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ABSTRAK 
 

Agung Tri Widodo 2009. ”Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan dan 
Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di 
Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang”. Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 83 h. 
 
 
Kata Kunci: Peranan, Tokoh masyarakat, KDRT 
 Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Indonesia 
pada saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan. Perhatian 
publik terhadap berbagai masalah yang terkait dengan tindak kekerasan dalam 
rumah tangga menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk 
mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai solusi telah diberikan Pemerintah 
untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan 
membentuk Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 
dalam rumah tangga. Namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak 
dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, melainkan 
perlu adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang 
melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Campur tangan dari pihak-pihak 
tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam 
rumah tangga yang semakin besar. Keberadaan tokoh masyarakat dalam 
menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, 
karena tokoh masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus kekerasan dalam 
rumah tangga. 
 Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) faktor apa 
saja yang menjadi penyebab kasus KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten 
Pemalang? (2) bagaimana perananan tokoh masyarakat dalam penanganan dan 
penegakan kasus KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang? (3) 
faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya penegakkan dan 
penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang? Tujuan 
penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi 
penyebab terjadinya KDRT; (2) untuk mendeskripsikan peranan tokoh masyarakat 
penanganan dan penegakan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten 
Pemalang; dan (3) untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi 
tokoh masyarakat dalam penanaganan dan penegakan kasus kekerasan dalam 
rumah tangga di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang.  
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang 
dijadikan objek adalah kelurahan kebondalem kabupaten pemalang. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, serta 
dokumentasi yang diolah dan diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi 
untuk pengecekan keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis interaktif. 
 Berdasarkan hasil penelitian,  dapat disimpulkan bahwa (1) masyarakat di 
Kelurahan Kebondalem masih beranggapan bahwa masalah rumah tangga 
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merupakan urusan privat dan harus diselesaikan secara sendiri tanpa melibatkan 
orang lain; (2) faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara 
lain: persepsi masih adanya perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan,   
ketergantungan istri pada suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, 
anggapan KDRT bukan sebagai masalah sosial melainkan sebagai masalah suami 
istri, perlakuan mendidik anak laki-laki lebih keras dibanding dengan anak 
perempuan, dan pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap 
bahwa lelaki boleh menguasai perempuan; (3) Tokoh masyarakat berperan dengan 
memberikan arahan, bimbingan serta mencarikan solusi yang terbaik terhadap 
pelaku dan korban KDRT dengan cara musyawarah secara kekeluargaan; (4) 
Keterlibatan aparat penegak hukum yang sudah menangani secara intensif 
pengaduan korban, yang sudah sesuai prosedur undang-undang No.23 tahun 2004 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat mengeliminir 
KDRT yang dilakukan suami terhadap istri. hambatan-hambatan peranan tokoh 
masyarakat dalam penanganan dan penegakan kasus KDRT, antara lain: 
kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT sebagai tindakan kriminal 
yang sudah diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya sifat keterbukaan bagi si korban 
tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya, ketakutan untuk 
melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya, perananan tokoh 
masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaian masalah KDRT, kurangnya 
sosialisasi tentang KDRT, Penegakan undang-undang No.23 tahun 2004 tentang 
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang masih lemah.  
 Secara umum perlu adanya pengarahan dan sosialisasi secara rutin 
berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pelaksanaan 
penanganan dan penegakan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas dalam memberikan arahan, bimbingan bagi pelaku 
dan korban KDRT. Bagi aparat penegak hukum diharapkan  untuk menindak dan 
memproses sesuai dengan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam 
rumah tangga. Bagi tokoh masyarakat yang berasal dari tokoh keagamaan 
diharapakan partisipasinya dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang 
tidak bias gender, sehingga image bahwa ajaran agama melegitimasi kekerasan 
suami terhadap perempuan (istri) tereliminir, sekaligus korban kekerasan dalam 
rumah tangga dapat dikendalikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di 

Indonesia pada saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat 

memprihatinkan. Perhatian publik terhadap berbagai masalah yang terkait 

dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin besar. Oleh 

karena itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Berbagai solusi telah diberikan Pemerintah untuk mengatasi masalah 

kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya dengan membentuk Undang-

undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga. Namun permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat 

diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang tersebut, melainkan perlu 

adanya campur tangan serta kesadaran dari berbagai pihak, baik pihak yang 

melakukan KDRT, korban, maupun orang tua. Campur tangan dari pihak-

pihak tersebut sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang semakin besar. 

Keberadaan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah 

kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena tokoh 

masyarakat memiliki peran besar untuk membantu masyarakat dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus kekerasan dalam 

rumah tangga. Keberadaan tokoh masyarakat dalam mengatasi kekerasan 
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dalam rumah tangga harus didasarkan atas persetujuan pihak-pihak yang 

sedang  bermasalah. Tokoh masyarakat yang dimaksud antara lain Ketua RT, 

RW, Kades, Ustad maupun Polisi. 

 Untuk mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, tokoh 

masyarakat di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten 

Pemalang seringkali bekerjasama dengan pihak keluarga korban. Hal ini 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah 

satu tokoh masyarakat di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, 

Kabupaten Pemalang, kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2005 

sampai tahun 2008 mengalami peningkatan secara signifikan. Pada tahun 2005 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kebondalem sebanyak 5 kasus. Pada 

tahun 2006 meningkat menjadi 6 kasus, pada tahun 2007 kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang ditangani meningkat menjadi 8 kasus. Dan pada 

tahun 2008 sebanyak 13 kasus. Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa 

KDRT yang terjadi di Kelurahan Kebondalem dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan.        

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT (fisik, psikis, seksual 

maupun ekonomi) di Kelurahan Kebondalem seringkali disebabkan karena 

kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berumahtangga. 

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan adalah jalan 

terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Hal ini yang sering 

menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan suami. 
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Di lain pihak, KDRT tidak hanya dialami oleh perempuan saja, namun 

dapat dijumpai pula pada laki-laki. Salah satu bentuk kekerasan tersebut 

adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan 

istri yang lebih besar dari suami. Permasalahan KDRT menjadi suatu 

permasalahan yang perlu ditangani, karena ketika permasalahan ini muncul 

perlu ada pihak yang menjembatani penyelesaian kasus ini. Dalam masyarakat 

ada tokoh masyarakat yang1 di dalamnya mempunyai peran yang besar untuk 

menggerakkan masyarakatnya agar dapat hidup berdampingan secara damai 

serta bersama-sama mencapai kesejahteraan. Permasalahan KDRT perlu ada 

kepedulian dari lingkungan di sekitar mereka. Di sinilah peranan tokoh 

masyarakat sangat besar karena para tokoh masyarakat ini mempunyai 

pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sebagai contohnya para ulama yang 

memang disegani dan mempunyai pengaruh bagi masyarakat di dalam 

menjalankan kehidupan mereka. Untuk itulah sebenarnya bagaimana peran 

tokoh masyarakat sendiri di dalam penegakan dan penanganan kasus KDRT di 

masyarakat. 

Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Peran Tokoh Masyarakat Dalam 

Penegakan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): 

Studi Kasus di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang” 
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Cita-cita ideal kehidupan rumah tangga adalah sebuah keluarga yang 

dipenuhi kehangatan kasih sayang, dan saling menghormati. Rumah tangga 

seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotannya karena keluarga 

dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. 

Namun dibalik semua kebahagian yang diharapkan, dalam kenyataannya ada 

beberapa bentuk KDRT yang memang seharusnya tidak diinginkan terjadi 

dalam membangun kehidupan berumah tangga.  

Dalam melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat terutama 

mengenai kasus KDRT, memang membutuhkan penanganan serius. 

Permasalahan keluarga memang menjadi permasalahan pribadi, namun 

apabila sudah mengarah kepada kekerasan tentunya itu di luar permasalahan 

pribadi, sehingga diperlukan pihak di luar keluarga yang membantu untuk 

menyelesaikan permasalahan kekerasan yang terjadi. Keluarga sebagai satuan 

masyarakat yang terkecil tentunya menjadi bagian masyarakat secara 

menyeluruh, sehingga tidak mengherankan apabila permasalahan KDRT ini 

juga menjadi perhatian dari para tokoh masyarakat yang memang secara 

psikologis juga mempunyai pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat 

yang bersangkutan. Persepsi yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa 

permasalahan keluarga, salah satunya adalah KDRT menjadi masalah pribadi 

yang seharusnya ditutupi rapat harus dirubah, karena permasalahan kekerasan 

bukan hal yang harus didiamkan saja, namun perlu diselesaikan apalagi KDRT 

suami terhadap isteri, karena seorang isteri harusnya dilindungi dan disayangi. 
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Tokoh masyarakat sebagai orang yang disegani tentunya mempunyai peran 

yang penting untuk mengatasi permasalahan KDRT ini. 

Peneliti berusaha untuk mengidentifikasikan masalah-masalah apa saja 

yang muncul dalam latar belakang masalah, antara lain; 

1. Permasalahan KDRT harus ditangani, karena hal ini akan mengakibatkan 

ketidaktenteraman di dalam membangun kebahagian berumah tangga; 

2. KDRT membuat kaum perempuan tertindas, karena kekejaman suaminya; 

3. Tindakan penanganan kasus KDRT harus menjadi kepedulian kita 

bersama agar permasalahan ini tidak meluas. Untuk itu, diperlukan 

peranan semua pihak (salah satunya adalah tokoh masyarakat yang 

memang disegani di lingkungan masyarakat); 

4. Dalam menangani kasus KDRT ini memang harus diketahui tentang 

faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya, sehingga ada bentuk 

antisipasi yang bisa dilakukan agar kasus ini tidak terjadi;  

5. Faktor penghambat dalam penanganan kasus KDRT harus bisa 

diminimalkan, sehingga tidak menghambat penanganan kasusnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT di 

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang? 

2. Bagaimana peranan tokoh masyarakat dalam penegakan dan penanganan 

KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang? 
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3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam upaya 

penegakan dan penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten 

Pemalang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab KDRT di 

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang; 

b. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam penegakan dan 

penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang; 

c. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya penegakan dan 

penanganan KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang. 

2. Kegunaan Penelitian  

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh penggunaan yang diperoleh 

dari penelitian tersebut. Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Kegunaan Teoritis 

Memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang tentang penanganan, dan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian tentang masalah-masalah sosial yang 

berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

b. Kegunaan Praktis 

1). Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana menuangkan ide, pikiran dan 

gagasan untuk  menambah wawasan serta pengetahuan tentang 
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kekerasan dalam rumah tangga khususnya berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas.   

2). Bagi masyarakat Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang 

Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang tentang kekerasan dalam rumah 

tangga, sehingga diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk 

peduli terhadap penanganan kasus dan mampu memandang, 

menyikapi serta bijak dalam menanggapi permasalahan ini. 

3). Bagi Pemerintah  

Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dalam 

pembuatan program penegakkan dan penanganan kasus KDRT, 

sehingga kasus-kasus KDRT dapat berkurang. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi: sampul, lembar berlogo, halaman judul, 

persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan  

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian utama skripsi terdiri dari: 

BAB I: Pendahuluan berisi: latar belakang, identifikasi dan pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan 

sistematika skripsi. 

BAB II: Landasan Teori berisi tentang kerangka pemikiran atau teori-teori 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti sehingga teori 
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tersebut mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian. 

BAB III: Metode penelitian berisi : dasar penelitian, lokasi penelitian, 

fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas alat 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV: Hasil dan pembahasan yang di dalamnya memuat mengenai hasil  

penelitian dan uraian pembahasan dari hasil penelitian yang telah peneliti 

peroleh. 

BAB V: penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan 

serta saran bagi pihak tertentu yang terkait.  

3. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Peranan Tokoh Masyarakat 

Menurut Soekanto (2003:243) peran (role) merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap 

orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan 

hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang 

diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peran adalah karena ia 

mengatur perilaku seseorang. Peran menyebabkan seseorang pada batas-batas 

tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. 

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat 

(Soekanto, 2003:244). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang 

melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, 

atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur 

oleh nilai-nilai sosial yang diterima  dan ditaati oleh keduabelah pihak.               

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia atau kesatuan hidup yang 

saling berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu, sifatnya 

berkesinambungan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Tokoh 
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masyarakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah orang yang berpengaruh 

dalam masyarakat, baik didapat oleh jabatan, pendidikan maupun keturunan. 

Tokoh  masyarakat tersebut antara lain perangkat Kelurahan, Ketua RT/RW, 

Pemuka Agama maupun Cendekiawan. 

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian kekerasan 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan 

perihal yang besifat bercirikan keras perbuatan seseorang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau kerusakan fisik. 

Mansour dalam Saraswati, (2006:70) mengartikan bahwa 

kekerasan merupakan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Apapun alasannya, serangan fisik 

maupun serangan integritas mental psikologis seseorang yang terjadi 

dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. 

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun 

nonverbal, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap 

seseorang atau sekelompok orang terhadap atau sekelompok orang lain, 

sehingga menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis 

(Elli Nur Hayati, 2000:28). Menurut para ahli ”kekerasan” yang 

dipergunakan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik atau 

psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu 

merupakan kejahatan. Bertitik tolak dari definisi tersebut tampak bahwa 

kekerasan (Violence) menunujuk pada tingkah laku yang pertama-tama 
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harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja atu 

merupakan suatu tindakan nyata dan memilih akibat-akibat kerusakan 

terhadap harta benda atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan 

kematian pada seseorang (Atmasasmita, 1992:55).    

Galtung dalam Santoso, (2002:55) mendefinisikan kekerasan 

adalah sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang sesuatu 

yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri 

secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Galtung 

menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta 

memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak 

hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor semata, tetapi jiga oleh 

struktur seperti aparatur negara (Santoso, 2002:5). 

Soerjono Soekanto (dalam Kusumah, 1990:41) menunjukkan lima 

sebab terjadinya kejahatan dalam kekerasan, yaitu adanya orientasi pada 

benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah, 

tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada 

orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan 

bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.  

Dari beberapa pengertian kekerasan tersebut penulis lebih 

cenderung untuk mengambil rumusan yang dikemukakan oleh mansour 

fakih yaitu bahwa kekersaan adalah suatu perbuatan atau serangan yang 

dilakukan terhadap fisik atau psikologis seseorang yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis.         
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2. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga  

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(PKDRT) ini menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah 

setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga ( Pasal 1 ayat 1). 

Ruang lingkup Rumah Tangga dalam Undang-Undang ini meliputi 

(Pasal 2 ayat 1): 

a. Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksudkan dengan huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 

dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); 

c. Orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga). 

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, menurut pasal 5 

Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi: 

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa 

sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). 
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b. Kekerasan Psikis 

 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang (Pasal 7). 

c. Kekerasan Seksual 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa 

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan 

tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. 

Kekerasan seksual meliputi (Pasal 8): 

1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan atau tujuan tertentu. 

d. Penelantaran rumah tangga 

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang 

menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 

perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang 

untuk di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9). 
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Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga juga 

menyebutkan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau 

mengetahui terjadinya kekerasan dalan rumah tangga wajib melakukan 

upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk (Pasal 15) : 

1). Mencegah berlangsungnya tidak pidana; 

2). Memberikan perlindungan kepada korban; 

3). Memberikan pertolongan darurat; 

4). Memberikan proses pengajuan permohonan penetapan 

perlindungan. 

Namun untuk kekerasan fisik dan psikis ringan serta seksual 

yang terjadi dalam relasi antar suami istri, maka yang berlaku adalah 

delik aduan. Maksudnya adalah korban melapor secara langsung 

kekerasan rumah tangga yang dialami kepada kepolisian (Pasal 26 ayat 

1). Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau 

dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh 

orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). 

4. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 

Menurut Krahe (2005:292) ada beberapa faktor yang memberikan 

kontribusi terjadinya KDRT, antara lain: 

1. Ketidaksetaraan kekuatan atau kekuasaan antara penganiaya dan 

korbannya yang disubtansikan oleh faktor-faktor ekonomis, yang 

memungkinkan orang yang lebih dominan untuk memaksakan 
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kepentingannya sendiri melalui penggunaan agresi dan ia tidak 

mendapatkan sanksi atas perbuatannya itu; 

2. Suatu struktur normatif yang mendukung penggunaan kekerasan sebagai 

strategi mengatasi konflik, yang menyebabkan terjadinya transmisi gaya-

gaya respon agresif dari satu generasi ke generasi selanjutnya; 

3. Keberadaan stressor eksternal, seperti pengangguran dan kondisi 

perumahan yang kumuh; 

4. Pengalaman kekerasan dalam keluarga yang dilakukan orang dewasa pada 

masa kanak-kanak; 

5. Ciri-ciri penganiayaan, seperti psikopatologi individual atau keterampilan 

mengatasi konflik yang tidak memadai; 

6. Pola-pola perilaku jangka pendek maupun jangka panjang dari orang yang 

menjadi targetnya, misalnya perilaku anak yang sulit atau lansia yang 

dependen. 

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasikan 

karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa timpang dan role modelling 

(perilaku hasil meniru) (Saraswati 2006:20). Gender dan patriarki seperti yang 

sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena 

laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan 

suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya 

termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan ini akan menjadikan laki-laki 

berpeluang melakukan kekerasan. 
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Menurut Ciciek (1999:25-27) faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya KDRT antara lain: 

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan serta dalam 

masyarakat. 

Kita pada umumnya percaya bahwa laki-laki berkuasa atas 

perempuan. Di dalam rumah tangga ini berarti suami diatas isteri. Isteri 

adalah sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam 

kontrol suami termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan. 

2. Masyarakat masih memebesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar 

mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. 

Laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang 

disekililingnya. Setelah mereka tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan 

menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukan 

isteri. Inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun 

termasuk cara-cara kekerasan demi menundukan isterinya. 

3. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya tergantung 

pada suami, khususnya secara ekonomi.       

Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah 

kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri sering kali diperlakukan 

semena-mena sesuai kehendak suami. 

4. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi 

persoalan pribadi suami isteri 
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Orang lain tidak boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang 

sepenuhnya oleh masyarakat yang dengan sengaja ”menutup mata” 

terhadap fakta KDRT yang lazim terjadi.  

5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa 

laki-laki boleh menguasai perempuan.  

Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa 

agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri 

dalam rangka mendidik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya KDRT adalah budaya patriarkhi, relasi kuasa yang 

timpang, role modelling, dan struktur normatif yangada dalam masyarakat 

yang mendukung pengguaan kekerasan untuk mengatasi konflik. 

Menurut Surjadi dan Handayani dalam bukunya La jamaa dan 

Hadidjah (2008:91) ada beberapa faktor pencetus terjadinya kekerasan: 

1. Faktor masyarakat meliputi: kemiskinan, urbanisasi, yang terjadi disertai 

kesenjangan pendapat diantara penduduk kota, masyarakat keluarga 

ketergantungan obat, ligkungan dengan frekuensi kekerasan dan 

kriminalitas tinggi. 

2. Faktor kelurga meliputi: adanya anggota kelurga sakit yang membutuhkan 

bantuan terus menerus seperti anak dengan kelainan mental, kehidupan 

keluarga yang kacau saling mencinta dan menghargai, serta tidak 

menghargai peran wanita, kurang ada keakraban dan hubungan jaringan 

sosial pada keluraga, sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas. 
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3. Faktor individu di amerika serikat mereka yang mempunyai resiko lebih 

besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan yang 

single, bercerai atau ingin bercerai, berumur 17-28 tahun, ketergantungan 

obat atau alkohol atau riwayat ketergantungan kedua zat itu, sedang hamil, 

dan mempunyai partner dengan sifat memiliki kecemburuan berlebihan.        

Menurut La Jamaa dan Hadidjah (2008:98-99) Dalam konteks budaya 

patriarkhi isteri memang mengalami hambatan untuk memperoleh 

perlindungan hukum dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ikut 

memicu kekerasan dalam rumah tangga secara berkelanjutan. Hambatan-

hambatan tersebut antara lain: 

1. Tidak mudah melaporkan kasusnya karena berarti membuka aib keluarga. 

2. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang dipersalahkan karena tidak bisa 

mengurus suami atau keluarga. 

3. Takut melaporkan karena memperparah kekerasan yang dialami. Suami 

semakin gelap mata kalau mengetahui isterinya berani melaporkan dirinya, 

yang berarti mencemarkan status sosialnya sebagai kepala keluarga. 

4. Khawatir kalau melapor, ia akan bercerai dan menjadi janda. 

5. Berani melapor ke Polisi tetapi ternyata respon aparat tidak serius karena 

menganggapnya sebagai masalah privat. Tidak semua kepolisian ada RPK-

nya. 

6. Berani melapor, direspon oleh Polwan di RPK, tetapi ternyata sulit untuk 

membuktikan kekerasan yang dialaminya (terbentur KUHAP). 
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7. Berani melapor dan ada bukti kuat, tetapi ancamanya pidana penjara. 

Berarti suami akan dikurung. Bagaimana nafkah keluarga? Sekolah anak-

anak? Siapa yang menjamin biayanya? Sebab, selama ini baik sistem 

sosial dan hukum telah membuat ia (isteri) tergantung secara ekonomi 

terhadap sang kepala keluarga.  

5. Dampak 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 susana teror yang membekaskan akibat 

traumatik bagi korbanya yang akan dialami baik pada saat kekerasan terjadi 

maupun sesudahnya. Sehingga kalaupun korban berhasil keluar dari 

cengkeraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stres 

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 perkosaaan dan berbagai tindak 

seksual yang menyimpang. Korban kekerasan pada umumnya mengalami 

PTSD dengan 3 gejala umum yaitu hyperarousal, instrution dan constriction. 

Hyperarousal adalah gejala yang memeperlihatkan adanya kekhawatiran terus 

menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian instruction 

menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatik. 

Sedangkan constriction menunjukkan ”kebekuan” dalam keadaan tak berdaya. 

Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan 

lebih membatasi kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki.      
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C. Kesetaraan Gender         

Gender adalah suatu bangunan konstruksi sosial yang mengatur 

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga/masyarakat yang 

terbentuk melalui proses sosialisasi (Salman, 2005:59). Secara harfiah gender 

juga dapat diartikan sebagai jenis kelamin dan dipresepsi oleh masyarakat 

sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. 

Menurut Mansour Fakih (2004:7-8) Dalam Analisi gender dan 

Transformasi sosial. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata 

gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan 

pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara 

biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia 

jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat seperti daftar 

berikut ini: laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala 

(kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat 

reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, 

memiliki vagina dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara 

biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. 

Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat 

biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara 

permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering 

dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat 

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat masih beranggapan 

bahwa laki-laki mempunyai peran mencari nafkah untuk keluarga dan anak-
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anaknya, sedangkan perempuan berperan sebagai istri dan ibu rumah tangga 

yang bertugas mengasuh anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah 

tangga lainnya. Pemahaman gender semacam ini menempatkan perempuan 

yang bekerja untuk kelangsungan keluarga sebagai penghasil tambahan 

dengan maksud membantu suami mencari nafkah sebagai perwujudan rasa 

pengabdian kepada keluarga.                  

D. Kerangka Teoritik 

Kekerasan merupakan suatu tindakan fisik yang dilakukan oleh 

seseorang, baik secara sengaja atau tidak sengaja untuk melukai orang lain. 

Dimensi gender menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak 

kekerasan  sehingga tindakan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak 

sengaja berdasarkan perpesktif gender dianggap melukai perempuan. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) keluarga merupakan tempat paling 

rawan terhadap kekerasan dan korbanya adalah perempuan dan anak-anak.. 

Posisi perempuan dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial lingkungan 

masyarakat yang melingkupinya. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya 

peran tidak sekedar perbedaan seksual dalam artian biologis, namun 

perbedaan biologis itu kemudian dikembangkan dalam pola-pola pembedaan 

fungsi reproduksi dan produksi.  

Kondisi fear of crime pada perempuan lebih besar dibandingkan kaum 

pria. Dengan adanya anggapan umum seperti ini tentunya perlu dicari indikasi 

yang lebih terperinci, apakah kondisi semacam ini juga diakibatkan perbedaan 

gender, khususnya jika ditinjau dari perbedaan fisik dan psikisnya.  
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KDRT menjadi suatu permasalahan yang perlu ditangani, karena 

ketika permasalahan ini muncul perlu ada pihak yang menjembatani 

penyelesaian kasus ini. Dalam masyarakat ada tokoh masyarakat yang di 

dalamnya mempunyai peran yang besar untuk menggerakkan masyarakatnya 

agar dapat hidup berdampingan secara damai serta bersama-sama mencapai 

kesejahteraan. Permasalahan KDRT perlu ada kepedulian dari lingkungan di 

sekitar mereka. Disinilah peran tokoh masyarakat sangat besar karena para 

tokoh masyarakat ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, 

sebagai contohnya para ulama yang memang disegani dan mempunyai 

pengaruh bagi masyarakat di dalam menjalankan kehidupan mereka. Untuk 

itulah sebenarnya bagaimana peran tokoh masyarakat sendiri di dalam 

penegakan dan penanganan kasus KDRT di masyarakat. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Metode yang di gunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2006:6).  

Penelitian kualitatif ini, adalah untuk mengungkap suatu pernyataan 

yang didasarkan pada ketulusan hati nurani subjek peneliti. Selain itu 

penggunaan pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk mengetahui 

peranan tokoh masyarakat dalam penegakan dan penanganan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di 

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang mengenai Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

B. Lokasi Penelitian  

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggung jawabkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, maka lokasi 

penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Dalam penelitin ini, lokasi yang 

peneliti pilih adalah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.  
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Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau 

memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga 

penelitian tersebut akan terfokus pada permasalahannya. 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas 

dasar fokus penelitian. Fokus penelitian membantu bagi penelitian kualitatif 

dalam membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan informasi yang 

diperolehnya (Rachman, 1999:121).  

Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka 

yang menjadi fokus penelitian adalah penegakan dan penanganan KDRT 

Masyarakat Kebondalem yang meliputi : 

1. Personal 

Personal dalam penelitian skripsi ini meliputi pimpinan kelurahan, tokoh 

masyarakat, pelaku dan korban KDRT. 

2. Prosedur  

Prosedur yang diterapkan oleh tokoh masyarakat dalam penegakan dan 

penanganan kasus KDRT . 

D. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek 

darimana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau 

wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan. Apabila peneliti menggunakan 
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teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau 

catatanlah yang menjadi sumber data, sedang catatan subjek penelitian atau 

variabel penelitian (Arikunto, 2002:107). 

Menurut Land dalam Moleong ( 2002:112 ) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama atau primer (Moleong, 2002:112). Sumber 

data ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara 

yang diperoleh peneliti dari: 

a. Responden 

Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti (Arikunto, 2002:198). Dalam penelitian 

ini yang menjadi responden adalah Tokoh Masyarakat Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang. 

b. Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah Pimpinan Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang, Pelaku dan Korban KDRT. 
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2. Sumber Data Sekunder 

Lofland dalam Moleong, 2002 menyebutkan bahwa selain kata-

kata atau tindakan sebagai sumber data utama, data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain juga merupakan sumber data.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian disamping dengan menggunakan metode yang tepat, juga 

perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan  (Rachman, 

1999:77). Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat 

memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Dalam melakukan penelitian 

memerlukan data-data yang akan dijadikan sumber untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data sendiri dimaksudkan agar 

memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan terpercaya.  

Penggunaan metode dan teknik yang tepat akan memberikan 

kemudahan bagi peneliti. Hasil akhir olahan dan alternatif pemecahan atas 

segala permasalahan yang dihadapi. Metode pengumpulan data ini dibagi 

menjadi 3, yaitu : 

1. Pengamatan atau observasi 

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. 

Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak 

dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada 

padanya (Moleong, 2006:205). Pengamatan atau observasi dilakukan 

untuk mengetahui kegiatan KDRT yang terjadi, orang yang terlibat dalam 
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kegiatan KDRT, waktu kegiatan KDRT, dan makna yang diberikan oleh 

para pelaku yang diamati tentang suatu peristiwa yang bersangkutan 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2006:186). Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan 

harapan, maka langkah-langkah yang di tempuh dalam mengadakan 

wawancara adalah: 

a. Mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap;. 

b. Menciptakan hubungan baik dengan responden yang akan 

diwawancarai; 

c. Menciptakan kerjasama yang baik dengan responden; 

d. Memberitahukan kepada responden tentang tujuan wawancara; dan 

e. Mencatat, segala hasil yang diperoleh. 

Kaitannya dengan penelitian ini, wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data dan informasi mengenai faktor-faktor penyebab 

terjadinya KDRT, peranan tokoh masyarakat, serta faktor-faktor 

penghambat di dalam upaya penegakan dan penanganan kasus KDRT di 

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang. Menurut Moleong 

(2006:224) tujuan menentukan sampling dalam penelitian kualitatif ialah 

untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan 
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teori yang muncul. Oleh sebab itu peneliti, dalam pengumpulan datanya 

menggunakan sampel bertujuan (purposive sampel). Sampel bertujuan 

dapat diketahui dari ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Rancangan sampel yang muncul: Sampel tidak dapat ditentukan atau 

ditarik terlebih dahulu. 

b. Pemilihan sampel secara berurutan: Tujuan memperoleh variasi 

sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan 

sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan 

dianalisis.  

c. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: Pada mulanya setiap sampel 

dapat sama kegunaannya. Namun sesudah banyak informasi yang 

masuk dan makin mengembangkan hipotesis kerja, akan ternyata 

bahwa sampel makin dipilih atas dasar fokus penelitian. 

d. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: Pada sampel 

bertujuan ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-

pertimbangan informasi yang diperlukan.  

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:206). Metode 

dokumentasi dilakukan untuk mencari data mengenai jumlah kasus KDRT 

yang terjadi kurun waktu tahun 2007. 
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F. Validitas Alat Pengumpul Data 

Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat ukur tersebut dapat mengukur 

secara tepat apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian suatu instrumen 

dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam instrumen tersebut dapat 

mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

dalam penelitian tersebut. 

Agar alat pengumpul data dalam penelitian ini mempunyai validitas 

yang tinggi, maka setiap item pertanyaan akan dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing atau orang yang memahami permasalahan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

(Moleong, 2002:178). Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya yang dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang 

dikatakan secara pribadi; 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang; 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah 

pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

 

 

 

 

 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait 

 

 

 

 

3. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktek 
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Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 
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2002: 103). Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen resmi, dokumen, gambar, foto dan 

sebagainya. (Moleong, 2002: 190). 

Menurut Milles dan Huberman dalam bukunya Maman Rachman 

(1999: 120) ada dua metode analisis data: Pertama, model analisis mengalir, 

dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan 

data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana 

komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis 

(reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi. Dalam 

penelitian ini, peneliti  menggunakan metode yang kedua dari penjelasan 

diatas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis data 

hasil penelitiannya. Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif 

dan data tersebut diolah dengan model interaksi. Adapun langkah-langkah 

dalam model interaksi adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data 

   Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu 

pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai 

bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan. 
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2. Reduksi data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang manajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sekunder 

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992:15-

16). 

3. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan 

kolom-kolom dalam sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan 

jenis dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak-kotak matriks 

(Milles, 1992:17-18). 

4. Verifikasi data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan oleh peneliti 

berdasarkan analisis data penelitian. Kesimpulan adalah suatu tinjauan  

ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan validitasnya (Milles, 

1992:19). Tahap analisis data dapat dilihat pada bagan berikut ini: 
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Gambar 3.1 

Tahap Analisis Data 

 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, 

selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila  

ketiga hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan 

atau verifikasi.  

H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap pra penelitian 

Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat 

instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 

2. Tahap penelitian 

Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan di Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang mengenai peran tokoh masyarakat 

dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.   

(1) Pengumpulan Data 

(2)Reduksi Data 

(4) Penarikan Kesimpulan / Verifikasi  

(3) Penyajian Data 



 

 

35

3. Tahap pembuatan laporan 

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk 

dianalisis kemudian di deskripsikan sebagai suatu pembahasan dan 

terbentuk suatu laporan hasil penelitian. 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Kelurahan Kebondalem 

a. Letak dan Batas Wilayah Kelurahan Kebondalem 

Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang terletak disebelah barat 

Kabupaten Pemalang. Jarak Kelurahan ke Kabupaten ± 0,6 km, sedangkan 

jarak Kelurahan ke Kecamatan ± 4 km. Keadaan Kelurahan yang satu dengan 

lainya sama-sama berada didataran rendah.  

Batas-batas Kelurahan Kebondalem sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kelurahan Pelutan 

Sebelah Selatan : Kelurahan Bojongbata 

Sebelah Barat : Desa Bojongnangka 

Sebelah Timur : Kelurahan Mulyoharjo 

b. Luas dan Pembagian Wilayah Kelurahan Kebondalem 

Kelurahan Kebondalem mempunyai wilayah seluas 342.9550 Ha. 

Penggunaan lahan di Kelurahan Kebondalem terdiri dari tanah bengkok ± 

48,071 Ha, sawah dan ladang ± 253,635 Ha, bangunan umum 75,004 Ha, 

Perkantoran ± 3,5 Ha, pasar desa ± 0,2 Ha. 

c. Keadaan penduduk 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Monografi Kelurahan 

Kebondalem tahun 2007, keadaan penduduk Kelurahan Kebondalem pada 
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tahun 2007 semester 2 adalah 16.974 jiwa. Penduduk tersebut dikelompokan 

menurut jenis kelamin, pekerjaan, agama, menurut tingkat pendidikan.  

Menurut jenis kelamin, penduduk Kelurahan Kebondalem berjumlah 

16.974 jiwa yang terdiri dari 8.419 laki-laki dan 8.555 perempuan. Sedangkan 

menurut pekerjaannya masyarakat Kelurahan Kebondalem memiliki beberapa 

jenis pekerjaan antara lain: (1) Pegawai Negri Sipil sebanyak 399 orang; (2) 

TNI / POLRI 65 orang; (3) Swasta 2.986 orang; (4) Wiraswasta / pedagang 

5.199 orang; (5) Tani  1.639 orang; (6) Pertukangan; (7) Buruh Tani 129 

orang; (8) Pensiunan 97 orang; (9) Jasa 1.917 orang. Jumlah penduduk dilihat 

dari pekerjaannya adalah 12.690 orang.        

Berdasarkan agama yang dianut masyarakat Kebondalem, jumlah 

penduduk secara keseluruhan mencapai 16.995 orang, yaitu 16.974 orang 

pemeluk agama Islam, 12 orang Katholik, dan 9 orang Kristen. Sedangkan 

dilihat dari tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang ditempuh masyarakat 

kebondalem antara lain: (1) Taman Kanak-kanak 263 orang; (2) Sekolah 

Dasar 5.283 orang; (3) SMP/SLTP 4.289 orang; (4) SMA/SLTA 2.599 orang; 

(5) Akademi (DI-D3) 390 orang; (6) Sarjana (SI-S3) 259 orang. Jumlah 

penduduk menurut tingkat pendidikannya adalah 13.083 orang. 

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kaum perempuan sebagai bagian dari anggota keluarga sangat rentan 

terhadap tindak diskriminasi, karena perempuan merupakan kaum yang lemah 

dibandingkan dengan kaum laki-laki yang dianggap paling kuasa dalam rumah 

tangga. Posisi isteri dalam keluarga sangat dilematis, disatu sisi, dia dituntut 
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untuk menjadi isteri sekaligus ibu yang baik oleh tatanan kehidupan sosial 

yang berlaku dimana dia tinggal. Disisi lain dia mengalami perlakuan yang 

tidak manusiawi justru dari orang terdekat mereka yaitu suaminya sendiri.       

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang kasus kekerasan 

dalam rumah tangga di Kelurahan Kebondalem ada beberapa faktor penyebab. 

Faktor-faktor penyebab tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan beberapa responden yang mengalami kasus kekerasan 

dalam rumah tangga. 

”Wong lanang nang keluarga kue menangan, sekarepe dewek apa sing 
diomongna wong lanang kudu dituruti karo wong wadon sebabe wong 
lanang duwe kedudukan sing duwur nang keluarga sebab wong lanang 
kuwesing nggolet duwit kanggo nguripi keluargane, (orang laki-laki di 
dalam keluarga itu berkuasa, semaunya sendiri apa yang dikatakan 
oleh laki-laki harus dituruti sama perempuan karena laki-laki punya 
kedudukan yang tinggi di dalam kelurga sebab laki-laki yang mencari 
uang untuk menghidupi keluarganya)”. (Wawancara dengan 
Maimunah 35 tahun hari selasa 9 september 2008). 
”Tau mas digayani, dikeplak karo bojone nyong pas rundingan,a pan 
nglawan tapi keprimen maning la sing arane wong lanang kue 
menangan akhire nyong meneng karo manut bae, (pernah mas, 
dimarahi dipukul sama suamiku pada waktu rundingan mau melawan 
tapi bagaimana lagi yang namanya laki-laki itu berkuasa jadi akhirnya 
saya diam dan nurut saja)”. (Wawancara dengan Sofiah 25 tahun hari 
kamis 25 september 2008). 
”Wong lanang ngece wong wadon ye wajar. Lha wong sing nggolet 
duwit kue wong lanang, wong wadon cuma ngurusi omah. Wajar wong 
lanang ngeilingna bojone kadang ye dikerasi sitik, (orang laki-laki 
mengejek perempuan ya wajar, karena yang mencari uang adalah laki-
laki, perempuan hanya mengurus rumah. Wajar saja kalau laki-laki 
mengingatkan isterinya kadang pakai kekerasan sedikit)”. (Wawancara 
dengan Taronah 32 tahun hari sabtu 11 oktober 2008). 
”Kedudukane duwur wong lanang, wis primen maning bojo kudu 
manut kewajibane wong lanang mbenerna neng ora bisa kudu diajar 
sebabe wes kuasane wong lanang nagtur keluarga, (Kedudukanya 
lebih tinggi laki-laki, dan bagaimana lagi isteri harus nurut kalau tidak 
kewajiban suami memperingatkan kalau tidak bisa perlu diberi 
pelajaran. Sudah menjadi kuasa laki-laki mengatur kelurga)”. 
(Wawancara dengan Sutinah 48 tahun hari senin 20 oktober 2008). 
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Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa isterilah yang 

sering mendapatkan perlakuan semena-mena dari suaminya. Hal ini 

disebabkan karena laki-laki sebagai suami dianggap memiliki kekuasaaan 

yang lebih besar dibandingkan isteri. Jadi wajar kalau isteri harus tunduk pada 

suami, sebaliknya suami memiliki kewenangan untuk mengatur keluarga 

termasuk isteri walaupun harus dengan cara kekerasan. 

Pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga yang semakin mahal 

sedangkan penghasilan yang tidak menentu dapat menimbulkan pertengkaran 

antara suami isteri yang berujung pada terjadinya kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Hal ini dipertegas oleh wawancara terhadap responden-

responden diantaranya: 

”Arane wong wadon ora nyambut gawe ye ngandelna bojone mengko 
akhire digayami ning ngelawan digebuki. Nyong disentak dasar wong 
wadon bisane njaluk bae karo wong lanang. Primen ora dai tukaran 
mas, ning gajine bojone nyong ora pas kanggo nguripi bendina, nyong 
sing digayami sebabe nyong diarani ora bisa ngatur duwit, (yang 
namanya perempuan tidak bekerja yang hanya mengandalkan 
suaminya nanti akhirnya saya yang kena marah mau melawan nanti 
malah dipukuli. Saya dibentak-bentak dasar perempuan bisanya cuma 
minta terus sama laki-laki. Tidak berantem bagaimana mas kalau 
gajinya suami saya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sasaranya 
saya yang dimarahi karena saya dianggap tidak bisa mengatur uang)”. 
(Wawancara dengan Irawati 30 tahun hari rabu 22 oktober 2008). 
”Upah saka buruh pabrik ora bise cukup kanggo nyukupi kebutuhan 
kaya kiye nyong sing dinyek karo wong lanang, wong lanang diarani 
ora biso ngatur duwit akhire tukaran mas,  (Hasil dari buruh pabrik 
tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan karena itu saya diremehkan 
suami tidak bisa mengatur uang dan akhirnya bertengkar mas)”. 
(Wawancara dengan Siti Amanah 45 tahun hari selasa 28 oktober 
2008).  

 
Dari hasil wawancara dengan beberapa responden kasus KDRT 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi sebab, suami sebagai kepala keluarga yang 
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bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencukupi bagi 

keluarga. Kemiskinanan memang rentan terhadap terjadinya kasus KDRT  

atau kejahatan. Jika pemenuhan kebutuhan pokok kurang terpenuhi, maka 

kekerasan menjadi alat pelampiasan.  

Faktor lain penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga 

adalah penggunaan kekerasan di dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

rumah tangga. Hal ini dapat diketahui dari beberapa interview yang peneliti 

lakukan dengan responden diantaranya sebagai berikut. 

”Pas ana masalah nang keluargane bojone nyong biasane rembugan 
ndisit karo nyong ning masalah kue ora biso dipecahna  nganggo cara 
rembugan karo ana beda pendapat antara nyong karo bojone nyong 
karo pode-pode ora ana sing ngalah terus nyong cerewet sebabe 
bojone nyong jengkel terus akhire nyong dikampleng karo bojone 
nyong. Alesane wong wadon ora gelem nurut karo bojone, (pada 
waktu ada permasalahan dalam kelurga suami biasanya musyawarah 
dengan isterinya, tetapi apabila permasalahan itu tidak menemukan 
solusinya dan mengalami perbedaan pendapat dan sama-sama 
mempertahankan pendapatnya yang dianggap benar dan tidak ada yang 
mau mengalah serta isterinya tetap ngomel-ngomel karena mau 
menang sendiri maka suaminya menjadi marah dan akhirnya suami 
menampar isteri dengan alasan isteri tidak mau menuruti apa yang 
dikatakan suami)”. (Wawancara dengan Susi 27 tahun hari  minggu 2 
november 2008). 
”Nyong jengkel karo wadone nyong sebabe wadone nyong ora gelem 
nurut kabeh perintahku ning duwit sing nyong olih saka kerjane nyong 
cukup kanggo urip karo nyekolahke bocah-bocah. Bojone nyong 
pingin kaya tetangga-tetanggane sing liyane sing kondisi keuangane 
luwih karo sing sering blanja-blanja. Nyong wis ping pirang–pirang 
ngomongi karo bojone nyong angger ajae melu-melu kaya kue sebabe 
kudu ngerti kebutuhane dewek iseh akeh sing durung tercukupi, (Saya 
marah sama isteri saya karena isteri saya tidak mau menuruti semua 
perintahku padahal uang yang saya dapatkan dari hasil kerja hanya 
cukup buat kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak. Isteri 
saya ingin seperti tetangga-tetangga yang lainya yang kondisi 
keuangannya lebih baik dan yangs sering belanja-belanja. Saya sudah 
berkali-kali bicara sama isteri saya untuk tidak ikut-iktutan seperti itu. 
Karena harus mengerti kebutuhan yang masih banyak belum 
tercukupi)”. (Wawancara dengan Sutono 48 tahun hari sabtu 8 
November 2008). 
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Penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam keluarga biasanya 

suami sering melakukan penamparan terhadap isterinya karena suami merasa 

yang paling berhak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. 

Sehingga isteri yang sering mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya, yang 

seharusnya isteri mendapatkan kasih sayang dari suaminya bukan sebuah 

tamparan yang didapatkan. 

Sebenarya saya ingin bekerja membantu suami tetapi suami malah 

menyuruh untuk mengurus rumah dan anak-anak. Oleh karena itu karier 

perempuan menjadi terbatas dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Yuli 40 tahun menuturkan sebagai berikut. 

”Asline nyong kuwe kepingin nyambut gawe mas, kanggo ngrewangi 
bojone nyong sing gajine pas-pasan. Nyong juga kepingin uripe kue 
enak ora serba kurang karo gawe seneng bocah-bocah tap primen 
manning mas, ora olih nyong nyambut gawe dikon ngurusi omah bae, 
(Sebenarnya saya ingin bekerja mas, buat membantu suami yang 
penghasilanya pas-pasan. Saya juga ingin hidupnya enak tidak serba 
kekurangan dan biar anak-anak senang tetapi harus bagaimana lagi 
mas, suami saya tidak mengijinkan kalau saya bekerja dan disuruh 
mengurus rumah saja)”. (Wawancara dengan Yuli 40 tahun hari kamis 
13 November 2008).     

           
Selain Yuli, Fatimah 32 tahun juga mengemukakan pengalamannya 

sebagai korban KDRT. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, fatimah   

mengatakan sebagai berikut. 

”Nyong mbiyen tau kerja mas, nang pabrik tebu tapi dikon metu  
sebabe bojone nyong cemburu soale ana sing seneng karo nyong. Wes 
kaya kiye bae bojone nyong ngomong nyong kudu nang umah bae 
cukup ora cukup gajine bojone nyong sing penting nyong ora 
dicemburuni, (saya dulu pernah bekerja mas, disebuah pabrik tebu tapi 
saya disuruh keluar sama suami karena suamik saya cemburu ada 
karena ada yang suka sama saya ditempat kerja terus suami saya bilang 
mulai sekarang kamu harus diruma saja cukup tidak cukup penghasilan 
suami saya yang penting saya tidak dicemburui)”. (Wawancara dengan 
Fatimah 32 tahun hari senin 25 November 2008).     
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Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga yang terjadi di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang ada empat 

faktor penyebab utama yaitu: 

1. Terjadinya ketimpangan ekonomi antara suami dan isteri karena lebih 

banyak pria yang bekerja dibandingkan perempuan maka dia kuat secara 

ekonomi. 

2. Penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik 

3. Otoritas atau pengambil keputusan  kebanyakan ada ditangan suami. 

4. Ketakutan isteri untuk meninggalkan keluarganya.    

Kasus KDRT ini merupakan pengalaman yang traumatis bagi 

korbanya tau bagi anggota keluarga lainnya yang menyaksiaknnya. Tidak 

mudah untuk menghilangkan kenangan yang buruk ini. Pengalaman ini tentu 

akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa penyebab terjadinya 

KDRT dapat dikelompokkan dalam beberapa faktor sebagai berikut. 

1. Faktor internal pelaku baik karena karakter pribadi maupun karena 

pengaruh lingkungan meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat). 

2. Faktor eksternal pelaku baik melalaui budaya patriarkhi yang berkembang 

dalam sistem sosial, pemahaman ajaran agama yang biasa maupun 

kepasrahan isteri (korban sendiri). 

3. Peran Tokoh Masyarakat dalam Penanganan dan Penegakan  Kasus 

KDRT di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang 
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a. Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan dan Penegakan Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Peran merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh seseorang di 

dalam masyarakat. Peran biasanya dilakukan oleh orang-orang yang 

berpengaruh terhadap masyarakatnya, yang disebut dengan tokoh masyarakat. 

Tokoh masyarakat di Kelurahan Kebondalem ditentukan oleh beberapa 

kriteria yaitu: 

1) Pemuka agama adalah orang yang mempunyai pengetahuan lebih tentang 

agama misalnya kyai, ustadz, pastur. 

2) Pejabat kelurahan adalah orang yang mempunyai jabatan atau orang yang 

menjalankan tugasnya sebagai perangkat Kelurahan seperti Lurah, Kadus, 

Mudin, Sekretaris Kelurahan, Rw, Rt. 

3) Orang-orang yang dituakan di Kelurahan Kebondalem 

Berdasarkan wawancara dengan Kyai Dhopiun mengatakan bahwa 

pernah ada warga di sekitar saya yang mengalami kasus kekerasan dalam 

rumah tangganya dan meminta bantuan kepada saya yang dianggap sebagai 

pemuka agama untuk memberikan solusi dan mencarikan jalan yang terbaik 

bagi rumah tangganya, kasus yang dialami berupa penamparan berulang-ulang 

yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya sampai mengakibatkan isterinya 

itu mengalami luka memar diwajahnya dan sempat membuat warga sekitar 

jadi simpatik terhadapnya. Permasalahanyan adalah isteri meminta diantar ke 

pasar untuk membeli kebutuhan rumah tangga tetapi suaminya menolak 

karena suaminya kecapekan baru pulang kerja dan isterinya memaksa untuk 
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mengantarkannya, sehingga suaminya terpancing emosi dan tak terkendali 

sampai akhirnya kasus suami mampar isterinya pun terjadi. 

Dari kasus tersebut pihak yang dirugikan adalah sang isteri karena 

sampai mengalami luka memar diwajahnya akibat tamparan yang dilakukan 

oleh suaminya. Hal ini menunujukkan bahwa perbedaan gender masih tampak 

di kelurahan  kebondalem yang memposisikan suami sebagai raja dalam 

keluarga. Kyai sebagai pemuka agama setempat berperan sebagai perantara 

untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dengan cara 

musyawarah keluarga kedua belah pihak bertujuan agar supaya keluarga 

mereka dapat rukun kembali karena perbuatan cerai itu dimurkai Tuhan.  

Isteri sebagai ibu rumah tangga sering kali mengalami perlakuan-

perlakuan kekerasan yang sampai menjurus ketindak kriminal seperti 

pemukulan, penamparan, penendangan yang dilakukan oleh suaminya 

dikarenakan suami merasa berkuasa sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu, 

kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga baik kekerasan fisik 

maupun psikis seperti hinaan, cemohan, dan celaan harus mendapatkan 

perhatian yang serius dari lingkungan sekitar. 

Beda halnya hasil wawancara peneliti dengan Lurah Kebondalem yang 

bernama Budiyono mengutarakan bahwa sudah banyak menangani kasus-

kasus kekerasan dalam rumah tangga masyarakatya. Kasus yang kebanyakan 

terjadi seperti pemukulan dan penamparan suami terhadap isteri, hinaan dan 

cemoohan suami terhadap isteri. Dari pihak Kelurahan sendiri bertugas 

mencatat semua laporan warga terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah 



 

 

46

tangganya, dan kelurahan memberikan pengarahan tentang dampak negatif 

yang diakibatkan oleh kasus tersebut, sehingga keluarga yang bermasalah 

dapat berdamai kembali. Apabila tidak menemukan jalan keluar setelah 

diberikan pengarahan maka pihak Kelurahan menyarankan kasusnya untuk 

diselesaikan di kepolisian karena kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) itu termasuk tindakan kriminalitas dan di Negara Repiblik Indonesia 

sudah ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang No.23 

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan ikut serta dalam menangani 

kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memeberikan keamanan bagi warga 

yang akan melapor ke tingkat kepolisian, sehingga bagi pelapor tidak merasa 

takut karena sudah ada Undang-undang yang mengaturnya dan negara kita 

adalah negara hukum. 

b. Penegakan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan 

Kebondalem 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan penanganan 

yang serius dari negara atau pemerintah karena kekerasan dalam keluarga bisa 

jadi awal dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh sesama anggota keluarga 

yang satu dengan yang lainnya. Terjadinya  kasus pembunuhan sesama 

anggota keluarga bisa saja disebabkan oleh ketidak seimbangan antara hak dan 

kewajiban suami isteri dimana isteri sering diperlakukan tidak manusiawi 

seperti hianaan, cemoohan bahkan kekerasan fisik seperti pemukulan, 

penamparan, penyimpangan seksual dan penyiksaaan lainya yang tergolong 
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tindak kejahatan. Tidak jarang seorang isteri tega berbuat membunuh 

suaminya sendiri yang dikarenakan oleh penyiksaan yang tidak tahan lagi 

dialami oleh sang isteri. 

Dari interview yang peneliti lakukan di Kepolisian Resort Pemalang 

mengungkapkan bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga yang ditangani dan diproses oleh Polres setempat menunjukkan bahwa 

tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga relatif stabil dari tahun ketahun 

(dapat dilihat dilampiran). Dari penjelasan AIPTU Nining W menyebutkan 

bahwa sebelum proses hukum dilaksanakan maka  pelapor menceritakan 

terlebih dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada Kanit PPA Polres 

Pemalang sebelum akhirya pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut 

serta memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan 

kemudian diproses secara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian 

dan pengakuan  korban selanjutnya tersangka tersebut dapat dijatuhi hukuman 

sesuai dengan pedoman Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu 

UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Akan tetapi  korban dapat menangguhkan penanganan kepada 

tersangka dengan alasan faktor kebutuhan ekonomi. Dimana suami sebagai 

kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada 

isterinya tetapi dengan satu syarat suami tidak akan melakukan tindakan 

kekerasan lagi terhadap isterinya baik kekerasan fisik maupun psikis.  

AIPTU Nining W kanit PPA Polres Pemalang juga mengutarakan 

bahwa banyak kasus kekerasan yang terjadi dan penyelesaiannya dilakukan 
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dengan cara mempertemukan antara korban dan pelaku dengan tujuan 

membahas proses penyelesaian kasusnya. Dari pihak kepolisisan sendiri 

sebelum menjatuhi hukuman kepada  pelaku terlebih dahulu memberikan 

penjelasan tentang dampak negatif yang diakibatkan oleh tindakan kekerasan 

tersebut yang berupa hukuman penjara bagi  pelaku dengan tujuan agar 

menumbuhkan sifat jera bagi  pelaku.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Polres Pemalang bertugas 

melayani dan melindungi masyarakat dalam hal ini adalah kasus tindak 

kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pemalang khususnya Kelurahan 

Kebondalem. Penanganan kasusnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur 

ketentuan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga. Polres Pemalang memberitahukan pengetahuan tentang 

adanya Undang-undang yang mengatur tentang KDRT dengan cara 

penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti dan berani 

melaporkan kepada Kepolisian apabila ada yang mengalami kasus kekerasan 

dalam ruma tangga.                  

c. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Terjadi di Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang 

Hubungan suami isteri idealnya dilandasi mawaddah warahmah 

sehingga dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, yang memancarkan 

suasana kehidupan yang damai dan bahagia bagi penghuninya. Rumah tangga 

sakinah hanya bisa terwujud jika masing-masing pihak, bagi suami maupun 

isteri sanggup melaksanakan kewajibanya secara bertanggung jawab serta 
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saling pengertian. Relasi suami isteri yang diwarnai dengan kekerasan dalam 

rumah tangga, suami terhadap isteri. Isteri yang mendapat perlakuan kasar dari 

suaminya sendiri telah menjadi fenomena yang memprihatinkan. 

Dalam konteks perbedaan gender, perempuan sering kali mengalami 

tindak kekerasan. Kekerasan dimulai dari kekerasan fisik, seperti perkosaan, 

pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga, penyiksaan pada alat 

kelamin, pelacuran, perdangangan perempuan, kekerasan terselubung, 

pelecehan seksual, dan lain-lain. Ini sebuah realitas yang terjadi dikalangan 

anak manunsia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara 

terhadap korban-korban yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah 

tangganya di Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang. Peneliti 

mengambil beberapa sampel  wawancara untuk memperoleh keterangan 

langsung dari  korban.   

Menurut pengakuan responden yang bernama Sri Sumiati 28 tahun 

pernah mengalami kasus KDRT berupa kekerasan fisik seperti kutipan berikut 

ini: 

” Mbiyen nyong tau disiksa karo mas harjo sebabe pas mas harjo 
balik njaluk kopi pas kopine entek terus nyong njaluk duwit nggo tuku 
kopi malah nyong diantem karo ditendang sebabe mas Harjo ora duwe 
duwit,  (dulu saya pernah disiksa sama suami saya mas Harjo 
dikarenakan waktu mas Harjo pulang minta kopi dan kebetulan 
kopinya habis lalu saya minta uang buat beli kopi ternyata mas harjo 
langsung memukul dan menendang saya karena mas Harjo tidak punya 
uang)”. (wawancara dengan Sri Sumiati, hari rabu 10 Desember 2008). 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan responden lainya yang bernama 

Yuli 40 tahun menuturkan bahwa  

”nyong mbiyen tau dijambak, dikampleng karo disiram nganggo banyu 
panas nganti raiku ngloyom, wis primen maning kodrate wong wadon 
kuwe nang ngisore wong lanang dadi wong lanang sing luwih 
menangan ngatur wong wadon sebabe nyong ora nuruti kabeh 
omongane bojone nyong nganti bojone nyong jengkel, (dulu saya 
pernah dijambak, ditampar serta wajahnya pernah disiram dengan air 
panas oleh suami saya. Bagaimana lagi yang namanya kodratnya 
perempuan itu di bawah laki-laki jadi laki-laki yang berkuasa dan 
seenaknya sendiri mengatur isteri. Peristiwa tersebut dikarenakan saya 
tidak menuruti semua apa yang dikatakan oleh suami sehingga suami 
saya marah)”. 
 

Berdasarkan pengalaman Yuli yang mendapat perlakuan kasar dari 

suaminya terjadi karena statusnya sebagai anggota keluarga yang lemah dan 

tidak berdaya karena masih membedakan status gender. Kekerasan atau 

penganiayaan pada isteri terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam 

kelurga tersebut sehingga isteri sering menjadi sasaran kemarahan suami 

sampai terjadi kasus suami menampar isteri.    

Fatimah 32 tahun yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah 

tangga oleh perlakuan suaminya yang bernama Toni 40 tahun yang tega 

memukul, memasukkan wajah korban ke dalam air serta mengancam korban 

akan dibunuh mengatakan bahwa,  

”nyong tau diantem, raiku dilebokna banyu karo nyong tau pan 
dipateni karo bojone nyong sebabe kaya kiye mas bojone nyong 
pengangguran pingin tuku udud ndelalah pas kue nyong nembe balik 
kerja karo durung gajian, terus bojone nyong malah jengkel 
ngangkone kudu oleh udud terus nyong dikongkon ngutang nang 
warung tapi nyong isen sebabe utange nyong wes akeh sing durung tak 
bayar. Sangking jengkele bojone nyong ora oleh udud nyong diantem 
raiku dileokna nang banyu karo pan dipateni bojone nyong, (Saya 
pernah dipukul wajah saya pernah dimasukkan ke dalam air dan 



 

 

51

diancam mau dibunuh sebabnya begini mas, suami saya kan 
pengangguran dia pingin beli rokok pas kebetulan waktu itu saya baru 
pulang kerja dan belum gajian kemudian suami saya marah-marah dia 
bilang harus dapat rokok sampai saya disuruh hutang ke warung tapi 
saya malu karena hutang saya masih banyak yang belum dibayar. 
Suami saya sangat marah karena tidak dapat rokok sehingga saya 
pernah dipukul, wajah saya dimasukkan ke dalam air serta diancam 
mau dibunuh)”. 
 

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.     

4. Hambatan-Hambatan yang dialami Tokoh Masyarakat Dalam 

Penanganan dan Penegakan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan 

terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadai di Kelurahan 

Kebondalem terdapat beberapa hambatan-hambatan mengenai peran tokoh 

masyarakat dalam penegakan dan penanganan KDRT, diantaranya: 

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT sebagai tindakan 

kriminal yang sudah diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri sumiyati 28 tahun yang 

menyatakan bahwa tindakan pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh 

suaminya dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar-wajar saja dalam 

kehidupan rumah tangga dan merupakan masalah intern yang tidak perlu 
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diungkap secara umum. Karena akan mengakibatkan dampak negatif  berupa 

perpecahan dalam keluarga. Pemahaman dan pengetahuan yang masih kurang 

oleh sebagaian besar masyarakat khususnya di Kelurahan Kebondalem yang 

menganggap bahwa perbuatan seperti memukul, menampar, menendang, 

menghina bahkan mengancam merupakan tindakan kriminal yang sudah diatur 

dalam Undang-undang KDRT. 

b. Kurangnya sifat keterbukaan bagi  korban tentang kekerasan yang terjadi 

dalam rumah tangganya  

Keterbukaan merupakan hal yang sangat diperlukan untuk 

mengungkap dan menyelesaikan masalah yang dialaminya. Kekerasan dalam 

rumah tangga akan cepat selesai permasalahanya bila korban terang-terangan 

dalam menyampaikan apa yang telah dialaminya baik kepada tokoh 

masayarakat setempat untuk dimintai saran dan arahan maupun kepada pihak 

kepolisian sebagai aparat penegak hukum. 

Permasalahan keluarga yang sudah mengacu pada tindak kekerasan 

seharusnya masyarakat bersifat terbuka dan tidak lagi berfikiran masalah itu 

sebagai masalah privat keluarga.  

c. Ketakutan untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangganya  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuli 40 tahun mengungkapkan 

bahwa rasa ketakutan meliputi dirinya apabila melaporkan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga dibawa sampai ke kepolisisan. Jaminan keamanan yang 

msih kurng membuta korban merasa ketakutan terhadap suaminya yang 

sewaktu-waktu bisa berbuat nekat karena masih tinggal dalam satu rumah.       
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d. Peran tokoh masyarakat yang belum optimal dalam penyelesaian masalah 

KDRT 

Peran tokoh masyarakat juga belum optimal dalam penanganan dan 

penegakan kasus kekerasan dalam rumah tangga  yang disebabkan oleh masih 

minimnya laporan dan keluhan masyarakat yang mengalami KDRT. Tokoh 

masyarakat yang dianggap sebagai panutan dan pemberi arahan, solusi yang 

dipercaya oleh warga sekitar harus berbuat sebaik mungkin dalam mengambil 

keputusan bila ada warganya yang meminta bantuan dalam penyelesaian 

permasalahan kelurga.    

e. Kurangnya sosialisasi tentang KDRT 

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat negatif yang 

disebabkan dari KDRT itu sendiri. Oleh karena itu, sosialisasi perlu dilakukan 

dalam upaya pencegahan dan penanganan untuk meminimalkan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga.  

f. Penegakan supremasi hukum yang masih lemah 

Melalui Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

yang berkaitan dengan anti kekerasan dalam rumah tangga dapat ditegakkan 

apabila aparat penegak hukum menjalankan sepenuhya ketentuan peraturan 

yang berlaku. Karena hukum hanya dapat ditegakkan secara maksimal dalam 

tatanan kehidupan masyarakat bernegara jika mendapat legitimasi kekuasan 

politik dari negara. 

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga Undang-undang KDRT memiliki pandangan bahwa korban harus 
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mendapatkan keadilan melalui negara, bukan main hakim sendiri. Tanpa 

perlindungan melalui undang-undang, istri yang mengalami kekerasan dari 

suaminya sendiri akan sulit mendapat perlindungan hukum sebab selalu 

dianggap bahwa konflik dan kekerasan suami kepada istri termasuk wilayah 

privat, tidak bisa dicampuri publik.  

Dengan adanya Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga, masalah kekerasan suami kepada istri telah berubah menjadi urusan 

publik, sehingga kepentingan istri korban kekerasan dalam rumah tangga bisa 

mendapat perlindungan hukum yang memadai.       

B. Pembahasan 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, 

dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam berumah 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. 

Keutuhan dan kerukunana rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaknyamanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. 

Akhir-akhir ini kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan 

secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataanya 

sering terjadi sehingga diperlukan penanganan yang seriau baik dari tokoh 
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masyarakat setempat maupun dari pihak yang berwenanang yaitu kepolisian. 

Dalam hal ini peranan tokoh masyarakat yang dimaksud adalah bagaimana 

keterlibatan tokoh masyarakat dalam ikut serta menangani kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang terjadi  di masyarakat Kelurahan Kebondalem 

Kabupaten Pemalang. Peran tokoh masyarakat ini tentu berbeda antara tempat 

yang satu dengan tempat yang lain dalam hal penanganannya. Tokoh 

masyarakat yang menangani kasus tersebut antara lain tokoh agama setempat, 

perangkat kelurahan dan orang-orang yang berpengaruh dilingkungan sekitar.  

Proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut 

dapat dilakukan dengan cara tokoh masyarakat mengajak musyawarah antar 

anggota keluarga korban dan pelaku dengan tujuan agar supaya keutuhan 

rumah tangga dapat terjaga. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah 

tidak menemukan titik temu maka, tokoh masyarakat berperan dalam 

menyelesaikan KDRT dengan cara memeberikan arahan dan bimbingan 

sehingga tidak sampai melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal 

ini kepolisian karena akan merusak nama baik keluarga. Peranan yang 

dilakukan oleh tokoh masyarakat di Kelurahan Kebondalem meliputi: 

1. Memberikan solusi kepada kedua belah pihak dengan tujuan untuk 

mendamaikan pelaku dan korban. 

2. Memberikan pengarahan tentang KDRT 

3. Memberikan jaminan keamanan bagi korban yang akan melapor ke 

kepolisian 



 

 

56

4. Memberikan pengarahan akan dampak negatif yang diakibatkan oleh 

KDRT 

Masyarakat beranggapan dan selalu tetap percaya bahwa rumah tangga 

adalah tempat yang paling nyaman bagi anggota keluarga, sehingga kekerasan 

dalam rumah tangga sangat jarang terjadi. Anggapan ini sampai saat ini masih 

dibenarkan oleh masyarakat. Menurut pandangan mereka bahwa rumah tangga 

adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Namun apa yang 

terjadi? kehidupan yang terjadi menunjukkan kenyataan yang berbeda, dengan 

pandangan masyarakat. Kenyataanya memperlihatkan bahwa berbagai macam 

bentuk kekerasan sering terjadi dalam kontek keluarga. Kekerasan itu berupa 

kekerasan fisik seperti memukul, menendang, meampar dan kekerasan 

psikologis seperti hinaan, penyimpangan seksual dan ancaman kerap kali 

terjadi.   

Bagi masyarakat Kelurahan Kebondalem Kabupaten Pemalang, 

ketegangan yang disertai dengan tindak kekerasan tersebut semuanya 

dianggap sebagai perbuatan yang wajar dalam setiap kehidupan berumah 

tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutinah 48 tahun mengatakan 

bahwa perbuatan perang mulut antara suami dengan istri sampai perbuatan 

menampar dan menghina merupakan perbuatan yang lumrah terjadi dalam 

kehidupan berumah tangga karena urusan rumah tangga harus diselesaikan 

secara kekeluargaan yaitu antara anggota keluarga itu sendiri. Dalam hal ini 

masyarakat di kelurahan kebondalem belum memahami bahwa apa yang 

mereka alami termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Padahal KDRT 
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merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan dengan niat sengaja untuk 

menyakiti atau melukai salah satu seorang anggota keluarga dan merupakan 

perbuatan yang melanggar Undang-undang tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga terutama pasal 1 ayat 1 yang berbunyi” Kekerasan dalam 

rumah tangga adalah 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. 

Kasus KDRT yang terjadi di Kelurahan Kebondalem pada dasarnya 

dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka atau sesama anggota keluarga 

dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi mengakibatkan terjadinya 

kerusakan fisik seperti memar diwajah atau kekerasan psikis seperti perasaan 

takut karena mendapat ancaman dari suaminya sendiri bila membicarakan 

kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya kepada orang lain padahal 

kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan 

tindak kejahatan.  Bertitik tolak dari kasus tersebut tampak bahwa kekerasan 

(Violence) menunujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus 

bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa ancaman saja atau 

merupakan suatu tindakan nyata dan memilih akibat-akibat kerusakan 

terhadap harta benda atau fisik atau bahkan sampai mengakibatkan kematian 

pada seseorang (Atmasasmita, 1992:55).  
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Di negara kita, Indonesia hal tersebut juga bertentangan dengan 

Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 5 

yang berbunyi ”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.       

Biasanya pelaku kekerasan memiliki otoritas dan kekuasan yang tinggi 

terhadap korban KDRT yang merasa lemah. Pada kenyataannya kekerasan 

banyak menimpa kaum perempuan dan anak-anak yang relatif lemah dan tak 

berdaya yang dilakukan oleh kaum laki-laki yaitu suaminya sendiri. 

Penderitaan yang dialami para korban KDRT harus mendapatkan perhatian 

yang serius dari warga masyarakat setempat. 

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kebondalem masih 

beranggapan bahwa kasus KDRT yang terjadi dalam rumah tangganya 

dianggap sebagai urusan privat yang masih ditutup-tutupi dan orang lain tidak 

berhak ikut campur urusan tersebut. Oleh karena itu, kasus KDRT  mau tidak 

mau harus diselesaikan  sendiri antara korban dan pelaku tanpa meminta 

bantuan orang lain karena rumah tangga merupakan kawasan yang tidah boleh 

dimasuki oleh orang lain. Meskipun dirasakan tidak adil oleh korban yang 

dianiaya karena penyelesaiannya yang bersifat tertutup yaitu tanpa mendapat 

bantuan dari orang lain. Hal ini tampak pada hasil wawancara dengan Sofiah 
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25 tahun yang mengatakan bahwa perselisihan perbedaan pendapat sampai 

dengan terjadi pertengkaran-pertengkaran  dalam rumah tangga merupakan hal 

yang wajar karena dianggap sebagai bumbu rumah tangga padahal kalau 

terjadi pertengkaran itu sampai dengan memukul, menendang, menampar 

bahkan sampai menusuk dan secara tidak langsung perbuatan tersebut 

termasuk kasus KDRT yang bertentangan dengan Undang-undang No. 23 

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam ruamah tangga. 

Kurangnya informasi tentang bentuk-bentuk masalah KDRT di 

Kelurahan Kebondalem menyebabkan minimnya pengetahuan yang mereka 

miliki sehingga berpengaruh terhadap persepsi mereka yang beranggapan 

bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga masih ditutup-tutupi dan 

diselesaikan sendiri dengan cara kekeluargaan. Untuk itu, perlu adanya peran 

tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum guna menangani kasus KDRT 

karena kasus tersebut perlu mendapatkan penanganan yang serius dari 

pemerintah. 

Penderitaan yang dialami oleh para korban KDRT perlu mendapat 

perhatian yang serius terutama dalam hal penyelesaian dan penanganannya 

sebab kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kejahatan yang 

melanggar hukum. Penyelesaian secara kekeluargaan yang biasanya dilakukan 

di Kelurahan Kebondalem perlu melibatkan pihak ketiga yaitu adanya 

penengah yang bertugas memberikan arahan dan bimbingan guna mencari 

jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak. Maka diperlukan peran 

seorang tokoh masyarakat setempat yang dipercaya, hal itu sekaligus berarti 
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bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. 

Pentingnya peran adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan 

menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan 

perbuatan-perbuatan orang lain. 

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat 

(Soekanto, 2003:244). Setiap peran bertujuan agar antara individu yang 

melaksanakan peran tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut, 

atau, ada hubungannya dengan peran tersebut, terdapat hubungan yang diatur 

oleh nilai-nilai sosial yang diterima  dan ditaati oleh kedua belah pihak. Tokoh  

masyarakat meliputi perangkat Kelurahan, Ketua RT/RW, Pemuka Agama 

maupun Cendekiawan. 

Tokoh masyarakat di Kelurahan Kebondalem berperan serta dalam 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada warganya. 

Peranan yang dilakukan adalah mempertemukan antara korban dan pelaku 

untuk dimintai keterangan-keteranngan tentang permasalahannya terlebih 

dahulu, kemudian tokoh masyarakat memberikan arahan, nasehat, bimbingan 

untuk nantinya dapat dijadikan dicari jalan keluar yang terbaik dan tidak 

merugikan salah satu pihak. Bentuk peran tersebut bermacam-macam mulai 

dari bimbingan kerohanian sampai dengan pemberian pengetahuan tentang 

dampak negatif jika sampai terjadi perceraian bahkan sampai dengan diproses 
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oleh aparat penegak hukum. Karena yang akan dirugikan apabila suami 

dihukum penjara, maka anak-anak dan istri akan menjadi terlantar.          

Kasus KDRT yang ditangani dan diproses oleh Polres Kabupaten 

Pemalang menunjukkan bahwa tingkat kasus kekerasan dalam rumah tangga 

relatif stabil dari tahun ketahun. AIPTU Nining W menyatakan bahwa 

sebelum proses hukum dilaksanakan maka  pelapor menceritakan terlebih 

dahulu kronologis kejadian sebenarnya kepada Kanit PPA Polres Pemalang 

sebelum akhirya pihak kepolisian menindak lanjuti kasus tersebut serta 

memanggil pelaku tindak kekerasan untuk dijadikan tersangka dan kemudian 

diproses secara hukum yang berlaku. Dengan mendengar kesaksian dan 

pengakuan  korban selanjutnya tersangka tersebut dapat dijatuhi hukuman 

sesuai dengan pedoman Undang-undang kekerasan dalam rumah tangga yaitu 

UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

Penegakan kasus KDRT yang dilakukan oleh Polres Pemalang yaitu 

melayani dan melindungi masyarakat yang mangalami kasus tindak kekerasan 

dalam rumah tangga di Kabupaten Pemalang khususnya Kelurahan 

Kebondalem. Penanganan kasusnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur 

ketentuan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Menurut Ciciek (1999:25-27) faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya KDRT antara lain: 

Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan serta dalam 

masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa Laki-lakii berkuasa atas 
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perempuan. Di dalam rumah tangga ini berarti suami diatas isteri. Isteri adalah 

sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami 

termasuk di dalamnya melakukan tindak kekerasan. Budaya yang 

menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan 

berpengaruh terhadap pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam 

rumah tangga. Laki-laki memiliki peran yang dominan dalam keluarga 

sehingga dia sebagai penguasa dan pengambil keputusan utama dalam 

kelurga. 

Ketimpangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan akan 

memberikan peluang pada laki-laki (suami) untuk melakukan penganiayaan 

pada perempaun atau pasangannya (istri). Ketidaksetaraan antara penganiaya 

dan korbannya, memungkinkan orang yang lebih dominanan untuk memaksa 

kepentingannya sendiri, tanpa mau mendengar pendapat orang lain, termasuk 

dengan kekerasan. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan kekerasan sangat 

mudah terjadi.                

1. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar 

mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani serta tanpa ampun. 

Laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang 

disekililingnya. Setelah mereka tumbuh menjadi laki-laki dewasa dan 

menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menaklukan istri. 

Inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun termasuk 

cara-cara kekerasan demi menundukan isterinya.  
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Anak laki-laki di Kelurahan Kebondalem mendapat perlakuan yang 

lebih keras dibanding anak perempuan dalam hal mendidik dan 

membesarkanya dari orang tuanya untuk menjadi laki-laki yang dewasa 

karena dituntut untuk bisa menghidupi keluarganya bila kelak sudah berumah 

tangga sendiri. Oleh karena itu, anak laki-laki menjadi arogan dan mau 

menang sendiri dan merasa paling kuasa dalam rumah tangga.   

2. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya tergantung 

pada suami, khususnya secara ekonomi.       

Hal ini membuat perempuan hampir sepenuhnya berada di bawah 

kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri sering kali diperlakukan semena-

mena sesuai kehendak suami. Persoalan ekonomi menjadi penyebab utama 

tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena kebanyakan mata 

pencaharian masyarakat di Kelurahan Kebondalem disektor industri sebagai 

buruh pabrik. Penghasilan yang pas-pasan hanya cukup untuk biaya hidup 

sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka maka kebutuhan-kebutuhan 

lain yang masih belum tercukupi memicu terjadinya KDRT.   

3. Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi 

persoalan pribadi suami isteri 

Pendapat yang memandang bahwa orang lain tidak boleh ikut campur 

dalam urusan rumah tangga orang lain ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat 

yang dengan sengaja ”menutup mata” terhadap fakta KDRT yang lazim 

terjadi. Persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa masalah rumah 

tangga sebagai urusan privat dan orang lain tidak boleh ikut campur di 
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dalamnya mengakibatkan kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga sulit untuk medapatkan perlakuan yang adil.  

4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa 

lelaki boleh menguasai perempuan.  

Tafsiran semacam ini mengakibatkan pemahaman turunan bahwa 

agama juga membenarkan suami melakukan pemukulan terhadap isteri dalam 

rangka mendidik. Padahal tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami 

yang menyebabkan isteri luka-luka bahkan cidera dan cacat tidak dibenarkan 

oleh islam.  

Dari uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Kebondalem Kabupaten 

Pemalang adalah (1) fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan 

serta dalam masyarakat; (2) masyarakat masih membesarkan anak laki-laki 

dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani 

serta tanpa ampun; (3) kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri 

supaya tergantung pada suami, khususnya secara ekonomi; (4) masyarakat 

tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi 

suami isteri. (5) pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang 

menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi yang 

berjudul ”Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penegakan dan Penanganan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Studi Kasus di Kelurahan 

Kebondalem Kabupaten Pemalang”,  dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Masyarakat di Kelurahan Kebondalem masih beranggapan bahwa masalah 

rumah tangga merupakan urusan privat dan harus diselesaikan sendiri 

tanpa melibatkan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga pun dianggap 

sebagai masalah pribadi bukan masalah umum padahal kalau sudah 

menjurus pada kekerasan fisik maupun psikis merupakan masalah publik 

yang merupakan tindak kejahatan dan bertentangan denagn KUHP 

maupun Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga.     

2. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh 

faktor-faktor antara lain: persepsi masih adanya perbedaan gender antara 

laki-laki dan perempuan,   ketergantungan istri pada suami dalam hal 

ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, anggapan KDRT 

bukan sebagai masalah social melainkan sebagai masalah suami istri, 

perlakuan mendidik dan membesarkan anak laki-laki lebih keras 

dibanding dengan anak perempuan, dan pemahaman yang keliru terhadap 
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ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai 

perempuan.  

3. Peranan tokoh masyarakat yang mulai tampak pada keikutsertaan dalam 

menangani kasus KDRT yang terjadi pada masyarakat di sekitarnya. 

Peranan tersebut berupa memberikan arahan, bimbingan baik rohani 

maupun jasmani. Dan juga ikut serta sebagai penengah atau pihak ketiga 

dalam penyelesaian masalah untuk mencarikan solusi yang terbaik buat 

kedua belah pihak. 

4. Keterlibatan aparat penegak hukum yang sudah menangani secara intensif 

pengaduan korban, yang sudah sesuai prosedur Undang-undang No.23 

tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

dapat mengeliminir KDRT yang dilakukan suami terhadap istri.      

B. Saran 

  Peran tokoh masyarakat dalam penegakan dan penanganan kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT): studi kasus di Kelurahan Kebondalem 

Kabupaten Pemalang masih terus ditingkatkan lagi dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Masyarakat di Kelurahan Kebondalem harus mengubah persepsi mereka 

tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama mengubah pandangan 

mereka yang keliru bahwa permasalahan rumah tangga yang menjurus 

pada kasus KDRT bukan saja urusan pribadi, melainkan telah menjadi 

urusan publik atau umum yang sudah mendapatkan perlindungan hukum 
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dengan keluarnya Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga.  

2. Pemerintah Kelurahan perlu lebih meningkatkan komunikasi dan 

sosialisasi tentang UU kekerasan dalam rumah tangga kepada masayarakat 

melalui pertemuan rutin misalnya dua minggu sekali, sehingga diharapkan 

masyarakat awam yang selama ini tidak paham tentang KDRT akan 

memiliki pengetahuan tentang KDRT. Dengan bekal pengetahuan ini 

diharapkan masyarakat memiliki sikap dan bekal ketika mengahadapi 

persoalan-persoalan rumah tangganya. 

3. Kepada aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan 

diharapkan agar menindak dan memproses pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT. 

4. Kepada tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan diharapakan 

partisipasinya dalam memberikan pemahaman ajaran agama yang tidak 

bias gender, sehingga image bahwa ajaran agama melegitimasi kekerasan 

suami terhadap perempuan (istri) tereliminir, sekaligus korban kekerasan 

dalam rumah tangga dapat dikendalikan. 
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