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ABSTRAK 

ANALISIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI 

(Studi di Polresta Bandar Lampung) 

 

Oleh 

M. AKBAR SYAHLEVI AGUNG 

 

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan 

dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan sebuah 

rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas dan pengendalian diri tidak dapat 

dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. 

Berdasarkan data yang dihimpun dari Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR), 

selama periode Januari-Desember 2016 di Bandar Lampung telah terjadi 10 kasus 

tindak pidana KDRT yang dilakukan suami terhadap istri. Permasalahan 

penelitian ini adalah: apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, dan bagaimana upaya 

penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan suami terhadap istri? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan empiris dan 

pendekatan kriminologis. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. 

Narasumber terdiri dari Penyidik Unit PPA pada Polresta Bandar Lampung, Staff 

Divisi Penanganan Kasus pada Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR), 

Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, dan Dosen Bagian 

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif.  

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: Faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri 

dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakin faktor intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik 

(ekstern). Faktor intrinsik yaitu: faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor 

intellegence, faktor usia, dan faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik 

yaitu: faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, 

dan faktor lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. Upaya 

penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi upaya penal dan 

non penal. Pada upaya penal terdapat proses yang dimulai dari laporan kepada 

pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan dilimpahkanke 

kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Bentuk upaya non penal 
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antara lain:penyuluhan, pemberian edukasi tentang pencegahan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, upaya pemulihan kekerasan dalam 

rumah tangga untuk korban dan wajib lapor untuk pelaku. 

Saran dalam penelitian ini adalah: Hendaknya suami dan istri berperan 

menumbuhkan komunikasi yang baik, saling belajar, memahami dan bertindak 

sesuai ajaran agama, selalu berdampingan dan saling menguatkan didalam 

mengarungi bahtera rumah tangga, agar terciptanya rasa cinta dan kasih saying 

dan keharmonisan di dalam keluarga, agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan di 

dalam rumah tangga, dan hendaknya pihak kepolisian jangan langsung membuat 

berita acara ke Kejaksaan, akan tetapi melaksanakan mediasi beberapa kali 

terhadap pihak-pihak yang bermasalah sehingga menciptakan perdamaian di 

antara kedua belah pihak. 

Kata Kunci: Kriminologis, Kekerasan, Suami Istri 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Pola 

kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan 

berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari 

suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan tehambatnya suatu studi 

terhadap masalah kejahatan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.
1
 

 

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan 

dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah 

negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang 

dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus 

didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka 

membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan 

kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah 

tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam 

lingkup rumah tangga tersebut.  

                                                           
1
Yesmil Anwar&Adang, Kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama. 2013. hlm. 2 
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Keutuhan dan kerukunan sebuah rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas 

dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup sebuah rumah tangga 

tersebut. 

 

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan hidden crime (kejahatan 

yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk 

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.
2

 Hal ini diperburuk 

dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam 

budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi ini 

menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya ”the dark number” 

karena tidak dilaporkan.
3
 

 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, 

istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam 

rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal 

ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku 

kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi 

ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga. 

 

                                                           
2
 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.1 
3
 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, Edisi 1 Cetakan ke-2, Bandung: PT. 

Alumni, 2009, hlm. 2 
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Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - 

Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang menyatakan :“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : 

1. Kekerasan fisik; 

2. Kekerasan psikis; 

3. Kekerasan seksual; atau 

4. Penelantaran rumah tangga. 

 

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, 

perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa 

segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah 

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan 

serta bentuk diskriminasi. 

Tabel 1. Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 

No Jenis Kejahatan Jenis KDRT Jumlah 

1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan Fisik 4.304 

  Kekerasan Seksual 3.325 

  Kekerasan Psikis 2.607 

  Penelantaran Ekonomi 971 

 Total  11.207 

Sumber: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

Kekerasan terhadap istri dalam lingkup rumah tangga bukanlah kasus yang jarang 

terjadi di masyarakat. Berdasarkan Tabel 1. Kekerasan Terhadap Perempuan 
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tahun 2015, diketahui mencapai sebesar 321.752, meningkat 9% dari tahun 2014. 

Jumlah kasus tersebut merupakan kasus yang dilaporkan, sedangkan yang tidak 

dilaporkan diduga lebih tinggi. Dari 321.752 kasus kekerasan terhadap 

perempuan, sekitar 69%  dari total keseluruhan atau 11.207 kasus merupakan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di ranah kasus kekerasan dalam rumah 

tangga, kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 4.304 

kasus (38 persen), disusul kekerasan seksual 3.325 kasus (30 persen), kekersan 

psikis sebanyak 2.607 kasus (23 persen), dan ekonomi sebanyak 971 kasus (9 

persen).  Di Provinsi Lampung sendiri, kasus kekerasan terhadap perempuan 

sepanjang tahun 2015 terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data  yang dihimpun 

Lembaga Advokasi Perempuan (Damar) Lampung, terjadi 1.018 kasus. Dari data 

tersebut, terdapat 63 kasus kekerasan dalam rumah tangga.
4
 

Tabel 2. Kekerasan Terhadap Perempuan Januari-Desember 2016 

No Jenis Kejahatan Jenis KDRT Jumlah 

1 Kasus Private Kekerasan Fisik 1 

  Perebutan Hak Asuh 

Anak 

1 

  KDRT 10 

2 Kasus Publik Pencabulan Anak 10 

  Penelantaran Ekonomi 2 

  Penganiayaan 1 

  Kekerasan Dalam 

Masa Pacaran 

1 

  Pornografi dan ITE 1 

  Perdagangan 

Perempuan 

1 

 Total  28 

Sumber: Lembaga Advokasi Perempuan (DAMAR) 

                                                           
4
https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-04/waw-kasus-kdrt-dan-pelecehan-seksual-di-

lampung-semakin-tinggi/. Diakeses pada tanggal 06 Desember 2016 Pukul 15.00 

https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-04/waw-kasus-kdrt-dan-pelecehan-seksual-di-lampung-semakin-tinggi/
https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2016-04/waw-kasus-kdrt-dan-pelecehan-seksual-di-lampung-semakin-tinggi/
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Berdasarkan Tabel 2. Kekerasan Terhadap Perempuan selama periode Januari-

Desember 2016 di Bandar Lampung sendiri telah terjadi sekitar 28 kasus 

kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut 

dibagi menjadi 2 bagian, yakni kasus private dan kasus publik. Dalam kasus 

private, terdapat masing-masing 1 kasus pada kasus penganiayaan dan perebutan 

hak asuh anak, sedangkan kasus kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari 10 

kasus. Dalam kasus publik, terdapat 10 kasus pencabulan anak, kasus 

penelantaran ekonomi terdapat 2 kasus, dan masing-masing 1 kasus pada tindak 

pidana penganiayaan, kekerasam dalam masa pacaran, pornografi dan ITE,  dan 

perdagangan perempuan.
5
 

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga adalahyang terjadi di 

Langkapura, Kota Bandar Lampung. Pada awalnya pernikahan antara Astrid dan 

Sugeng berlangsung rukun dan damai. Namun sejak sebulan menikah, pernikahan 

mereka berdua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut 

disebabkan oleh Sugeng yang kurang menghormati Astrid sebagai istrinya. Selain 

itu, Sugeng juga suka berkata-kata kasar dan mengancam Astrid. Sugeng juga 

kerap kali melakukan kekerasan fisik terhadap Astrid, contohnya memukul, 

mencekik, menendang, dan menjambak. 
6
 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya adalah kasus kekerasan yang terjadi 

pada Agatha. Agatha mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 

                                                           
5
 Hasil wawancara dengan Vony Reineta, Staff Divisi Penanganan Kasus Lembaga Advokasi 

Perempuan (DAMAR), Kamis 30 Maret 2017. 
6
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/e6ead3c9beda9f56935aea0256ea853a

/pdf 
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oleh suaminya sendiri, Dior. Dari awal pernikahan, mereka berdua kerap terjadi 

perselisihan/percekcokan. Dior seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan 

pemukulan terhadap Agatha. Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Agatha 

telah terjadi selama 8 bulan. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan Dior terdiri dari tindakan fisik dan psikis. Dior dengan sadar memukul 

bagian kepala, wajah, mata, tangan, menendang, menjambak dan mendorong. 

Dior juga kerap mengeluarkan kata-kata kasar kepada istrinya, Agatha.
7
 

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga dialami oleh Novilia. Pada awalnya 

pernikahan antara Novilia dan Eko berlangsung harmonis sebagaimana layaknya 

suami istri dimana keduanya saling rukun dan saling menghormati satu sama 

lainnya. Namun, dalam beberapa tahun belakangan pertengkaran dan percekcokan 

sering terjadi di rumah tangga mereka. Hal tersebut disebabkan karena Eko yang 

sudah selama beberapa tahun tidak memberikan nafkah, ditambah dengan perilaku 

Eko yang melakukan kekerasan fisik terhadap Novilia.
8
 

Berdasarkan beberapa contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas, dapat 

diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan pelakunya 

adalah suami sendiri. Suami yang kodratnya sebagai kepala keluarga seharusnya 

melindungi anggota keluarganya dari ancaman dan kejahatan, bukan sebaliknya 

dengan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.  

                                                           
7
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/a898fd25acb68539ba7af5581679b02f

/pdf 
8
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/7cc4a4cfaf1375ef4cd9574268545f7e/

pdf 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian 

yang berjudul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi di Polresta Bandar Lampung).” 

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga yang dilakukan suami terhadap istri? 

b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup ilmu penelitian pada permasalahan ini terbatas pada kajian hukum 

pidana kriminologis tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri serta cara 

penanggulangannya. Penelitian ini dilakukan pada unit pelayanan perempuan dan 

anak Polresta Bandar Lampung pada tahun 2017. 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. 
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b. Untuk mengetahui upaya penanggulanganterjadinya tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan, 

khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian faktor 

penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. 

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam 

kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstarksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Berdasarkan 

pernyataan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Teori Faktor Penyebab dan Teori Upaya Penanggulangan Tindak Pidana. 
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A. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana, meliputi : 

1) Motivasi Intrinsik (Intern), yaitu : 

a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak 

b. Faktor intelegence 

c. Faktor usia 

d. Faktor jenis kelamin 

2) Motivasi Ekstrinsik (Ekstern), yaitu : 

a. Faktor pendidikan 

b. Faktor pergaulan 

c. Faktor lingkungan 

d. Faktor Pekerjaan 

e. Faktor Lemahnya Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat.
9
 

 

Sejumlah teori dalam kriminologi yang dapat dikategorikan dalam kelompok teori 

yang menjelaskan peranan dan faktor structural sosial dalam mendukung 

timbulnya kejahatan, antara lain: 

a. Teori anomie : konsep anomie oleh R.merthon diformulasikan dalam rangka 

menjelaskan keterkaitan antara kelas-kelas sosial dengan kecendrungan 

pengadaptasian dalam sikap dan prilaku kelompok. Mengenai penyimpangan 

dapat dilihat dari struktur sosial dan cultural. 

b. Teori defferential association : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan 

sistematik mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. 

                                                           
9
 C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia .Jakarta: Balai Pustaka, 1984, 

hlm. 257. 
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c. Teori control sosial : teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa 

individu didalam masyarakat mempunyai kecendrungan yang sama akan suatu 

kemungkinanya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja 

ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya.  

d. Teori frustasi status : status sosial ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan 

remaja-remaja kelas bawah tidak dapat bersaing dengan remaja kelas 

menengah. 

e. Teori konflik : pada dasarnya menunjukan pada perasaan dan keterasingan 

khususnya yang timbul dari tidak adanya konrol seseorang atas kondisi 

kehidupan sendiri. 

f. Teori lebeling : teori ini yakni penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian 

cap/ label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan 

melanjutkan penyimpangan tersebut.
10

 

 

B. Teori Penanggulangan Tindak Pidana 

Adapun Teori Penanggulangan Kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah: 

1. Sarana Penal 

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana 

“penal” dan “non penal”, Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana 

penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya 

merupakan wujud suatu langkah kebijakan (policy). Upaya penanggulangan 

kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya 

yang bersifat “Represive” atau disebut Penindasan/pemberantasan/penumpasan, 

                                                           
10

 Indah Sri Uteri, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi. Yogyakarta. Thafa Media. 2012. hlm 20. 
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setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana 

penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu 

kebijakanhukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law 

Enforcement).
11

 

2. Sarana Non Penal 

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan 

pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani 

faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu 

antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh 

suburkan kejahatan. Walaupun upaya nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat 

prefentif (pencegahan) akan tetapi tidak menutup kemungkinan upaya nonpenal 

dapat dilakukan setelah perkara itu selesai agar dapat meminimalisir perkara 

kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak terulang dikemudian hari yang 

menyebabkan munculnya residivis. 

2. Konseptual 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
12

 Konseptual dalam penelitian ini adalah : 

a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu 

permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan 

                                                           
11

 Barda Arief Nawawi, Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal, 

Semarang : Pustaka Magister. 2010, hlm. 31 
12

 Soerjono Soekanto, Loc Cit. 
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terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan 

sebagainya).
13

 

b. Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan 

teoriatau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, 

termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan 

para penjahat.
14

 

c. Tindak Pidana adalahperbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut.
15

 

d. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalahsetiap 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. (Pasal 1 

Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga). 

 

 

 

 

                                                           
13

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2007, hlm.32 
14

 Santoso Topo dan Zulfa, A. E, Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 12. 
15

 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, 

hlm. 71. 
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E. Sistematika Penulisan 

Proposal skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematka 

penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan 

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika 

Penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai pengertian kriminologi, tinjauan tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, pengertian luka berat dan faktor penyebab terjadinya dan 

upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. 

III. METODE PENELITIAN 

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data,Penentuan Narasumber, 

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis kriminologis faktor 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami 

terhadap istri. 

V. PENUTUP 

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 



14 
 
 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan tentang Kriminologi 

1. Definisi Kriminologi 

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 

1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.Nama 

kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli 

antropologi Prancis.
16

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-

1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari 

kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti 

pegetahuan atau  ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang 

mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. 

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan 

kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian 

berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan 

terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk 

dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Banyak teori yang 

berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori 

yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi. 

                                                           
16

 Alam AS dan Ilyas, A. Pengantar Kriminologi, Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, 

hlm 1 
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Pengertian Kriminologi menurut para ahli : 

a. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi Kriminologi 

menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. 

1. Kriminologi murni yang mencakup:
17

 

a. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 

b. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 

gejala sosiologi. 

c. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat 

masyarakat. Sedangkan dari sudut jiwanya : 

a. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu tentang penjahat 

yang sakit jiwa dan urat syaraf. 

b. Penologi, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. 

2. Kriminologi terapan yang mencakup: 

a. Kriminil, yaitu usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan 

b. Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan 

dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang 

melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu 

diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya. 

c. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik 

kejahatan dan pengusutan kejahatan. 

 

                                                           
17

 Deni Achmad dan Firganefi, Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Bandar Lampung: Justice 

Publisher., 2016, hlm.7. 
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b. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh 

berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan 

penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap 

perbuatan jahat dan para penjahat.
18

 

c. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menentukan fakto-faktor yang menjadi sebab -musabab terjadinya kejahatan 

dan penjahat. 

d. Mudigdo Moeliono: Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai 

andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan 

semata-mata perbuatan  yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya 

dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

masyarakat.
19

 

e. E.H. Sutherland: Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 

bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social. Menurutnya, 

kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum 

dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga 

yaitu :
20

 

1. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum 

2. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-

sebab kejahatan 

3. Penology yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.  

                                                           
18

 Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001, hlm 12. 
19

 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi. 2010. hlm. 2 
20

 Deni Achmad dan Firganefi, Op Cit, hlm. 8 
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f. Frij: Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan,bentuk, 

sebab dan akibatnya.
21

 

g. Prof. Dr. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 

menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, 

sebab musabab serta akibat-akibatnya. 

 

2. Obyek Studi Kriminologi  

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah : 

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari 

terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma 

termuat didalam peraturan pidana. 

2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. 

Studi terhadap pelaku ini terutama dilkaukan oleh kriminologi positivis dengan 

bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahtaan 

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk 

mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-

perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan 

atau membahayakan masyarakat luas. 

 

3. Definisi Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana adalah 

                                                           
21

  H. M Ridwan dan Ediwarman, Azas-Azas Kriminologi, Medan: USU Press, 1994, hlm. 1. 
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perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 

dari pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada pebuatan (yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan 

ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
22

 

Lamintang merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang 

dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dapat dihukum.
23

 Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak 

pidana bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi 

dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan 

melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

ndangan dinyatakan sebagai perbutan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 

 

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan sebagai berikut:  

a. Delik Formil dan Delik Materiil  

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan suatu perbuatan tertentu. Contoh-contohnya:  

a. Delik formil: pencurian pasal 362 

b. Delik materiil: kejahatan terhadap nyawa pasal 338 
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b. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian  

Tindak pidana sengaja (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. 

Sementara itu tindak pidana culpa (culpose delicten) adalah tindak pidana yang 

dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan. Contoh-contohnya:  

1) Delik kesengajaan: pasal 362 (maksud), pasal 338 (sengaja), pasal 480 

(yang diketahui)  

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 

3 bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari 

kesengajaan sebagai berikut : 

a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai 

suatu tujuan (yang dekat); dolus directus 

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn 

atau noodzakkelijkheidbewustzijn) 

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau 

voorwaardelijk-opzet)
24

 

2) Delik culpa: pasal 334 (karena kealpaannya), pasal 359 (karna 

kesalahannya).  

3) Gabungan (ganda): pasal 418, pasal 480 dan lain-lain. 

 

c. Delik Commisionis dan Delik Omisionis 

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Dalam tindak pidana pasif, ada 
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suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani 

kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) 

perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana 

pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni 

disebut dengan (delicta commisionis per omissionem). Tindak pidana pasif 

murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak 

pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa 

perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak 

berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatau akibat terlarang, 

tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat 

itu benar-benar timbul. Contoh-contohnya: 

a. Delik commisionis: pasal 338, pasal 351, pasal 353, pasal 362 dll.  

b. Delik omisionis:  

1. Pasif murni: pasal 224, pasal 304, pasal 522.  

2. Pasif tidak murni: pasal 338 (pada ibu menyusui)  

d. Delik Terjadi Seketika dan Delik Berlangsung Terus  

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan 

aflopende delicten. Misalnya pencurian pasal 362, jika perbuatan 

mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara 

sempurna.Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut 

juga dengan voortderende delicten. Seperti Pasal 333, perampasan 

kemerdekaan itu berlangsung  lama,  bahkan  sangat  lama,  dan akan  terhenti  
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setelah korban dibebaskan/ terbebaskan. Contoh-contohnya: 

a. Delik terjadi seketika: pasal 362, pasal 338 dan lain-lain.  

b. Delik berlangsung terus: pasal 329, pasal 330, pasal 331, pasal 334 dan 

lain-lain. 

e. Delik Umum dan Delik Khusus  

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 

sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus 

adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut. Contoh-

contohnya:  

a. Delik umum: KUHP.  

b. Delik khusus: Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana 

korupsi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan 

lain-lain. 

f. Delik Communia dan Delik Propria  

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan 

antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang 

(delictacommunia) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang 

yang berkualitas tertentu (delicta propria). Contoh-contohnya: 

a. Delik communia: pembunuhan pasal 338, penganiayaan pasal 351, dll. 

b. Delik propria: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada 

kejahatan pelayaran) dan lain-lain.  

g. Delik Biasa dan Delik Aduan  

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan  
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pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik 

aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana 

disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contoh-contohnya:  

a. Delik biasa: pembunuhan pasal 338 dan lain-lain.  

b. Delik aduan: pencemaran pasal 310, fitnah pasal 311, dan lain-lain.
25

 

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang 

tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “Tindak pidana adalah perbuatan 

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

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang 

dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur 

atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan 

jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana 

menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman 

pidana kalau dilanggar.
26

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar 

feit) adalah : 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatife, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld) 

c. Melawan hukum (onrechtmatig) 
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d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand) 

e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).
27

 

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak 

pidana (strafbaar feit): 

1. Unsur Obyektif : 

a. Perbuatan orang 

b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. 

c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam 

Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”. 

2. Unsur Subyektif : 

a. Orang yang mampu bertanggung jawab 

b. Adanya kesalahan (dollus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dengan 

kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan 

atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
28

 

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah Kelakuan dan akibat, 

ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi 

terdiri dari : 

1. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan 

perbuatan. 

2. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana 

merupakan unsur dari tindakan melawan hukum yaitu mengenai diri orang yang 

melakukan perbuatan dan mengenai keadaan di luar si pembuat, Unsur keadaan 

ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat 

pidana yang dijatuhkan. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari 

doktrin (pendapat ahli) ataupun dari Yurisprudensi yang memberikan penafsiran 

terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan 

makna karena perkembangan jaman. 

 

B. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

 

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

memiliki arti 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.  

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan 

bahwa: 

a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari 

segala bentuk  kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang 

Republik Indonesia tahun 1945. 
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b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus. 

c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah 

perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau 

masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 

kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat 

kemanusiaan. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga. 

 

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan 

unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab 

undang-undang hukum pidana) Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang 

berbunyi: “Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, 

isteriatau anak diancam hukuman pidana. 

 

1. Kekerasan Terhadap Perempuan  

Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah 

segala tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat 

atau kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, 

maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak 

perempuan dan remaja.  Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun 
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secara sengaja meng-kungkung kebebasan perempuan.  Tindakan kekerasan fisik, 

seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau 

masyarakat.
29

 

 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undangNomor 23 Tahun 2004 

Pasal 1 ayat (1) 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 pe-rampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

Tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah satu 

bentuk kekerasan yang seringkali terjadi pada perempuan dan terjadi di balik 

pintu tertutup.  Tindakan ini seringkali dikaitkan dengan penyiksaan baik fisik 

maupun psikis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan yang dekat. 

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi dikarenakan telah 

diyakini bahwa masyarakat atau budaya yang mendominasi saat ini adalah 

patriarkhi, dimana laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-

laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan. Hal ini menjadikan 

perempuan tersubordinasi. Di samping itu, terdapat interpretasi yang keliru 

terhadap stereotipi jender yang tersosialisasi amat lama dimana perempuan 

dianggap lemah, sedangkan laki-laki, umumnya lebih kuat. Sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Sciortino dan Smyth, 1997; Suara APIK,1997, bahwa menguasai 
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atau memukul istri sebenarnya merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki 

terhadap perempuan.
30

 

 

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor 

dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua 

dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi 

pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri 

mendebat suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, 

ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat 

tidak boleh ikut campur.
31

 

 

Saat ini dengan berlakunya undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga 

disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya 

urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat 

dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
32

 

 

2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tindak kekerasan terhadap 

istri dalam  rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam : 

a. Kekerasan fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara 
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lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), 

menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan 

sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka 

lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. 

b. Kekerasan psikologis / emosional 

Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, 

rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.Perilaku 

kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, 

komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, 

mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai 

sarana memaksakan kehendak. 

c. Kekerasan seksual 

Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan 

batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual 

sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. 

d. Kekerasan ekonomi 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan 

kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi 

nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. 
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C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Menurut Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks 

struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga (marital violence) sebagai berikut: 

a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki  

Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan 

wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. 

b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi 

Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja 

mengakibatkan wanita (istri) ketergantungan terhadap suami, dan ketika suami 

kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan. 

c. Beban pengasuhan anak 

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh 

anak.  Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami 

akan menyalah-kan istri sehingga tejadi kekerasan dalam rumah tangga. 

d. Wanita sebagai anak-anak 

Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, 

mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan 

segala hak dan kewajiban wanita.  Laki-laki merasa punya hak untuk 

melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap 

anaknya agar menjadi tertib. 
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e. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki 

Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan 

oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian 

kasusnya sering ditunda atau ditutup.  Alasan yang lazim dikemukakan oleh 

penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan 

kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat diketahui bahwa yang 

memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (marital violence) yaitu 

pembelaan atas kekuasaan laki-laki, diskriminasi dan pembatasan dibidang 

ekonomi, beban pengasuhan anak,wanita sebagai anak-anak,orientasi peradilan 

pidana pada laki-laki. Hal-hal tersebut yang dapat meneyebabkan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga. 

 

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana 

 

Seseorang yang melakukan tindak pidana pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi 

kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan 

tindak pidana. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa 

(penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan mereka atau dipenjara. Ini 

merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara 

agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Penggunaan upaya hukum 

termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, 

termasuk dalam bidang kebijaan penegakan hukum. Di samping itu karena 
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tujuannya adalah untuk mencapai kesejahtraan masyarakat pada umumnya, maka 

kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu 

segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. Sebagai 

suatu maslah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana 

sebenarnya tidak suatu keharusan. 

 

Penegakan hukum adalah proses dilakukanya upaya untuk tegaknya 

atauberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat danbernegara. 

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide ataukonsep-

konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya 

hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu 

memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan 

menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan 

dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural 

yang ditetapkan oleh hukum formal. 

Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan 

kejahatan, yaitu : 

1. Upaya Preventif (Non Penal) 

Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi. 

Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena 

kompleks yang terjadi disekeliling kita dan sangat meresahkan masyarakat. 

Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum 
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terjadinya kejahatan. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan 

tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisi tentang suatu peraturan 

perundang-undangan bahwa apabila seseorang melakukan kejahatan akan 

diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara. Karena 

landasan tersebut masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan. 

Penanggulangan kejahatan dengan kebijakan non penal lebih menitik beratkan 

pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum 

kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan 

pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga 

masyarakat, penggrapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan 

sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahtraan anak dan remaja. Usaha-

usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor 

kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung 

mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.  

Upaya Penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi 

persayaratan sebagai berikut:  

1. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.  

2. Peradilan yang efektif. 

3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa. 

4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur pemerintahan yang serasi. 

5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.  



33 
 
 

 

6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan. 

7. Pembinaan organisasi kemasyarakat. 

 

2. Upaya Represif (Penal) 

Represif biasa disebut dengan upaya tindakan atau penanggulangan, dalam arti 

ketika kejahatan itu telah terjadi, upaya yang harus dilakukan agar setelah 

seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukan kejahatan mereka 

tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana 

biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan 

penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan 

di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah 

tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan 

kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut. 

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi 

kejahataan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek 

perundang-undangan selama ini yang menunjukan bahwa penegakan hukum 

pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang 

dianut indonesia. Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara 

rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir 

dari kebijakan kriminal ialah pelindung masyarakat untuk mencapai tujuan 

utama yang sering disebut dengan berbagai istilah. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.
33

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum 

dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini 

bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian 
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ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori 

dalam kerangka penemuan ilmiah. 

b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, 

baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang 

didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

c. Pendekatan Kriminologi, dibagi menjadi tiga, yakni: 

1.  Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan 

observation dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta 

tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. 

2. Pendekatan kausalitas adalah pendekatan sebab akibat. 

3. Pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai idiografic discipline, 

karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat dan 

kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual.
34

 

 

B.  Sumber Dan Jenis Data 

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan 

jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua 

yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.
35

 

Dengan begitu data primer adalah data  yang diperoleh secara langsung dengan 
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wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang 

dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-

makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-

pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan 

menunjang dalam penulisan skripsi ini.Data sekunder dalam penulisan skripsi 

ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mrngikat berupa 

peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer 

yang digunakan adalah: 

1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.73 Tahun 

1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
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4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak 

Pidana KDRT.  

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis 

serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, 

laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber 

tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.
36

 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, 

kamus bahasa Indonesia ,kamus bahasa inggris (library research) ,biografi, 

artikel-artikel pada surat kabar. 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penyidik pada Unit PPA Polresta Bandar Lampung  = 1 orang 

2) Aktivis pada LSM DAMAR Bandar Lampung  = 1 orang 

3) Psikiater pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Prov. Lampung = 1 orang 

4) Akademisi Fakultas Hukum Unila    = 1 orang+ 

Jumlah        = 4 orang 
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D.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi 

lapangan: 

a. Studi pustaka (library research) 

Pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan 

melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

bahasan. 

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan 

penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan 

dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab 

kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah dipersiapkan. 

2. Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah 

permasalahan yang diteliti.Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui 

kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 
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b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk kepentingan penelitian. 

c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan 

satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai 

sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca 

dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskripstif kualitatif, 

artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian 

kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik 

kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik 

kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara 

umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan suami terhadap istri dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yakin faktor 

intrinsik (intern) dan faktor ekstrinsik (ekstern). Faktor intrinsik (intern) yaitu: 

faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor intellegence, faktor usia, dan 

faktor jenis kelamin. Sedangkan faktor ekstrinsik (ekstern) yaitu: faktor 

pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor pekerjaan, dan faktor 

lemahnya sistem keamanan lingkungan masyarakat. 

2. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami 

terhadap istri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya penal dan nonpenal. Pada 

upaya penal atau penegakan hukum pidana terdapat proses yang dimulai dari 

laporan kepada pihak kepolisian, lalu dilakukan penyelidikan, penyidikan dan 

dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. 

Dalam persidangan, hakim akan memutuskan suatu perkara kekerasan dalam 

rumah tangga berdasarkan surat dakwaan dan asas keadilan baik bagi pelaku 

maupun korban.  
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Pihak yang melakukan upaya nonpenal pada kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung adalah pihak Unit PPA 

Polresta Bandar Lampung dengan dibantu oleh Lembaga Sosial yang bergerak 

di bidang hukum seperti LSM DAMAR Bandar Lampung. Bentuk upaya 

nonpenal tersebut antara lain; penyuluhan, pemberian edukasi tentang 

pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mediasi penal, 

upaya pemulihan kekerasan dalam rumah tangga untuk korban dan wajib lapor 

untuk pelaku. 

B. Saran 

1. Hendaknya suami dan istri berperan menumbuhkan komunikasi yang baik, 

saling belajar, memahami dan bertindak sesuai ajaran agama, selalu 

berdampingan dan saling menguatkan didalam mengarungi bahtera rumah 

tangga, agar terciptanya rasa cinta dan kasih sayang dan keharmonisan di 

dalam keluarga, agar tidak terjadi tindak pidana kekerasan di dalam rumah 

tangga 

2. Hendaknya pihak kepolisian jangan langsung membuat berita acara ke 

Kejaksaan, akan tetapi melaksanakan mediasi beberapa kali terhadap pihak-

pihak yang bermasalah sehingga menciptakan perdamaian di antara kedua 

belah pihak. 
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