban: 
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a. Setelah korban membuat laporan, korban tidak koperatif/sulit 

untuk dihubungi 

b. Pencabutan laporan dari korban 

c. Tidak mampu membayar biaya visum et reperturn 

d. Pembuktian yang dilakukan oleh polisi terhadap korban sulit. 

e. Korban takut dengan ancaman suami  

f. Ketergantungan ekonomi korban terhadap suami 

g. Keterlambatan korban melapor sehingga bukti fisik sudah 

hilang. 

2. Hambatan dari pelaku: 

a. Pelaku melarikan diri 

b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya 

c. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan. 

3. Hambatan dari keluarga/masyarakat 

     Kurangnya kesadaran dari/keluarga atau masyarakat yang 

menganggap tindakan tersebut merupakan persoalan keluarga 

yang bersifat intern keluarga yang dianggap sebagai aib 

keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap 

pihak yang berwenang (Polisi). 

4. Hambatan Negara 

a. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

tidak dilaporkan 
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b. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga sulit untuk 

mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Kurangnya anggaran/biaya yang diberikan  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

       Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan penulis dalam bab 

sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan yang sekaligus menjawab 

pertanyaan dari penelitian sebagaimana dirumuskan pada bab I. Dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses penyidikan terhadap kasus tindak kekerasan dalam rumah 

tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang 

dilaksanakan dengan prinsip penegakan hukum secara terpadu, 

yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak 

korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak polisi bekerjasama 

dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan lembaga 

sosial masyarakat. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik terhadap kasus tindakan 

kekerasan dalam rumah tangga diantaranya adalah: 

a. Hambatan dari korban 

b. Hambatan dari pelaku 

c. Hambatan dari keluarga/masyarakat 

d. Hambatan dari Negara 
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B. Saran 

       Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Perlunya peran penting lembaga-lembaga yang berwenang dalam 

penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus 

ditingkatkan agar selalu memberikan pendampingan, dan bantuan 

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Salah satu yang menjadi kendala yang dihadapi oleh korban 

adalah pembuatan visum et reperturn dimana biaya ditanggulangi 

oleh korban. Hal ini dirasakan berat khususnya bagi korban yang 

kurang mampu. Sehingga perlu adanya suatu kebijakan yang 

dapat mempermudah bagi korban yang kurang mampu tersebut. 
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