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ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
Oktavianna Hidayati

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan kepolisian dalam
mencegah kekerasan dalam rumah tangga di polresta Bandar lampung , menurut
undang undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga .Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepolisian di Polresta Bandar
Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara,
pedoman observasi dan pedoman dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisan dalam
mencegah kekerasan dalam rumah tangga,yaitu dengan memberikan sosialisasi
kemasyarakat, pada polresta Bandar Lampung, bahwa kasus atau perkara
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2016 sebanyak 10 (Sepuluh)
perkara yang dilimpahkan Ke Kejaksaan dan telah diadili di Pengadilan.

Kata Kunci : KDRT, Kepolisian, Kepolisian, Kekerasan, Rumah Tangga
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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam 

rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak berdampak buruk terhadap 

keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan. Kekerasan secara umum sering 

diartikan dengan pemukulan penganiayaan, pemerasan dan pemerkosaan atau 

tindakan yang membuat seorang merasa kesakitan baik secara jasmani 

maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban. Tindak 

kekerasan dalam rumah tangga saat ini kerap terjadi baik merupakan secara 

fisik maupun psikis yang korbannya kebanyakan perempuan. Aparat penegak 

hukum dituntut mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga ini guna mengurangi tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

tidak hanya terjadi pada masyarakat umum banyak pula kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan maupun 

pejabat,termasuk dikalangan penegak hukum sendiri. Undang-undang 

Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM 

yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut. Selain sebagai langkah 

maju , Kekerasan terhadap perempuan secara fisik, psikis, maupun seksual 
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serta penelantaran rumah tangga , sering kali menimbulkan problema yang 

sangat rumit dalam membina rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan 

sebagai dasar terjadinya suatu perkawinan, sebagaimana  dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa : 

“ Perkawinan adalah,  ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang 

pria sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejalan  dengan falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap orang dalam lingkup 

rumah tangga juga harus mendapatkan perlakuan yang baik antara hubungan 

keluarga khususnya suami, isteri dan anak. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan tahap yang 

dilakukan untuk menyatukan dua orang yang saling mengasihi. Namun hal ini 

tidak cukup sampai disana karena dalam kenyataannya pernikahan juga 

merupakan pernyatuan antara kedua keluarga baik keluarga dari pihak wanita 

maupun keluarga dari pihak pria serta menyatukan beberapa hal yang 

dianggap penting, misalnya : agama, tradisi, suku dan masih banyak lagi. 

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu 

dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan 

kadang-kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang 

dilakukan oleh anggota keluarga, atau bisa disebut dengan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah 

disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak 

sederhana,seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan mengganggu 

kesehatan perempuan. Pada saat yang sama KDRT juga merupakan masalah 
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yang cukup penting untuk disorotidi negeri ini. Kondisi ini biasanya dipicu 

oleh pandangan posisi antara laki-laki dan perempuan, Sebagai 

contoh,pandangan yang merendahkan perempuan. Tidak hanya itu dari 

problem KDRT tersebut,pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah 

kekerasan lain seperti diskriminasi dan beban terutama bagi 

perempuan.Namun pandangan biasa terhadap posisi perempuan harus diakui 

juga,memperoleh legitiminasi dari paham keagaamaan.  

 

Padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam menepatkan 

perempuan dan laki-laki sebagi makhluk yang setara. Sebelum adanya 

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),maka segala macam bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga masuk dalam “Delict Aduan” dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi sejak adanya Undang-Undang 

UUPKDRT tersebut, sudah bersifat Universal, artinya diatur secara tersendiri , 

kecuali terdapat perlakuan yang menyangkut pasal berlapis yang terdapat 

dalam undang-undang lainnya.Sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan (Convention On The Elimination Of All Form Discrimination 

Against Woman) atau yang disingkat dengan CEDAW, telah menjelaskan 

bahwa „‟Diskriminasi‟‟ kepada perempuan merupakan setiap tindakan 

berdasarkan jenis kelamin, yang bersifat kesengsaraan ataupun penderitaan 

terhadap perempuan baik fisik, psikis maupun seksual, termasuk juga ancaman 

tertentu seperti pemaksaan, perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik 
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yang terjadi didepan umum maupun dalam kehidupan sehari-hari. (Romany 

Sihite, 2007 : 133). 

Guna mencegah perlakuan dampak kekerasan dalam rumah tangga, maka 

Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan 

penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga  yang merupakan 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat 

manusia dan bentuk diskriminasi, walaupun demikian bentuk kejahatan 

tersebut tidak saja yang menjadi sasaran kaum pria,  jika kita berbicara Hak 

Asasi Manusia (HAM), maka kaum wanita juga bisa menjadi pelaku 

kekerasan terhadap kaum pria, pencegahannya dapat dilakukan secara 

preventif dan refresif, sejatinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama  “Perempuan”, yang 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 

psikologis dan atau penelantaran Rumah tangga, termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  

 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berlatar belakang ekonomi, seorang isteri 

juga sering kali meninggalkan suaminya, sehingga terjadi suatu 

perselingkuhan, bahkan sebaliknya, motif lain seorang suami menelantarkan 

isteri dan anaknya berturut-turut selama 6 bulan, juga dapat dikatakan 

melakukan katagori Kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan rasa takut, 

psikis masuk dalam katagori KDRT. 
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Ketentuan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),  Dalam 

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 “Setiap orang yang melakukan tindak 

kekerasan secara pisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan atau denda  paling banyak 15.000.000 (Lima belas 

juta rupiah)”. (Pasal 44 ayat 1), sedangkan perbuatan yang mengakibatkan 

jatuh sakit atau luka berat dipenjara paling lama 10 (Sepuluh)tahun atau denda 

paling banyak 30.000.000  (Tiga puluh juta rupiah). (Pasal 44 ayat 2). Apabila 

mengakibatkan matinya korban maka pelaku kekerasan  dipenjarapaling lama 

15 (Lima belas) tahun atau denda 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah). 

(Pasal 44 Ayat 3). 

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 di   

            Lampung 

 

Bentuk dan Jenis Kekerasan Frekuensi 

      Privat/ Rumah Tangga  

 Seksual 
 

Perkosaan 

 

19 

Incest 2 

Pencabulan 37 

Fisik 7 

Jumlah 412 

           Publik 

 Seksual 

 

Pemerkosaan 

 

 

185 

Pencabulan 358 

Perdagangan Perempuan 

 

63 

Jumlah 1018 

    Sumber Lembaga advokasi Perempuan Damar (2016:1) 
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Tabel 1.2 Data Kekerasan dalam Rumah Tangga di Bandar Lampung    

  Tahun 2014-2017 

No Jenis Kekerasan Tahun 

Kekerasan 

Jumlah Kekerasan 

1. Fisik 2014 39 Kasus 

2. Menelatarkan Keluarga 5 Kasus 

1 Fisik 2015 27 Kasus 

2. Menelantarkan Keluarga 3 Kasus 

1. Fisik 2016 41 Kasus 

2. Menelatarkan Keluarga 9 Kasus 

1. Fisik 2017 5 Kasus 

   Sumber data Polresta Bandar Lampung (2017:2) 

 

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena 

ekonomi,pendidikan masyarakat yang masih rendah,sosial budaya atau adat 

istiadat diyakini masyarakat tertentu bahwa laki-laki adalah pempimpin dalam 

keluarga, dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga. Indikator kasus 

Kekerasan dalam Rumah Tangga ini masih tinggi contohnya kekerasan pada 

anak dan perempuan di Lampung dari temuan laporan-laporan didominan 

kekerasan fisik, penelantaran rumah tangga, kekerasan seksual hingga 

kekerasan mental. Masih tinggi kasus-kasus itu akibat kekurang pahaman 

dalam mendidik kurang baik, tinggginya angka kemiskinan mempengaruhi 

berbagai tindakan kekerasan. 
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Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak  berupaya  untuk membantu dan 

mengadvokasi korban Kekerasan Rumah tangga (KDRT) di daerah ini.  

 

Layanan yang diberikan adalah konsultasi, mediasi, penanganan medis, 

penanganan psikologis, pendampingan hukum. Dalam menanggulangi 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga salah satu instansi yang bertanggung 

jawab atas tegaknya hukum dan mendukung terwujudnya perlindungan serta 

penanggulangan tindak pidan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk 

mendukung perempuan dan anak   tugas unit Perlindungan Perlindungan 

Perempuan dan Anak di Polresta Bandar Lampung dalam mengurangi 

kekerasan dalam rumah tangga ,maka pemerintah pada tangga 22 desember 

2004 telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga membantu proses penyelesaian 

dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

 

Berdasarkan hal-hal diatas,  maka  penghapusan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan  angin segar dalam penegakan hukum dalam  

lingkup kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena berbagai problem 

kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan masih belum 

memenuhi harapan masyarakat, disamping kesadaran masyarakat dalam 

lingkup rumah tangga kurang adanya kesadaran bagi keluarga untuk 

mempertahankan rumah tangga secara baik, sehingga timbul dampak 

kekerasan,  itulah sebabnya penulis tertarik untuk membahas dan memilih 
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judul skripsi „‟ Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Di Polresta Bandar Lampung‟‟. 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas,  maka fokuspenelitian ini 

sebagai berikut :masalah yang akan diteliti oleh penulis, “Peranan Kepolisian 

Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Bandar 

Lampung” 

      Adapun subfokus pada penelitian ini yaitu : 

1. Peranan  Kepolisian dalam mencegah upaya KDRT 

2. Peranan Lembaga atau Ormas dalam mencegah KDRT 

3. Peranan Tokoh agama dalam mencegah KDRT 

4. Penyuluhan UUPKDRTmelalui Lembaga dan Instansi terkait 

5. Peranan Kepala Keluarga dalam membina rumah tangga 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada fokus masalah tersebut diatas,  maka peneliti merumuskan  

masalah  dalam penelitian ini adalah, 

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian dalam mencegah Kekerasan Rumah    

  Tangga. 

2. Dampak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

3. Bentuk- Bentuk dan Larangan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

4. Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga. 
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D.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini mengetahui sebagaimana untuk : 

1. Untuk mengetahui serta memahami tentang perlindungan korban  kekerasan 

dalam rumah tangga dipolresta Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui peranan Kepolisian mencegah kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT). 

3. Untuk mengetahui penegakan hukum  Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

baik secara preventif maupun secara refresif. 

 

E.  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian sebagai upaya memperluas peristiwa penegakan 

hukum khususnya proses peradilan pidana yang menyangkut kekerasan 

dalam rumah tangga dan untuk mengetahui pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga pada Kepolisian sebagai penyidik. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara yang 

berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian. 

b. Sebagai salah satu bahan bacaan refrensi bagi peminat, pembaca 

dibidang penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga 

c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh 

gelar Sarjana Prndidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Lampung. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah, kajian ilmu pendidikan 

khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji 

tentang nilai moral Pancasila yang berkaitan dengan masalah sosial yaitu, 

Peranan Kepolisian  dalam mencegah Kekerasan Rumah tangga. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian di Polresta Bandar 

Lampung . 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah, penanganan  kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga menurut system peradilan di Indonesia, khususunya ditingkat 

penyidikan kepolisian, untuk mencegah kelanjutan proses hukum kepada 

pelaku tindakan kekerasan khususnya dalam rumah tangga. 

4. Tempat Penelitian 

Tempat dan wilayah penelitian penulis adalah pada Polresta Bandar 

Lampung, Jl. MT. Haryono Kelurahan Gotong Royong Tanjung karang 

Pusat. 

5. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan sejak adanya surat rekomendasi          

Izin penelitian pendahuluan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Lampung dengan nomor : 8284/UN26/3/PL/2016  
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hingga selesainya penelitian dengan nomor surat 2379/UN26/3/PL/2017 

pada tanggal 10 Februari 2017 di Polresta Bandar Lampung. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Peranan

Setiap orang pasti akan memiliki peranan dalam kehidupan ini. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan mempunyai arti”Peranan adalah

tindakan yang dialakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu

peristiwa.”(Kamus Besar Indonesia,2008: 1173)”.

Pengertian Peranan diungkapkan oleh Soerjono Soekanto” Peranan

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksankan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan”.(Soerjono Soekanto,1990:268).

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009:2013) mengatakan peranan

mencakup tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi  norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan bermasyarakat.
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2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat organisasi.

3. Peranan  juga dapat dikatakabagai perilaku individu yang penting bagi

struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan

merupakan aspek dinamis beberapa tindakan atau prilaku yang

dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau

mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

2. Pengertian Kepolisian

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian.

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai  dengan per-undang-undangan (Pasal 1 Undang-

Undang Nomor. 2 Tahun 2002  Tentang Kepolisian).Tugas polisi berkaitan

dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan perkara yaitu :

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik  untuk mencari

dan menentukan suatu peristiwa  yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

yang diatur dalam undang-undang.

b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1

KUHAP)
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Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia menyatakan bahwa :

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-

undang memeliki wewenang umum Kepolisian.

3. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dialakuka terhadap pihak-

pihak lain,baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seseorang,yang

mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.Kekerasan dapat terwujud

dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik, sehingga dapat mengakibatkan

cacat bahkan sampai kematian .dan kekerasan psikologi yang tidak

berakibat pada fisik korban,namun timbulnya trauma berkepanjangan pada

korban terhadap hal-hal yang telah dialaminya. Pengertian dari kekerasan

rumah tangga dalam pasal 1ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap  perbuatan

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan

penelataran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan

lingkup rumah tangga.
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4. Faktor Kesiapan dari Rumah Tangga

Pernikahan menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah

tidak akan tercipta begitu, saja melainkan dibutuhkan persiapan-persiapan

secara memadai sebelum seorang laki-laki dan perempuan melangkah

memasuki gerbang pernikahan,karena itu calon pengantin laki-laki dan

perempuan harus mengetahui secara mendalam tentang berbagai hal yang

berhubungan dengan kesiapan dari berumah tangga.

Kesiapan pernikahan atau berrumah tangga erat kaitannya dengan

penyesuaian yang harus dilakukan individu setelah menikah nantinya.

Menurut Hurlock (1991), Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan

yakni peneyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian

keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, dan penyesuaian

diri terhadap masa ketka menjadi orang tua. Faktor-faktor yang

mempengaruhi penyesuain dengan pasangan diantaranya yaitu : konsep

pasangan yang ideal pemenuhan kebutuhan , keserupaan latar belakang,

minat dn kepentingan bersama, nilai dan konsep peran, serta perubahan

dalam pola hidup. Dari letaratur yang dilakukan oleh Larson dan  Holman

(1994), terdapat beberapa kesimpulan mengenai beberapa faktor pranikah

yang kualitas dan stabilitas pernikahan.

Faktor- Faktor tersebut tercakup dalam tiga katagori ,yakni : faktor latar

belakang dan kontekstual, kepribadian dan tingkah laku individu dan

proses interaksi pasangan. Untuk katagori faktor latar belakang dan

kontekstual, beberapa contoh pranikah yang terdapat didalamnya yakni

status pernikahan orang tuadan mertua, usia ketika menikah , tingkat
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pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan. Ditemukan bahwa faktor

latar belakang, kepribadian dan sikap individu, dan orang terdekat secara

langsung dan atau tidak langsung mempengaruhi individu

mempresepsikan kesiapan dirinya untuk menikah. Selain itu mereka

menemukan bahwa faktor interaksi pangan (kualitas komunikasi, dan

tingkat persetujuan) persetujuan dari orang terdekat, dan karakteristik

sosial demografis (pendapatan, pendidikan dan usia ). Holmandan Li

(1997).

Berdasarkan berbagai faktor kesiapan rumah tangga diatas penulis

menyimpulkan, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki

dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan

diakui secara sosial, faktor kesiapan diatas sangat penting karena tidak ada

faktor diatas bisa terjadi kesalah pahaman dan bisa terjadi kekerasan dalam

rumah tangga tersebut. Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat

menarik kesimpulan faktor diatas sangat penting,karena membina rumah

tangga tidak semudah yang dibayangkan harus ada faktor-faktor yang

dijelaskan diatas,agar tidak terjadi selisih paham atau bisa terjadi

kekerasan dalam rumah tangga

5. Bentuk dan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, maka tujuan

perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami isteri

saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
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mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual

dan material.

Segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap- martabat

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dimuka bumi

ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dengan berbagai

macam faktor penyebab yang mengakibatkan korban baik secara fisik

maupun psikis , terhadap suami, isteri maupun anak, sedangkan sistem

hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban

kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan para pelaku kurang

memahami dampak kekerasan rumah tangga, dan atau juga aparat penegak

hukum yang kurang memahami sistem perundang-undangan.

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

menspesifikasikan larangan dengan menekankan adanya “Larangan

kekerasan dalam lingkup rumah tangga” yaitu :

c. Kekerasan Fisik

Pembaharuan hukum yang berpihak pada keluarga rentan atau

subordinasi khususnya kaum perempuan, seperti pemukulan baik ringan

maupun berat yang mengakibatkan luka memar bahkan menjurus

kepada cacat fisik, serta kematian yang dapat dikaitkan  kepada kasus

penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman berlapis, baik

menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun
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dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004  Tentang Penghapusan

kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasaan fisik ini dapat berupa  penganiayaan, pembunuhan baik

yang dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat bantu senjata,

benda tajam  atau benda tumpul yang mengakibatkan  cacat, luka, serta

hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja

(kelalaian), dilarang dan diancam dengan pidana penjara dengan denda.

d. Kekerasan Psikis

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik suami, isteri

atau anak dalam hubungan lingkup rumah tangga yang mengakibatkan

‘’Rasa ketakutan’’, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

bertindak atau hilangnya pekerjaan, rasa tidak berdaya dan penderitaan

fsikis berat. Hal ini juga menyangkut kemerdekaan seseorang, maupun

kebebasan termasuk merampas kemerdekaan Hak Asasi Manusia

(HAM).

e. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual suami isteri,

maupun pemaksaan  hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

lingkup rumah tangga, atau dengan orang lain untuk tujuan komersil

dan tujuan-tujuan tertentu, seperti juga  pemuasan nafsu seksual,

pelecehan seksual (Seksual harassment), cabul dalam lingkup keluarga

yang mengakibatkan terganggunya hubungan seksual  baik yang

dilakukan garis keturunan vertical maupun garis keturunan horizontal
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f. Penelantaran Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga, setiap orang dilarang “Menelantarkan”

orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah, karena

persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah

lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan rumah

tangga.Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk

bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, sehingga korban

berada dibawah kondisi orang tersebut, termasuk juga menelantarkan

rumah tangga isteri dan anak bahkan sebaliknya isteri berbuat tidak

menghargai suami maupun menelantarkan anak, meninggalkan suami

maupun anak atau sebaliknya, berturut-turut selama 6 (enam) bulan,

poligami tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir batin.

6. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut La Jamaa dan Hadidjah (2008:86-87) Kekerasan dalam rumah

tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang.

Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang

membekaskan akibat traumatic bagi korbannya yang akan dialami baik

pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga kalaupun korban

berhasil keluar dari cengkraman kekerasan itu, namun traumanya masih

berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku ,yang

biasa dikenal dengan Post Traumatic Stres Disorder (PTSD). PTSD

bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga ,atau akibat

perkosaan dan berbagai tindakseksual yang menyimpang . Korban
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Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum

yaitu hyperarousal,instruction dan constriction. Hyperarousal adalah

gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus

terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian instruction

menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak

traumatic. Sedangkan  constriction menunjukkan “kebekuan” dalam

keadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan,bahwa

ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan

dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan

Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan dampak

yang serius pada korban terdekatnya misalnya adanya dampak fisik

mungkin lebih tampak seperti luka, rasa sakit ,kecacatan , kehamilan,

keguguran kandungan ,kematian. Apapun bentuk kekerasannya selalu

ada dampak psikis dari KDRT, dampak psikis dapat dibedakan setelah

kejadian,serta dampak menengah atau panjang yang lebih menetap.

Dampak seperti rasa takut dan terancam , kebingungan , hilangnya rasa

percaya diri, kosentrasi dan dampak nya sangat besar sekali bagi korban

yang terkena kekerasan dalam rumah tangga.

6. Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan

oleh suami atau isteri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4

(empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang

Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah
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tangga (KDRT) sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku

kejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat diformulasikan

sebagai berikut :

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5

(Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta

rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh

sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (Sepuluh) tahun penjara

atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44 ayat (2) menyatakan, apabila mengakibatkan matinya korban,

maka ancaman pidananya 15 (Lima belas) tahun penjara atau denda

paling banyak Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 44 ayat (3) menyatakan : dalam hal kekerasan yang dimaksud

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tersebut

dilakukan oleh suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, yang tidak

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau

jabatan, mata pencaharian, dipidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan

dan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Pasal 44  ayat

(4) tersebut diatas, hanyamenekankan pada perbuatan kekerasan yang

tidak menimbulkan efek apapun.

b. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fsikis dalam lingkup

rumah tangga, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3
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(Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta

rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan oleh suami terhadap

isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencarian atau kegiatan

sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda

paling banyak Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana

dengan penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak

36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah).

Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling  singkat 4 (empat)

tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda

paling sedikit 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) atau denda paling

banyak 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

d. Menelantarkan Keluarga

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara

paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (Lima

belas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian

perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikan

nafkah lahir batin berturut-turut.



23

Setiap pidana yang diancam dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan

pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun

pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah

pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, Psikis maupun seksual yang dilakukan

suami dan sebaliknya dikatagorikan juga sebagai ‘’Delik aduan’yang

selama ini dipakai oleh KUHP, Setiap perbuatan tidak menyenangkan dan

tindakan penganiayaan (Mishandeling) berdasarkan laporan orang yang

dirugikan, namun sejak adanya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak

menutup kemungkinan dapat juga masuk dalam pasal-pasal yang diatur

KUHP, seperti pembunuhan (Euthanasia), penganiayaan ringan (Lichte

mishandeling), penganiayaan berat (Zware mishandeling) dan Undang-

Undang lainnya sepanjang mengatur Hak Asasi Manusia sebagai ancaman

pasal subsidair, walaupun terjadi dalam lingkup rumah tangga.

8. Hak- Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan dengan

fisik maupun fsikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga,

maka korban mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan,

pengadilan maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan

dari pengadilan.
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b. Mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan sesuai dengan kebutuhan

medis untuk kepentingan kesembuhan korban.

c. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban

kekerasan dalam rumah tangga.

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap

tingkat proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Mendapatkan pelayanan dan bimbingan kerohanian menurut aturan

agama yang dianut oleh korban kekerasan. Hak korban merupakan

realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kodrat manusia yang

memerlukan kebebasan dan perlindungan hukum

Dalam hal seorang “Anak” terhadap adanya kekerasan dalam rumah

tangga, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan

kehidupan sosialnya,  sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam

kandungan maupun sesudah dilahirkan.
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4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat

membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya

dengan wajar.

Pasal. 3 menyatakan, dalam keadaan yang membahayakan ‘’anaklah’’

yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Lebih lanjut pemeriksaan sidang anak, maka Hakim memeriksa

perkaranya dengan sidang tertutup.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang

berbasis gender masih merupakan bagian kehidupan sosial masyarakat,

tetapi issu berbagai perempuan dinyatakan dalam konfrensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) betapa pentingnya kesejahteraan dan keadilan

gender.

9. Proses Perlindungan Korban Kekerasan

Berawal dari ditetapkannya Deklarasi Universal mengenai HAM

(Universal Declaration Human Rights)  tahun 1948 didalamnya terkandung

prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi martabat

manusia secara tegas dipopulerkan, dan semua umat bangsa, Negara

dimuka bumi ini.

Delarasi umum HAM Pasal.1 menyatakan :

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak

yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul

satu sama lain dalam semangat persaudaraan”.

Secara tegas Pasal 3 menyatakan :
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a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang

sama dengan derajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

b. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan dan perlakuan hukum

yang adil serta mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang sama.

c. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dasar

manusia tanpa diskriminasi.

institusi kepolisian dihadapkan dengan berbagai persoalan antara lain

ditandai oleh lambannya respon aparat dalam memberikan bantuan

dilapangan, enggan melakukan penahanan, tidak menunjukan rasa

kepekaan terhadap korban pada saat korban menghadapi kekerasan hebat.

Romany Sihite (2006, h. 137).

Berdasarkan hal tersebut diatas , perlu adanya perlindungan terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana haknya mendapatkan

pelayanan dari pekerja sosial, pendamping atau relawan baik ditingkat

penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan dengan

membimbing korban untuk secara objektif memaparkan kekerasan rumah

tangga yang dialaminya. Korban mendapatkan pelayanan konsultasi hukum

mengenai hak dan kewajiban serta proses peradilan. Korban berhak

melaporkan langsung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada

kepolisian ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara

(TKP). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak-pihak

terkait.Apabila korban seorang anak , laporan dapat dilakukan oleh
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orangtua atau wali , pengasuh atau anak yang bersangkutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,

menyatakan,  bahwa “Anak” adalah orang yang dalam perkara anak nakal

telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan

belum pernah kawin. (Pasal.1 ayat  1).Sesuai dengan “Deklarasi Anak”

mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan

dewasa, anak-anak membutuhkan perlindunganserta perawatan khusus

termasuk perawatan khusus sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Kesejahteraan berdasarkan gender telah diwujudkan di Indonesia dengan

meratifikasi konvensi Internasional mengenai segala bentuk diskriminasi

terhadap perempuan, maka model dan ratifikasi, model dimaksud adalah

bahwa Indonesia mengikatkan diri menjamin terjadinya pelaksanaan

prinsip persamaaan dan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki

melalui perundang-undangan dan berbagai kebijakan serta tidak saja secara

“de jure” tetapi juga secara “defacto”, kesejahteraan dan keadilan dapat

diwujudkan.

Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak

diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang bersisi

perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarganya, kecuali ada

alasan yang patut.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan

oleh ;

a. Korban dan keluarga korban
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b. Teman korban

c. Kepolisian

d. Relawan atau pendamping

e. Pembimbing rohani.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak sepenuhnya

diperoleh dari aparat penegak hukum, masih banyak aparat hukum yang

belum memahami soal perlindungan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004, tidak menjamin dan

serta merta dimanfaatkan oleh mereka (korban) KDRT, nilai-nilai sosial

budaya yang menaburkan persoalan “privat” diangkat menjadi persoalan

publik merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya

ketingkat peradilan. Romany Sihite (2006, h.144). Meskipun telah ada

undang-undang KDRT, korban sering mengalami ketakutan dan tertekan

pada saat melaporkan kasusnya, karena bukan perlindungan yang didapat,

tetapi perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban. Eko Bambang

Subiyantoro (2006, h.5).

Aspek penting yang diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan

terhadap perempuan adalah keberadaan korban, proses ini korban

merupakan indikator utama yang mnenentukan apakah advokasi dapat

memberdayakan atau sebaliknya adanya kekerasan untuk kedua kalinya.

Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan yang sering

mengalami ancaman , tidak sama dengan pemahaman advokasi secara

umum. Kerja advokasi mempunyai ke khasan yang tidak hanya

memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga memahami
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prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan yang dialami oleh

perempuan. Badan ini berfungsi memantau dan mengawasi semua system

dan mekanisme kerja institusi terkait keberadaan pekerja sebagai upaya

preventif. Krisis centre dan Hotline service yang dapat dikontak kapan saja

terutama bagi menekan yang mengalami tindak kekerasan, intimidasi,

pemaksaan sudah waktunya direalisasikan. Romany Sihite (2006, h.43).

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pemaknaan

secara luas yaitu, advokasi yang tidak hanya bias menjangkau persoalan

mendasar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang

merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan.

10.  Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Akibat korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah bertanggung

jawab dalam upaya pencegahan, yaitu merumuskan  kebijakan tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan

komunikasi  dan informasi serta edukasi tentang kekerasan dalam rumah

tangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan issu kekerasan dalam

rumah tangga serta menetapkan standar dan akredasi pelayanan yang

sensitive gender.

Meskipun perempuan mempunyai hak secara hukum, tetapi kebijakan yang

ada di Indonesia belum mengakomodir hak-hak perempuan bahkan mereka

tidak diizinkan untuk mengontrol dirinya sendiri., Seorang perempuan

seringkali  tidak boleh memutuskan bagaimana seksualitas dan

reproduksinya, juga akses informasi dan pelayanan kesehatan Komnas Ham

(2007, h.17), dengan demikian adanya kebijakan dan kekuasaan untuk
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memutuskan hal tersebut. Salah satu masalah yang mempengaruhi

kesehatan reproduksi maupun kenyamanan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tersebut diatas , maka semua pihak dalam arti “Setiap orang”

yang mendengar , melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT]), wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan

batas kemampuan untuk :

a.Mencegah berlangsungnya tindak pidana

b.Memberikan perlindungan terhadap korban

c.Memberikan pertolongan darurat

d.Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan

Secara refresif ‘’Setiap orang’’ wajib melaporkan terjadinya kekerasan

dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara

hukum dalam rangka penegakan hukum.

Wujud dari deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap

perempuan, dalam pasal 4 menyatakan :

“Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak

berlindung dibalik pertimbangan anggota rumah tangga, tradisi atau agama

untuk menghindari tanggung jawab, Negara harus merumuskannya dengan

cara-cara baru dan tidak memihak kepada kebijakan untuk menghapuskan

kekerasan terhadap perempuan”.

Untuk membuktikan keseriusan Negara dalam menindak kasus-kasus

pelanggaran HAM yang spesifik gender oleh aparat Negara mesti disikapi

dengan mengajukan mereka pada peradilan HAM, karena telah mempanjang



31

penderitaan, kekerasan terus berulang karena belum adanya langkah konkrit

yang mampu memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Kebijakan dalam bidang reproduksi yang ditempuh oleh Kementerian

Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) untuk meningkatkan kesetaraan

dan keadilan gender serta menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan

adalah :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP)

2. Pengarus Utamaan Gender (PUG)

3. Penguatan Pranata dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan. Komnas

HAM (2006, h.111).

Berdasarkan hal tersebut diatas,  Negara dan masyarakat serta komponen

bangsa bersama-sama menciptakan berbagai kebijakan dan perangkat

hukum maupun instansi dan lembaga masyarakat dengan merivisi dan

menciptakan instrument hukum serta regulisasi dengan memberikan

pemberdayaan terhadap hak, bekerja guna percepatan pencapaian

kesepahaman dan keadilan didepan hukum maupun perlindungan korban

kekerasan.

Peranan Alim Ulama maupun tokoh-tokoh agama juga, sangat memegang

peranan penting baik perorangan maupun secara kelembagaan, untuk

memberikan motivasi perubahan mental spiritual agar seseorang dalam

menjalani hidup berumah tangga, bahkan yang sudah ber keluarga dan

rumah tangga, dapat memahami makna kehidupan rumah tangga yang

“Sakinah Mawaddah dan Warrohmah”, sehingga tidak menimbulkan
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dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian dapat

menanamkan pengertian keagamaan kepada suami, isteri dan anak.

Kasus kekerasan terhadap perempuan terbilang kompleks selama ini,

banyak kegiatan terfokus pada perempuan sebagai korban, belum banyak

program yang menyasar laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Untuk upaya lain, seperti  Lembaga Advokasi Perempuan Damar

bekerjasama dengan ‘’Rutgers WPF ‘’ mengadakan In House Training

Konseling Laki-Laki pada 28- 31 Oktober 2016 bertempat di Griya Inayah

Telukbetung Utara Bandar Lampung. Tribun Lampung ( 31 Oktober 2016).

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif peranan masyarakat melalui lembaga

yang merupakan inovasi baru dalam menanggulangi kekerasan terhadap

perempuan. Jika ingin menghapus kekerasan terhadap perempuan kita juga

harus menyasar pelaku yang melibatkan laki-laki agar mengerti dan tidak

melakukan kekerasan. namun terlepas dari terobosan dengan menyasar laki-

laki , tinjauan megenai penerapan program tersebut diatas, tujuannya

untukmengetahui apakah hasil dari program ini sudah menuju pada

perubahan prilaku yang bias berkonstribusi pada penghentian kekerasan

terhadap perempuan atau belum.

Melalui pengembangan inovasi ini semua berharap timbul kesadaran warrga

tentang kekerasan dan ragam bentuknya, warga untuk saling mengingatkan

untuk melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan

terhadap kekerasan.
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini

adalah penelitan yang dilakukan oleh Arman Sukma Negara (Skripsi)

Tahun 2016. Adapun judul yang relevan dengan penelitian ini adalah “

Analisis Kriminologis Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Istri

Terhadap Suami di Lampung Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah

tangga,untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga yang dialakukan oleh istri kepada suaminya.Jenis penelitian

yang digunakan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis

normative adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan

perundang-undangan, teori-teori , dan konsep-konsep yang berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan kesimpulan penelitian ini

adalah untuk mencegah KDRT dirumah tangga,harus dikembangkan cinta

dan kasih saying sejak dini. Pendidikan agama dan pengalaman ajaran

agama dirumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah KDRT.

2. Tingkat Nasional

Penelitian Nasional yang dilakukan oleh Agung Tri Widodo (Skripsi) pada

tahun 2009,yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Peneggakkan

dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang”. Skripsi S1 Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan Univeristas Negeri Semarang. Metode yang

digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif penelitian kualitatif
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adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa

yang dialami oleh subjek penelitian. penelitian ini disimpulkan bahwa

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kelurahan Kebondalem

Kabupaten Pamelang ada empat faktor penyebab utama yaitu,terjadinya

ketimpangan ekonomi anatara suami dan isteri karena lebih banyak pria

yang bekerja dibandingkan perempuan maka dia kuat secara ekonomi,

penggunaan kekerasan dalam mennyelesaikan konflik , otoritas pengambil

keputusan kebanyakan ada ditangan suami, ketakutan isteri untuk

meninggalkan keluarganya.Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa

siapa saja termasuk , bapak , ibu , suami , isteri anak dan pembantu rumah

tangga. Namun pada umumnya seorang isteri yang sering menjadi korban

dan sudah pasti pelakunya adalah suaminya.
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C . Bagan Kerangka Pikir

KUHAP

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan

gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya,  yaitu untuk

mengetahui bagaimanakah peranan kepolisian dalam mencegah Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun

2004  di Polresta Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah , pendekatan kualitatif,

sesuai dengan rumusan  masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan

metode yang digunakan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang

baik berupa kata-kata tertulis atau kalimat dengan penyidik kepolisian sebagai

aparat yang dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah

peranan kepolisian dalam mencegah Kekerasan dalam rumah tangga menurut

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 secara refresif dalam kontek dengan

pelaksanaan KUHAP.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada Kepolisian Resort Kota

(Polresta)di Bandar Lampung , dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut

merupakan lembaga peradilan (penyidikan) yang sesuai dengan pemilihan
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judul penulisan skripsi ini. Yaitu menangani kasus-kasus hukum khususnya

peranan Kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga menurut

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 secara refresif maupun secara

preventif.Selain itu lokasi tersebut merupakan wilayah hukum yang berada di

Ibukota Propvinsi Lampung yang mudahterjangkau oleh penulis, sehingga

akan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dalam pengumpulan data/

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

Kriteria konseptual dipihak lain dalam mengadakan pengkajian

kepustakaan secara analisis kritis, Yuyun Suriasumantri, menyatakan

bahwa seseorang harus mengkaji anatomiteori yaitu dengan

mempersoalkan, postulat, asumsi dan prinsip. Postulat adalah anggapan

mengenai hakekat wujud yang tidak perlu diuji tetapi ‘’dianggap

benar’’.Lexy J Moleong ( 2013, 373).

Definisi analisis menurut Soerjono Soekanto (1986 ; 135 )yaitu definisi

yang ruang lingkupnya luas, akan tetapi sekaligus memberikanbatas-batas

yang tegas, dengan cara memberikan cirri-ciri khas dari istilah yang ingin

di definisikan.

Dari definisi Konseptual akan berujud kerangka konseptual, dalam

penelitian ini akan dijelaskan beberapa istilah agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam penafsiran  yaitu :
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1. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (statis) apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Soerjono Soekanto (2006: 212).

2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

lembaga polisi sesuai dengan peraturan per-undang-undangan. (Pasal. 1

ayat 1 UU Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian).

3. Penyidikan adalah, serangkaian tindakan tindakan penyidik dalam hal

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. (Pasal1 ayat

2 KUHAP).

4. Lingkup Rumah Tangga, dalam Undang-Undang ini meliputi, Suami,

Isteri dan Anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga

dengan orang dimaksud pada huruf a karena, hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam

rumah tangga, dan atau prang yang bekerja membantu rumah tangga dan

menetap dalam rumah tangga tersebut. (UU Nomor.23 Tahun 2004,

Pasal 2 ayat 1).

5. Pencegahan adalah, upaya agar tidak terjadi suatu peristiwa hukum yang

mengakibatkan kerugian baik secara pisik maupun non pisik yang dapat

dipertangjawabkan secara pidana. (Preventif).

6. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah, jaminan yang

diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam
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rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban

kekerasan dalam rumah tangga.

(Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004, pasal 1 ayat 2)

7. Perlindungan adalah, segala upaya yang ditujukan untuk memberikan

rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga social, kepolkisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (Pasal 1 ayat

4 UU Nomor 23 Tahun 2004).

8. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah,  seperangkat hak yang melekat pada

hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahlukTuhan yang Maha Esa

dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

serta dilindungi oleh Negara hokum pemerintah, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkatdan martabat manusia (Pasal.1 ayat

1 UU Nomor.39 Tahun 1999).

9. Tindak Pidana, menurut Simon, adalah perbuatan manusia yang dilarang

dan diancam  dengan undang-undanbg yang bersifat melawan hokum,

perbuatan mana dilaksanakan oleh orang yang dapat

dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan kepada si pembuatnya.

(Sitauchid Kartanegara, 274)

10. Perkawinan adalah, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang

bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhaan Yang Maha Esa.

(Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

11. Korban adalah, orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman

kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
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(Pasal.1 ayat 3 Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004).

12. Penegakan hukum adalah,  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

dijabarkan dalam kaidah-kaidah, perundang-undangan, menilai yang mantap

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir untuk

menciptakan, memelihara, mempertahankan perdamaian keadilan serta

pergaulan hidup. Soerjono Soekanto (1992 : 19).

2. Definisi Operasional

Definisi operasional Menurut Mohammad Nazir (1999 : 152) adalah “Suatu

definisi yang diberikan pada suatu varibel dengan cara memberikan arti

atau menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang

diperlukan dalam mengukur kontrak variable tersebut”.

Penetapan difinisi operasional secara khusus tentang kriteria tertentu,

sebagai asumsi titik tolak yang melandasi dukungan fungsional terhadap

sub kriteria atau kriteria lain. Didi Atmadilaga (1987, 95).

Pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpreyasikan suatu

informasi dari satu bentuk kebentuk lainnya.Sedangkan indikator dalam

penelitian ini adalah ;

1. Peranan Kepolisian

2. Upaya pencegahan

3. Dampak Kekerasan

4. Korban KDRT
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D. Informan Dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu

orang yang merupakan sumber informasi. Adapun subjek dalam penulisan ini

ditentukan berdasarkan kriteria pemberi informasi yaitu,  Penyidik Kepolisian

Polresta Bandar Lampung.

Selain itu penelitian kualitatif juga dikenal istilah “Unit Analisis” yang

merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian

ini yang menjadi unit analisis data adalah penanganan pencegahan kekerasan

dalam rumahtangga yang telah ditangani kepolsian .

E. Instrumen Penelitian

Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan

berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan

skenarionya.Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut-

turut.Lexy J Moleong.( 2013, 163).

Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan,

sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator.

F. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan

atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Terdapat beberapa strategi

penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas , antara lain :
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1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan pengamatan ini digunakan untuk memperoleh trust dari

subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif

peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik

yaitu triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena

yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat

dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzim

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati peran  serta Lembaga

peradilan tingkat penyidikan, dalam rangka menanggulangi mencegah

kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun

2004.

OBSERVASI WAWANCANCARA

DOKUMENTASI
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2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan [In depth interview] kepada

penyidik kepolisian  untuk mengetahui peranan kepolisian dalam

mencegahpenanggulangan dampak kekerasan dalam rumah tangga menurut

Undang-undang Nomor.23 Tahun 2004.

3. Dokumentasi

Dokumen dilakukan agar mendapat data dari dokumen termasuk Berita

Acara Pemeriksaan (BAP), Brosur, petunjuk pelaksana maupun petunjuk

teknis .

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan

dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun

berdasarkan aspek yang telah diamati, yang kemudian secara operasional

dituangkan dalam dimensi penelitian.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnyaa adalah mengolah

data tersebut, dengan cara sebagai berikut ;

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun

data dilapangan.Tahap editing adalah tahap pemeriksaan kembali data

yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (Validitas)

untuk kemudian dipersiapkan ketahap berikutnya.
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2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap pengelompokan jawaban-jawaban yang

serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data-data yang serupa, data-data yang telah diperoleh

dari lapangan.

3. Interpretasi Data

Tahap Interpretasi data yaitu,  tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang diperoleh untuk dicarikan maknanya yang lebih

luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain serta hasil dari

dokumentasi yang sudah ada.

I. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data

yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya kedalam beberapa

katagori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang

penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain

analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian, sehingga

data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses

penyederhanaan data ledalam bentuk lain yang lebih mudah di interpretasikan.

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ;

1. Reduksi Data (Data Reduktion)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data juga berarti sebagai

sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan,
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pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatatan

yang tertulis dilapangan . Reduksidata yang dilakukan peneliti ini adalah

analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak

perlu dan mengorganisasikan data mengenai “Peranan Kepolisian Dalam

Mencegah dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)” menurut

Undang-undang Nomor. 23. Tahun 2004.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data di reduksi selanjutnya adalah, menyajikan data, sekumpulan

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan tindakan, kemudian data yang ada

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing.

Data yang disajikan disesuaikan dengan data yang didapat dari catatan

tertulis dilapangan. Penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisa tindakan berdasarkan

pemahamanan yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut,  maka

prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan

antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenarnya peranan

kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] itu

ditangani dan diproses secara berkeadilan.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Dari penyajian data tersebutdiatas, konfigurasi  yang mungkin, alur sebab

akibat dan proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani

kesimpulan-kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptic,
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akan tetapi kesimpulan telah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian

lebih rinci dan mengakar dengan kokoh, setelah itu kemungkinan akhir

muncul hingga pengumpulan data berakhir yang bergantung pada

kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, kemudian diberikan kode,

penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan.

Teknik analisis ini, data ini dalam penelitian ini dapat digambarkansebagai

berikut:

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

4. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan dilakukan

penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis ini data ini dalam

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 3.3 Teknik Analisis Rencana Penelitian

Peranan Kepolisian
Dalam Mencegah

Kekerasan Rumah
Tangga di Polresta
Bandar Lampung

Undang-Undang No.23/2004

Tentang UUPKDRT

Rumah Tangga
Keluarga

Kepolisian
Pemeriksa

Perdamaian

Penyuluhan
KDRT

KDRT

Lembaga /
Ormas/tokoh
Masyarakat

Informasi
Kepolisian dan

Tokoh
Masyarakat

Observasi

Wawancara

Dokumentasi
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Data rencana Penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat

dengan mudah menangkap bagaimana penelitian ini akan dilakukan.

Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dan

penelitian sesuai dengan fakta dan data yang telah diteliti.



 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang dihimpun dari Kepolisian Resorta 

Bandar Lampung, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut ; 

 

1. Bahwa peranan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, selaku penyidik 

dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

adalah dilakukan menurut proses acara pidana dengan merujuk Undang-

Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, yang dilakukan proses penyerahan kasus KDRT ke 

Kejaksaan Negeri untuk duproses Ke pengadilan. 

 

2. Bahwa Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang diproses oleh 

penyidik Polresta Bandar Lampung merupakan tindakan refresif untuk 

memberikan efek jera terhadap para pelaku Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga , baik yang dialakukan oleh suami sebagai pelaku maupun 

sebaliknya yang menyangkut larangan sebagaimana dalam undang-undang 

KDRT. 

 
 

3. Bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2016  terdapat 10 (Sepuluh) perkara 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ditangani Kepolisian Resort 

Bandar Lampung sebagai penyidik, mayoritas didominasi oleh faktor 
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‘’ekonomi’’, dan perselingkuhan.. Artinya faktor kemiskinan moral dan 

materi merupakan penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). 

 

   B. Saran 

 

1. Perlu adanya adanya perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, yang merupakan cakal bakal terjadinya Perkawinan 

untuk membentuk rumah tangga, perlu diberikan rincian syarat-syarat 

perkawinan yang menyangkut pencerahan terhadap pasangan yang akan 

melakukan pernikahan, agar pemahaman pentignya mental yang kuat agar 

tidak terjadi perceraian , dan kekerasan dalam rumah tangga, perlunya 

perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. 

 

2. Pihak Kepolisian Resort Bandar Lampung, agar dapat  mengajak 

organisasi yang perduli tentang Hak Asasi Manusia, Hak Gender, 

Keluarga yang menyangkut Ibu Bapak dan Anak, seperti Faktor Agama, 

perlunya ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat 

menjalankan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah. Oleh 

karena itu organisasi keagamaan serta kaum ulama juga berperan untuk 

memberikan  ceramah agama dalam rangka pemahaman betapa pentingnya 

kehidupan keluarga yang abadi. 

 

3. Bahwa Kepolisian selaku penyidik juga dapat melakukan penyelesaian 

secara perkara secara preventif atau pencegahan terhadap perkara 

kekerasan dalam rumah tangga, dalam arti tidak saja  melakukan 
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penyelesaian secara refresif (pemberantasan) melalui sidang pengadilan, 

dalam hal perkara ringan  yang dapat melalui perdamaian agar rumah 

tangga kembali utuh Seperti sedia kala, dengan membuat suatu perjanjian 

tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
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