
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. 

Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh 

karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan 

keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna 

menumbuh kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam 

kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus 

penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang 

dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya  seperti  

penganiayaan,  pemerkosaan,  pembunuhan.  Situasi  inilah  yang lazim disebut 

dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
1
 

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. 

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki- laki 

ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan 

demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat 

tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior  sering 

                                                           
1
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kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan 

keluarga.   Bahkan   pada   saat   laki-laki   melakukan   berbagai   penyimpangan 

kekerasan terhadap anggota keluarga  lainnya dimana perempuan dan juga anak 

menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh 

karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). 

Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia  telah secara tegas 

dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan 

diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus 

operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

menderita,  pada  umumnya  mereka  menjadi  stress,  depresi,  ketakutan,  trauma, 

takut  bertemu  pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, 

apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, 

dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan 

pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk 

diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.
2
 

Bangsa  Indonesia  patut  merasa  bersyukur,  karena  pada  tanggal  22 

September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang 

diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang 

didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap 

korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan 

demi keharmonisan keluarga. Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang 
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Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum Undang-Undang 

ini menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  rasa  aman  

dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh 

Undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada 

akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama 

anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan 

orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga 

sementara saat itu dalam keluarga.  Seperti pembantu  rumah  tangga  maupun  

sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak 

memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan. 

Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah 

dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Masyarakat 

seolah-olah menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan sang istri terhadap   

suaminya   dalam   rumah   tangga   adalah   suatu   kewajaran   karena merupakan 

bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, dan 

menganggap bahwa sang suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya. 

Laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga apabila 

suatu saat hal tersebut terjadi (kekerasan terhadap suami) sang suami bukannya 

mendapat motivasi atau dukungan moril dari orang terdekatnya tapi justru malah 

suami mendapat tekanan tambahan dari orang-orang sekelilingnya yang 

menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, cupu (culun), lemah di hadapan 
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perempuan, tidak mampu mengendalikan istri dan sebagainya. 

Sebagai contoh kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap 

istri adalah kasus yang dialami oleh Ani Aryawati (36), warga Pagelaran, 

Kecamatan Pringsewu. Ani adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

terjadi pada Juli 2014 lalu. Menurut Sujoko (36), teman SMA korban yang juga 

turut mendampingi pengobatan Ani, temannya dulu bekerja sebagai tenaga kerja 

Indonesia (TKI) di Arab Saudi. Sekembalinya ke tanah air, korban menikah 

dengan Lambertus Ujang (53) dan dikaruniai tiga orang anak. Setahun menjelang 

terjadinya insiden pembakaran tubuh Ani, suaminya mengalami kolaps usaha. 

Suaminya itu menjalankan usaha ekspedisi dan rental mobil. Dari situ, suami 

korban kerap marah-marah, bahkan tidak jarang melakukan tindakan kekerasan. 

Karena tak tahan sering dipukuli, akhirnya korban minta diceraikan.  Korban 

menjerit-jerit dan menjeburkan diri ke bak kamar mandi untuk memadamkan api 

yang berkobar di tubuhnya. Putra sulungnya berusia 10 tahun yang menyaksikan 

kejadian itu sontak langsung menyiramkan air pada bagian tubuh ke bawah. 

Namun sayang, kobaran api yang besar tak mudah dihentikan hingga akhirnya 

korban pun mengalami luka bakar yang sangat parah. 
3
 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa 

pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) 

yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 

15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan 

menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya  

keadilan  dan  jaminan  kepastian  hukum  perlu  adanya  kejelasan bahwa   

                                                           
3
 Surat Kabar Harian Kompas, Selasa 14 April 2015.  
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tindakan-tindakan   kekerasan   internal   rumah   tangga   bukan   hanya 

merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”. 

Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga bertujuan  

memberikan  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  yang  terjadi dalam 

rumah  tangga.  Tetapi  pada  kenyataannya,  perlindungan  yang  diberikan belum 

memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut 

politik kriminil, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh  tidak  

tepatnya  jenis sanksi pidana  yang  dipilih  dan ditetapkan.  Terdapat beberapa 

pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena 

sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti 

rumah  aman  dan rumah alternatif bagi korban KDRT.  

Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di 

bidang hukum dapat menimbulkan  salah  tafsir  dimana  mereka  yang  

melakukan  kekerasan  dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila 

tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka 

mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal 

saja tanpa mencantumkan batas minimal  dapat  menimbulkan  ketidakpastian  

hukum.  Pelaku  bisa  saja  hanya dijatuhi dengan pidana paling minimun dan 

ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam 

rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya  hanya   akan   

membuang-buang   waktu   dan   tidak   dapat memenuhi rasa keadilan korban. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulisan ini dimaksudkan untuk 

menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan 

tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelusuran lebih dalam terhadap 

ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara 

penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya 

yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik 

kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk 

menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka 

penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan 

menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, 

setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan 

pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk 

memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut 

paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami terhadap Istri (Studi di Wilayah Polda 

Lampung)” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.  Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri (Studi di Polda 

Lampung)? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri? 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan Pelaksanaan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami terhadap Istri (Studi di Wilayah Polda 

Lampung). Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah pada Polda Lampung. Ruang 

lingkup waktu penelitian adalah tahun 2015. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri (Studi di Polda 
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Lampung) 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap 

tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap 

istri. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan 

terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Suami 

terhadap Istri (Studi di Wilayah Polda Lampung). 

 
b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat acuan bagi  aparat penegak hukum 

khususnya Penyidik di dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana  

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan penelitian mengenai 

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana  Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di masa-masa yang 

akan datang. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar 

yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian 

hukum.
4
 Berdasarkan definisi tersebut maka untuk mengetahui tentang 

pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) oleh suami terhadap istri maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teori penyidikan dan teori faktor penghambat yang 

menghambat pelaksanaan penyidikan dalam hukum pidana. 

a. Teori Penyidikan 

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan 

bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya” Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari 

membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris 

lazim menyebutnya dengan istilah “criminal investigation" 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi mengenai penyidikan, dari 

batasan pengertian (begrips bepaling), sesuai di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, 

dengan kongkret dan faktual menjelasakan dimensi penyidikan dimulai ketika 

terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh 

keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:  

                                                           
4
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 103. 



10 

 

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.  

2. Tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti).  

3. Cara tindak pidana dilakukan.  

4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.  

5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.  

6. Siapa pelakunya. 

Menurut M Husein Harun Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang 

telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai 

masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka 

penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa 

tertentu.
5
 

b. Teori Faktor-Faktor Penghambat  

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum pidana bukan semata-mata 

pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut: 

 
1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) 

 
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum  di lapangan  seringkali  terjadi 

pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan 

konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan 

kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. 

Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang 

                                                           
5
 M. Husein Harun, Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, 

hlm. 56. 
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dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. 

2) Faktor penegak hukum 

 

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas 

atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan 

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus 

dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. 

 
3) Faktor sarana dan fasilitas 

 

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan 

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin 

menjalankan peran semestinya. 

 
4) Faktor masyarakat 

 

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan 

hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat 

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. 

 
5)  Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. 

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-

nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin 

banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan 
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kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.
6
 

 

2. Konseptual  

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang 

merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin 

diteliti atau diketahui. Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi 

fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, 

maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dan sebagainya).
7
  

b. Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang 

diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya.
8
 

c. Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan 

yang  dilarang  oleh  undang-undang,  sehingga  siapa  yang  menimbulkan 

                                                           
6
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Memperngaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rineka 

Cipta. 1986, hlm. 8-10. 
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, 

hlm. 488. 
8
 Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 

Acara Pidana. 
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peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
9
 

d. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Tindak  kekerasan  yang  secara  langsung  ditujuan  kepada  perempuan 

karena ia berjenis kelamin perempuan, atau mempengaruhi perempuan secara 

tidak proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan 

kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, ancaman untuk 

melakukan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan bentuk-bentuk 

perampasan kebebasan lainnya.
10

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

I PENDAHULUAN 

  Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika 

penulisan. 

II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang 

memuat tentang pengertian penyidikan, kepolisian, kekerasan dalam rumah 

tangga, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum 

pidana. 

                                                           
9
 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 62. 

10
 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar, Bogor: Politeia, 2001, hlm. 84. 
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III METODE PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan pengertian tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini, meliputi jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah, data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengelolahan data, dan 

analisis data. 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah yaitu pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan 

dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri dan faktor-faktor 

penghambat kepolisian dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri.  

V PENUTUP 

 Merupakan bab penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan secara 

rinci dari penelitian dan pembahasan serta memuat saran berdasarkkan 

permaslahan yang dikaji. 

 


