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SARI 
 

SUHARI, AHMAT. 2010. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah 
Hukum Polres Grobogan). Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Dr. 
Indah Sri Utari, S.H, M.Hum dan Drs. Herry Subondo, M.Hum. 85 h. 
Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 

Ketentuan Pidana. 
Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani 

kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani 
kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah 
tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik 
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah 
tangga. Dengan munculnya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, 
diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang 
didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap 
korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan 
demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi 
sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam 
penanganannya diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana 
upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Oleh 
kerena itu mengetahui implementasi/pelaksanaan UU No.23 Tahun 2004 
merupakan hal penting, karena dapat melihat efektifitas UU ini terhadap kasus 
kekerasan dalam rumah tangga. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan? (2) Bagaimana bentuk-
bentuk hambatan dalam implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 
2004 Tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan? (3) 
Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum 
Polres Grobogan?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui 
implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan KDRT di Polres Grobogan. (2) Untuk mengetahui hambatan 
terhadap implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (3) Untuk menganalis 
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di 
wilayah hukum Polres Grobogan.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis 
Sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Polres Grobogan. Fokus penelitian adalah 
(1) Implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang 
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Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (2) Hambatan terhadap 
implementasi ketentuan pidana dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan. (3) Faktor-faktor yang 
menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 
Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data 
diperoleh dari wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Objektivitas 
dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi ketentuan pidana 
dalam UU No.23 Tahun 2004  Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya 
terlaksana dengan baik, penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik 
yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya. 
Sedangkan untuk kekerasan yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, 
psikologis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan 
untuk melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. 
Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 
terjadi di wilayah Polres Grobogan telah sesuai dan merujuk pada KUHAP Jo. 
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hambatan-hambatan yang 
terjadi dalam Implementasi ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor korban, 
kendala lainya adalah proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap 
kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya 
partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga yang terjadi. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di 
wilayah hukum Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan/ekonomi, kondisi 
psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat yang keliru dalam 
memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama yang 
menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan 
adalah faktor kemiskinan. 

Saran peneliti diharapkan penyidik lebih bersikap aktif terhadap semua 
bentuk kekerasan yang terjadi yaitu dengan tidak membedakan mengenai luka 
berat dan luka ringan. Selain itu Perlunya ditingkatkan sosialisasi/penyuluhan oleh 
Polres Grobogan tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
kepada masyarakat. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam 
menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Grobogan 
dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para 
pelakunya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap 

insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap 

keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang 

diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. 

Untuk mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga, sangat tergantung 

pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas 

pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. 

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas 

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

kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dalam kenyataannya 

tidak akan terwujud jika dalam menjalankan kehidupan berumah tangga 

diwarnai dengan kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah 

tangga, bertetangga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga 
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Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian 

khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan 

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

terjadi, sehingga dibutuhkan tindakan nyata berupa penegakan hukum untuk 

menghapus kekerasan dalam rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri, 

dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan 

masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa 

anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam 

rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang 

lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum 

menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk 

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, 

melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, 

Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, 

perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

Pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 

1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 
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terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan 

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. 

Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam 

Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.  

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan 

dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya 

antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, 

dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi 

keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu 

yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam 

penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional 

sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap 

pelaku. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini dimaksudkan dalam 

rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dan seberapa jauh efektifitasnya. 
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Di wilayah POLRES Grobogan tingkat pengaduan kasus kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga November 2009 mengalami 

peningkatan. Data ini terlihat dari pengaduan yang ditangani Swatantra 

Grobogan (Lembaga perlindungan korban), yang mencapai 34 kasus. Berbeda 

dengan 2008 yang hanya 29 kasus (www.jawapos.com/ 26 Desember 2009). 

Dari latar belakang diatas mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian skripsi dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Wilayah Hukum 

Polres Grobogan)”. 

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

paling sering dialami oleh perempuan dan jumlahnya diperkirakan 

cukup besar, akan tetapi yang terungkap jauh lebih kecil. Hal ini 

disebabkan karena pada umumnya KDRT masih dianggap urusan 

pribadi, urusan internal keluarga yang tidak perlu diketahui orang lain 

dan bahkan memalukan bila diketahui orang lain. Undang-undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) mengubah 

paradigma masalah KDRT yang semula dianggap masalah di ranah 

pribadi, menjadi masalah publik dan masalah negara. 

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

identifikasi permasalahan yang meliputi: 
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a. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

b. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam implementasi 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga? 

c. Bagaimana peranan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam 

penegakan hukum di masyarakat? 

d. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga? 

e. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang digunakan terhadap 

kasus kekerasan dalam rumah tangga? 

f. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan UU No.23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

dalam proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga? 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan 

diatas, penulis perlu untuk membatasi sebagai upaya pemfokusan 

materi dan permasalahan yang akan dikaji. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis membatasi pada hal-hal sebagai berikut: 
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a. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah hukum 

Polres Grobogan. 

b. Hambatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 

c. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di 

wilayah hukum Polres Grobogan. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

wilayah hukum Polres Grobogan? 

2. Bagaimana hambatan implementasi ketentuan pidana dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 

2. Untuk mendeskripsikan hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 

3. Untuk menganalis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan 

dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu 

hukum, khususnya hukum pidana pada Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya 

sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan 

sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

menyediakan informasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, dampaknya dan upaya pencegahan dan penanganannya 

sehingga dapat mencegah semakin luasnya kasus kekerasan dalam 

rumah tangga. 
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b. Bagi Aparat Penegak Hukum  

Bagi aparat penegak hukum (khususnya polisi), penelitian ini 

diharapkan dapat menambah wacana dan dapat memberikan masukan 

kepada polisi tentang bagaimana bersikap jika terjadi kasus kekerasan 

dalam rumah tangga, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan dalam 

rumah tangga polisi dapat segera tanggap dalam menyikapinya. 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagian pendahuluan skripsi berisi tentang halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

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

2. Bagian isi skripsi terdiri dari : 

 BAB I PENDAHULUAN  

 Berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

 BAB II PENELAAHAN PUSTAKA   

 Berisi tentang pengertian implementasi, sekilas tentang UU 

No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga (PKDRT) yang didalamnya membahas pengertian 

kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga, dan sanksi pidana menurut UU No.23 tahun 2004 
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tentang PKDRT, serta bagaimana penegakan hukum tindak 

pidana KDRT dan faktor-faktor penyebab KDRT.  

 BAB III METODE PENELITIAN  

 Berisi tentang dasar penelitian, metode penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan teknik 

pengumpulan data, teknik pengabsahan data, metode analisis 

data, prosedur penelitian. 

 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

Implementasi  ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan KDRT di wilayah hukum Polres 

Grobogan, hambatan-hambatan dalam proses implementasi 

ketentuan pidana UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT, dan faktor-faktor yang menyebabkan kekeerasan dalam 

rumah tangga. 

 BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

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

PENELAAHAN PUSTAKA 

 

A. Proses Implementasi Kebijakan 

Implementasi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan. 

Menurut Mazmanian dalam Ekowati (2009:72) “Implementasi adalah 

melaksanakan sebuah keputusan kebijakan, biasanya dikaitkan dengan sebuah 

perundang-undangan, disusun oleh pemerintahan baik eksekutif maupun 

keputusan peradilan”. 

Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi 

dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan 

tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut” 

(http//fisip.uns.ac.id/publikasi/sp3_2_monang_sitorus.pdf). 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Implementasi 

adalah pelaksanaan atau penerapan”. 

Pengertian implementasi/kebijakan mempunyai beberapa implikasi 

yaitu sebagai barikut: 

1) Bahwa kebijaksanaan Negara dalam bentuk perdananya berupa penetapan 

tindakan-tindakan dari pemerintah. 

2) Bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi 

dinyatakan dalam bentuk yang nyata. 
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3) Bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan 

tujuan tertentu. 

4) Bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan 

seluruh anggota masyarakat (Ekowati:2009:1-2). 

Seperti yang telah disebutkan diatas, sebuah kebijakan merupakan 

produk dari sebuah keputusan. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan dalam bentuk 

yang nyata/konkret. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk menjamin kepentingan umum semaksimal mungkin. 

2) Ditetapkan berdasarkan prosedur yang berlaku. 

3) Didorong oleh keinginan untuk menghindari pertentangan yang destruktif 

(Ekowati:2009:2). 

Implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara murni dan konsekuen tanpa 

menyimpang dari aturan tersebut. 

Dalam pandangan Mazmanian, peran penting implementasi adalah 

mengidentifikasi varibabel untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Selanjutnya variabel ini dapat dibagi dalam tiga kategori lebih luas:  
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1) Masalah yang mungkin muncul; 

2) Kemampuan struktur implementasi perundang-undangan dalam proses 

implementasi; 

3) Efek langsung dari bermacam-macam variabel politik dalam mencapai 

keseimbangan mendukung tercapainya perundang-undangan 

(Ekowati:2009:72). 

Variabel proses implementasi tersebut apabila digambarkan sebagai 

berikut: 

BAGAN I 
VARIABEL PROSES IMPLEMENTASI 
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B. Model dan Strategi Implementasi 

Ada 4 model dalam implementasi: 

1) Idealized policy, yaitu pola interaksi yang dikehendaki dan apa yang 

hendak diubah oleh suatu kebijakan. 

2) Target group, yaitu sekelompok masyarakat yang hendak dipengaruhi dan 

diubah. 

3) Implementing organization, yaitu sebuah satuan birokrasi pemerintah yang 

bertanggung jawab atas kebijakan tertentu. 

4) Environmental factor, yaitu unsur-unsur lingkungan kebijakan yang 

mempengaruhi pelaksanaan proses implementasi atau kebijakan 

(http//fisip.uns.ac.id/publikasi/sp3_2_monang_sitorus.pdf). 

Menurut Ekowati (2009:24-25) dalam proses implementasi setidaknya 

ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh para implementor, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Pilot project, atau melaksanakan kebijakan dalam bentuk miniatur 

sebelum diterapkan ke skala kebijakan yang sesungguhnya. Tujuanya 

adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kebijakan yang akan 

dilaksanakan. 

Strategi ini dapat digunakan apabila: 

a. Content policy sangat strategis atau mendasar bagi kehidupan bersama. 

b. Memilki dampak dan tujuan jangka panjang. 

c. Kualitas implementor diragukan. 
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d. Probabilitas munculnya dampak negatif sama besarnya dengan 

probabilitas dampak positifnya. 

2) Partnertship, yaitu kemitraan yang bersifat kooperasi antara birokrasi 

pemerintah dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Tujuanya adalah 

untuk meningkatkan efisiensi pada sisi pemerintah, sekaligus menajamkan 

visi pelayanan yang bisa diberikan. 

Strateegi ini dapat dipilih apabila: 

a. Ada tuntutan partisipasi dari kalangan masyarakat. 

b. Alokasi dana pemerintah yang sangat minim. 

c. Instrumen pendukung pihak pemerintah meragukan (seperti teknologi). 

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Selama ini masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan 

yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang 

tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat ada yang 

menganggap kasus-kasus tersebut bukan sebagai tindak kekerasan. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada istri dan anak serta 

mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah 

yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota 

keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah 

tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. 

Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum 
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menjamin perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam 

rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu 

untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan pada tanggal 22 September 

2004 terdiri dari 56 pasal dan sembilan Bab yang terdiri dari Ketentuan 

Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, 

Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain, dan Ketentuan 

Penutup. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan 

dengan ”perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan yang 

menyebabkan cidera atau matinya orang lain, menyebabkan kerusakan 

fisik atau barang orang lain, serta ada paksaan”. 

Jerome Tedie (2009:12) mendefinisikan ”kekerasan sebagai 

penggunaan kekuatan terhadap seseorang, hukum, atau terhadap 

kebebasan publik. Kekerasan tersebut berwujud sebagai hantaman fisik, 

psikologis, pada integritas seseorang atau suatu kelompok”. 

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 

memberikan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap 

tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan 

mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, 



16 

 

seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi 

di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 

Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 

KUHP yang menyatakan bahwa ”membuat orang pingsan atau tidak 

berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Namun 

pengertian/definisi ini tidak dapat dipakai untuk menyatakan istilah-istilah 

yang sama diperaturan perundang-undangan diluar KUHP. Hal ini karena 

dalam ketentuan Pasal 103 yang berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I 

KUHP. 

Secara yuridis pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU 

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

dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan 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.  

Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, ”yaitu jaminan yang diberikan oleh 

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

kekerasan dalam rumah tangga”. 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadinya di dalam 

rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting 

baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga 

atau anggota rumah tangga. 

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk-bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa: 

1) Kekerasan fisik 

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat. 

 

2) Kekerasan Psikis 

Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa “kekerasan psikis adalah 

perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan pikis 

berat pada seseorang”. 
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3) Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah “setiap 

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan 

hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, 

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu”. 

4) Penelantaran Rumah Tangga 

Dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa 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 pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain 

itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang 

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban 

berada di bawah kendali orang tersebut. 

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Salah satu persoalan pokok dalam hukum pidana adalah 

pidana/punishment. Sudarto (1990:9) mendefinisikan pidana adalah 
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“penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan 

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. 

Dalam Subondo dan Masyhar (2008:2), pidana pada intinya 
mengandung unsur: 

1. Pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak 
menyenangkan; 

2. Diberikan secara sengaja oleh orang/ badan hukum yang wenang; 
3. Dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 

 
“Tujuan dikenakanya pidana adalah untuk mencegah terjadinya 

kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki dan/atau untuk 

mengenakan penderitaan atau pembalasan” (Subondo dan Masyhar, 

2008:2). 

Dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, dimana 

pidana itu dibagi dalam dua kelompok: 

1. Pidana pokok 

a) Pidana mati 

b) Pidana penjara 

c) Pidana kurungan 

d) Pidana denda 

e) Pidana tutupan (UU No.20 Tahun 1946) 

2. Pidana tambahan 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

c) Pengumuman putusan hakim 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disamping sanksi 
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ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh 

Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim 

yang mengadili perkara KDRT. 

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII 

antara Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. 

Ketentuan pidana untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur 

dalam Pasal 44: 

Pasal 44 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 

paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 

45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
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penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 

5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

 

Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan psikis dalam rumah 

tangga diatur dalam Pasal 45: 

Pasal 45 

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam 

lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

 

Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan seksual dalam rumah 

tangga diatur dalam Pasal 46-48: 
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Pasal 46 

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 

(tiga puluh enam juta rupiah). 

Pasal 47 

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya 

melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf 

b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan 

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

Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 48 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 

mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan 

sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 

sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) 

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

atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling 

lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah). 
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Ketentuan pidana untuk untuk penelantaran dalam rumah tangga 

diatur dalam Pasal 49: 

Pasal 49 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang 

yang : 

a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 

b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat(2). 

 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu pemikiran yang 

komprehensif dari negara dengan political will untuk memperhatikan dan 

memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Namun yang menjadi kendala adalah upaya untuk mengungkap bentuk 

kekerasan ini tidaklah mudah, selain karena pemahaman/kesadaran 

masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya 

dipahami sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk 

ini masih dilihat dalam ranah privat. 

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan domestik 

(privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran 
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hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi yang harus dihapuskan. Undang-undang No.23 Tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan 

yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. 

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam 

undang-undang penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman 

hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan oleh Hakim, juga 

diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili 

perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat 

ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. 

Dalam hukum pidana dikenal dua macam upaya dalam menangani 

suatu kejahatan, yakni upaya penal (dengan menggunakan sistem pemidanaan) 

dan upaya non-penal (dengan upaya di luar sistem pemidanaan).  

Upaya penal merupakan penerapan dari hukum pidana dalam rangka 
menanggulangi kejahatan. Sedangkan upaya non-penal merupakan langkah-
langkah yang lebih bersifat pencegahan (preventif) dalam rangka 
penanggulangan kejahatan, misalnya kampanye, sosialisasi dan penyuluhan 
hukum. Upaya-upaya tersebut tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. 
Sebagai perbandingan antara upaya penal dan non-penal menurut Prof. Barda 
Nawawi Arief lebih banyak keunggulan yang dimiliki oleh upaya non-penal. 
Upaya penal memiliki banyak kelemahan antara lain lebih bersifat represif. 
Sedangkan upaya non-penal bersifat preventif. Tentu upaya non-penal lebih 
dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan upaya penal 
sebagai langkah apa yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. 
Perbedaan ini mengakibatkan upaya penal dilihat sebagai tahap terakhir dalam 
upaya untuk menanggulangi kejahatan 
(http://iptek.web.id/2009/12/16/korupsi-dan-hukum-pidana/). 

 
Dalam proses penegakan hukum pidana terdapat beberapa tahapan 

yang harus dilalui. Menurut Sutarto (2005:40) proses penyelesaian perkara 
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pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang dan 

melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1) Tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. 

2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. 

3) Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh 

pengadilan. 

4) Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan yang 

dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa hukum acara 

pidana mengenal dua tahapan pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan 

merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana yang dilakukan oleh 

penyidik termasuk di dalamnya penyidikan tambahan atas dasar petunjuk-

petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil 

penyidikannya, jadi pemeriksaan pendahuluan adalah proses pemeriksaan 

perkara pada tahap penyidikan yang menurut KUHAP dilakukan oleh pihak 

kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang 

dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum. 

Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap kasus kekerasan 

dalam rumah tangga berpedoman pada KUHAP, sebagai dasarnya adalah 

Pasal 54 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga yang menyebutkan ”Penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum 
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acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang  

ini”. 

Dalam hal ini posisi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

adalah lex specialis sedangkan KUHP dan KUHAP adalah lege generali. Jadi 

proses penyidikannya sama seperti hukum acara pidana biasa kecuali hal-hal 

yang ditentukan lain oleh UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana asas yang dikenal dalam 

hukum pidana lex specialis derogat lege generali (peraturan yang bersifat 

khusus mengkesampingkan peraturan yang bersifat umum). 

Alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda 

dengan kasus biasa karena satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti lainnya (pasal 55 

UU No.23 Tahun 2004). Alat bukti lainnya ini dapat berupa visum etrepertum 

dari rumah sakit jadi tidak harus ada dua saksi. 

 

E. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak 

faktor. Faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya), di mana 

perempuan cenderung dipersepsi sebagai orang nomor dua dan bisa 

diperlakukan dengan cara apa saja. Secara garis besar faktor-faktor yang 

menjadikan kekerasan dalam rumah tangga dapat dirumuskan menjadi dua, 

yakni faktor eksternal dan faktor internal. 
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Faktor eksternal ini berkaitan erat hubunganya dengan kekuasaan 

suami dan diskriminasi dikalangan masyarakat. Di antaranya adalah: 

1. Budaya patriarkhi yang mendudukan laki-laki sebagai mahluk superior dan 

perempuan sebagai mahluk inferior. Dalam hal ini kedudukan laki-laki 

dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, 

seolah-olah itulah kodrati. 

2. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap 

bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Misalnya suami boleh 

memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani 

kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul semaunya. 

3. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, 

biasanya akan meniru perilaku ayahnya (http://menegpp.go.id/kdrt.htm). 

Dalam Saraswati (2006:3) pengertian patriarkhi adalah “budaya yang 

menempatkan laki-laki sebagai yang utama dibandingkan dengan perempuan”. 

Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit 

dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat masalah ini 

dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang bersangkutan. 

Ita F. Nadia dalam Saraswati (2006:15) menjelaskan tentang budaya 

patriarkhi bahwa “Contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa 

kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala 

rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki 

yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara 

kekerasan”. 
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Kehidupan yang harmonis dalam keluarga akan membawa akibat yang 

baik bagi anak-anak, sebaliknya keluarga yang diwarnai dengan kekerasan 

akan berpengaruh buruk pada anak-anak. 

Mohammad Hakimi dalam Saraswati (2006:237) menjelaskan bahwa 
jika seorang anak laki-laki menyaksikan ayahnya memukul ibunya, dia akan 
belajar bahwa hal itu adalah jalan terbaik untuk memperlakukan perempuan 
dan karena itu dia lebih mungkin untuk menganiaya istrinya sendiri. Ini 
disebut sebagai “penularan kekerasan antar generasi” atau intergenerational 
transmission of violence”. 

 
Sedangkan faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga 

adalah kondisi psikis dan kepribadian pelaku tindak kekerasan yaitu: a) sakit 

mental, b) pecandu alkohol, c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, d) 

kurangnya komunikasi, e) penyelewengan seks, f) citra diri yang rendah, g) 

rasa frustasi, h) perubahan situasi dan kondisi, i) kekerasan sebagai sumber 

daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga 

atau orang tua). 

Penyebab KDRT lainnya adalah kemiskinan atau himpitan ekonomi, 

dimana pria merasa tidak memiliki power di dalam keluarga. Konflik dalam 

pekerjaan juga memicu stres yang membuat pria merasa harus mampu 

mengontrol wanita di rumah. Menurut Muladi dalam Saraswati (2006:18) 

“kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk 

penyaluran frustasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah yakni 

wanita dan anak-anak”. Faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang 

menyababkan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dijumpai di 

masyarakat saat ini. 

 



29 

 

F. Kerangka Berfikir 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar bagi bangsa 

Indonesia, dimana didalamnya menjamin tentang hak asasi manusia bagi 

setiap warga Negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan 
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yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan melindungi 

korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, 

aman, tenteram dan damai adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah 

tangga. Ungkapan ini merupakan baris pertama pada Alinea Pertama dari 

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Permasalahannya, sejauh 

mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan implikasinya dalam 

kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat. 

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih 

wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah 

publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan 

terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu yang 

wajar dan hal itu disikapi sebagai konflik rumah tangga semata. 

Penerapan UU Penghapusan KDRT di lapangan menghadapi berbagai 

kendala dan reaksi dari pelaku KDRT. Melihat pentingnya penghapusan 

KDRT, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam 

mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum 

yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian 

di dalam kerangka perkembangan hukum. Menurut Soerjono Soekanto 

(2007:42), ”penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 

analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan 

konsisten”. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah 

”prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 

2009:4). 

     Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa 

pertimbangan: 

b. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 
dengan kenyataan jamak. 

c. Kedua, metode ini menyajikan sacara langsung hakekat hubungan antara 
peneliti dan responden. 

d. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 
penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 
(Moleong, 2009:9). 
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Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah tipe yuridis 

sosiologis atau Socio Legal Research. 

Dengan dasar tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan 

tentang bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah polres 

Grobogan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Menurut Moleong (2009:128) ”cara terbaik yang perlu ditempuh dalam 

penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori 

substantif dan dengan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan 

masalah penelitian”. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah tempat-

tempat yang berkaitan dan menjadi sumber informasi dari permasalahan yang 

dibahas. 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau 

tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkan lokasi 

penelitian, yaitu agar diketahui secara jelas objek penelitiannya. Adapun lokasi 

penelitian dalam penelitian ini adalah di Polres Grobogan dan yang menjadi 

objek penelitiannya adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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C. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2009:97) ”fokus pada dasarnya adalah masalah 

yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”. 

Yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga studi di Polres Grobogan. Apabila dirinci maka fokus penelitian adalah 

untuk mengungkap hal-hal sebagai berikut : 

1) Implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah 

hukum Polres Grobogan. 

2) Hambatan terhadap implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di wilayah hukum Polres Grobogan. 

3) Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Polres Grobogan. 

4)  

D. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek 

dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2006:129). 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penulis adalah: 
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1) Data Primer 

”Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, baik 

melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen 

tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti” (Zainudin, 2009:175). 

Data primer ini berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di wilayah Polres Grobogan. 

2) Data Sekunder 

“Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi dan perundang-undangan” (Zainudin Ali, 

2009:175). Data sekunder ini sebagai pendukung data primer. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan data-data yang berasal 

dari objek penelitian untuk dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1) Wawancara (Interview) 

Metode wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan 

data dan informasi. Menurut Moleong (2009:186) “wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua 
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pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. 

Moh. Nazir (1999:234) mendefinisikan ”wawancara adalah proses 

memperolah keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden”. 

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya 

jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan 

data untuk suatu penelitian. 

”Syarat untuk menjadi pewawancara yang baik adalah ketrampilan 

mewawancarai, motivasi yang tinggi dan rasa aman yaitu tidak ragu-ragu 

dan takut menyampaikan pertanyaan” (Soemitro, 1994:57). 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list (Arikunto, 

2006:227). 

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah petugas unit 

perlindungan perempuan dan anak (PPA) di Polres Grobogan yang 

menangani perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.  
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2) Studi Kepustakaan (Library Study) 

Studi kepustakaan (Library Study) merupakan sumber tertulis dalam 

sebuah penelitian. Dengan mengadakan studi/penelitian kepustakaan akan 

diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam lapangan. 

Menurut Moleong (2009:159), sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga 
termasuk dalam kategori ini. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan 
majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan 
perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku 
penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga. 

 

Metode pengumpulan data ini menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dan data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari tempat pelaksanaan penelitian. 

 

3) Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah ”mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, 

rapat, agenda, dan sebagainya” (Arikunto, 2006:231).  

Metode ini adalah sebagai suatu studi dari dokumen tentang bagaimana 

implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diperoleh di Polres Grobogan. Dokumen-

dokumen dari obyek penelitian disusun dan dianalisis untuk memecahkan 

permasalahan yang diangkat. 

F. Validitas Data atau Keabsahan Data 

”Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen” (Arikunto, 2006:168). Pemeriksaan 
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keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. ”Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 

2009:330). 

Denzin dalam Moleong (2009:330) membedakan empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan yang menggunakan sumber. Menurut Patton, ”triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif” (Moleong, 2009:330). 

Penelitian dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh 

dari penyidik Polres Grobogan melalui wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan seperti buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti 

dokumen yang diperoleh dari penyidik Polres Grobogan. Bertujuan agar 

didapatkan hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus yang diteliti. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah ”proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data” 

(Moleong, 2009:103). 
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Setelah data sudah terkumpul maka diadakan penyajian data untuk 

disusun secara sistematis sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan melalui 

pengumpulan data-data tertsebut. Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) 

tahapan dalam melakukan analisis terhadap data-data yang didapatkan, yaitu: 

1. Pengumpulan Data  

Dalam hal pengumpulan data peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah “proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis dilapangan” (Miles, 1992: 17). 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, menyatukan, dan membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data agar dapat ditarik kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang 

diteliti sehingga dimungkinkan dapat menggambarkan seluruh atau sebagian 

tertentu dari aspek yang diteliti. 
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4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

“Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas 

semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, 

penarikan kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan 

atau keinginan peneliti” (Arikunto, 2006:342). 

Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penulisan 

berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data 

yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penulisan 

sebuah penelitian.  

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. 

Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, di pustaka dan 

sumber lain dengan membaca, wawancara yang disebut dengan tahap 

pengumpulan data. Data yang diperoleh dikumpulkan dan diadakan reduksi 

data dengan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah di 

reduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah selesai 

dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan. 

Miles dan Huberman, menggambarkan tentang  siklus data 

interaktif, dimana setiap komponen yang ada dalam siklus tersebut  saling 

interaktif, mempengaruhi dan terkait satu sama lain. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

 

A. Implementasi Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Keluarga yang bahagia merupakan tujuan setiap orang dalam 

menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat 

menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang 

kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan ekonomi.  

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 UU No.23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan/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. 

Ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Bab VIII Pasal 

44 sampai dengan Pasal 53. Setiap kasus tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga yang masuk di Polres Grobogan penyidik selalu menerapkan 

ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam 

penyidikanya.  
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Hal ini sesuai dengan pernyataan Kanit PPA Polres Grobogan Aiptu 

Umbarwati pada wawancara tanggal 28 Januari 2010, bahwa setiap tindak 

pidana KDRT yang masuk di Polres Grobogan penyidik selalu menggunakan 

ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam proses 

penyidikanya.  

Dalam hal ini berlaku asas lex specialis derogat lege generali 

(peraturan yang bersifat khusus mengkesampingkan peraturan yang bersifat 

umum), dimana posisi UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah lex specialis sedangkan KUHP dan 

KUHAP adalah lege generali. Jadi proses penyidikannya sama seperti hukum 

acara pidana biasa kecuali hal-hal yang ditentukan lain oleh UU No.23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Berdasarkan jenis kekerasan dalam rumah tangga berikut tabel 

penerapan Pasal ketentuan pidana di Polres Grobogan: 

 
TABEL I 

DATA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
DI WILAYAH POLRES GROBOGAN TAHUN 2008-2009 

NO. 
LP/WAKTU 

KEJADIAN 

JENIS 

KEKERASAN 
PASAL KET. 

1. LP/01/II/2008/Sek Trh 

15 Februari 2008 

Kekerasan Fisik Pasal 44 ayat (1,2) 

UU No.23Th.2004 
P-21 

2. LP/109/V/2008/Spk 

5 Mei 2008 

Kekerasan Fisik Psl. 44 (4) UU 

No.23 Th.2004 
Dicabut* 
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3. LP/204//VIII/2008/Spk 

19 Agustus 2008 

Kekerasan Fisik Psl. 44 (4) UU 

No.23 Th.2004 
Dicabut* 

4. LP/III/2009/Spk 

10 Maret 2009 

Kekerasan Fisik Psl. 44 ayat (1,2) 

UU No.23 Th.2004 
P-21 

5. LP/V/2009/Spk 

21 Mei 2009 

Kekerasan Fisik Pasal 44 ayat (1,2) 

UU No.23Th.2004 
P-21 

6. LP/195/IX/2009/Spk 

25 September 2009 

Kekerasan Fisik Pasal 44 (4) UU 

No.23 Th.2004 
Dicabut* 

7. LP/15/XI/2009/Sek Kdj 

3 November 2009 

Kekerasan Fisik Pasal 44 ayat (1,2) 

UU No.23Th.2004 
P-21 

8. LP/22/XI/2009/Sek Kry 

11 November 2009 

Kekerasan Fisik Pasal 44 ayat (1,2) 

UU No.23 Th.2004 

P-21 

Ket. : * Diselesaikan secara kekeluargaan     (Sumber Data: Polres Grobogan) 
 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga di Polres Grobogan keseluruhan kasus hanya didominasi 

kekerasan fisik. Sedangkan untuk penyelesaiannya yang dilakukan dengan 

jalan kekeluargaan yaitu sebanyak 3 kasus dan 5 kasus yang di P21. Korban 

yang melapor/mengadukan seluruhnya dari istri. Data tersebut menunjukan 

bahwa pada Polres Grobogan dasar penerapan ketentuan pidana kekerasan 

dalam rumah tangga sudah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT. Hal ini terlihat dari kasus yang masuk, untuk  jenis 

kekerasan fisik penyidik Polres Grobogan selalu menerapkan Pasal 44 

ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2004.  Penerapan ketentuan pidana untuk 
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jenis kekerasan psikis (Pasal 45), kekerasan seksual (Pasal 46), dan 

penelantaran rumah tangga (Pasal 49) di wilayah Polres Grobogan masih 

jarang ditemui karena kasus yang masuk hanya didominasi oleh kekerasan 

fisik saja.  

Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga menerangkan bahwa ”Setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara: 

a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan psikis; 

c. Kekerasan seksual; atau 

d. Penelantaran rumah tangga”. 

Ada empat lingkup kekerasan dalam rumah tangga tetapi hanya 

kekerasan fisik saja yang banyak dilaporkan, berdasarkan penelitian di Polres 

Grobogan diketahui bahwa memang hanya kekerasan fisik saja yang banyak 

dilaporkan/diadukan tetapi selain itu ada juga kekerasan psikologis yang 

diadukan namun  korban tidak menghendaki untuk dilanjutkan karena dari 

pihak penyidik menyarankan untuk menyelesaikan kasusnya secara 

kekeluargaan dengan alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya 

sehingga korban mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kasusnya. 

Dalam menangani kasus KDRT dalam bentuk kekerasan fisik yang 

lukanya ringan, Penyidik PPA lebih sering menyarankan untuk 

menyelesaikan secara kekeluargaan sedangkan untuk kekerasan fisik yang 
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korbannya menderita cukup parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari 

maka penyidik akan melanjutkan kasusnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik hanya 

akan melanjutkan kasus/perkara KDRT jika kekerasan fisik yang diperoleh 

oleh korban mendapat luka serius. Sedangkan untuk kekerasan yang lain 

seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual dan 

penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk melanjutkan 

kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang serius. 

Parahnya kondisi atau luka korban yang menentukan apakah 

dilanjutkan/dihentikannya perkara sesungguhnya tidak efektif, karena setiap 

perkara KDRT dalam bentuk kekerasan ringan yang masuk penyidik selalu 

menyarankan untuk berdamai namun apabila kekerasan tersebut berulang 

kembali yang mengakibatkan luka korban menjadi parah maka baru 

kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilanjutkan atau diproses. 

Kasus di atas merupakan kelemahan penyidik dalam menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga karena di satu sisi penyidik ingin 

mempertahankan keutuhan rumah tangga korban dengan pelaku tetapi di sisi 

lain ada tindak pidana yang harus diselesaikan. 

Kanit PPA AIPTU Umbarwati di Polres Grobogan pada wawancara 

tanggal 28 Januari 2010 memberi keterangan bahwa kasus kekerasan dalam 

rumah tangga yang diselesaikan secara damai atau kekeluargaan pada 

umumnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong sebagai 

delik aduan yang pada umumnya korban hanya mengalami luka ringan. 
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Mereka lebih memilih damai karena menurut mereka penyelesaian 

menurut jalur hukum hanya akan menambah penderitaan mereka saja karena 

kebanyakan korban masih tergantung secara ekonomi kepada pelaku belum 

lagi menghadapi reaksi dari keluarga suami yang cenderung akan 

menyalahkan korban karena sudah tega mengadukan suami.  

Penyidik PPA masih ada yang menganggap bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga itu hanya dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. 

Padahal menurut Pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa ”lingkup rumah tangga 

dalam undang-undang ini meliputi: 

a. Suami, istri, dan anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 

tangga; dan/atau 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut”. 

Jadi selain istri/suami, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat 

menimpa orang-orang seperti yang tersebut diatas. 

Proses penyidikan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga 

Polres Grobogan berpedoman pada KUHAP, sebagai dasarnya adalah Pasal 

54 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga yang menyebutkan ”Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
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sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang 

berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang  ini”. 

Alat bukti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda 

dengan kasus biasa karena satu saksi saja sudah cukup untuk membuktikan 

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan alat bukti lainnya (Pasal 55 

UU No.23 Tahun 2004). Alat bukti lainnya ini dapat berupa visum et 

repertum dari rumah sakit jadi tidak harus ada dua saksi. 

Tahap-tahap yang dilakukan penyidik Polres Grobogan selama proses 

penyidikan yaitu: 

1) Memeriksa korban 

Setelah penyidik menerima laporan atau aduan maka penyidik 

segera memeriksa korban. Pemeriksaan korban dapat dilakukan di 

lembaga kesehatan milik pemerintah atau lembaga kesehatan milik swasta. 

Permintaan pemeriksaan terhadap korban sangat penting dalam upaya 

penyidikan di Polres Grobogan karena hasil dari pemeriksaan yang lazim 

disebut visum et repertum dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. 

Penyidik Polres Grobogan sebelum melakukan pemeriksaan 

terhadap korban, terlebih dahulu meminta hasil pemeriksaan (visum). 

Selain dapat digunakan sebagai alat bukti, visum juga digunakan dalam 

penerapan pasal-pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga. Apabila 

luka korban berdasarkan pemeriksaan cukup parah dan mengganggu 

aktivitas sehari-hari maka akan digunakan Pasal 44 ayat (1 dan 2) UU 

No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
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pasal tersebut merupakan delik biasa yang tidak harus diadukan oleh 

korban sehingga dapat dilanjutkan oleh tim penyidik. Dan apabila lukanya 

tidak begitu parah korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal suami 

atau istri maka tersangka akan dijerat Pasal 44 ayat (4) dan pasal tersebut 

merupakan delik aduan sehingga korban harus mengadukan terlebih 

dahulu agar nantinya dapat diproses oleh penyidik. 

2) Memanggil dan Memeriksa Saksi 

Setelah penyidik memeriksa korban dan memperoleh keterangan 

tentang tindak pidana yang terjadi dan siapa saja yang mengetahui maka 

penyidik segera melakukan pemanggilan terhadap saksi untuk didengar 

keterangannya guna melengkapi keterangan-keterangan, petunjuk-

petunjuk dan bukti-bukti yang sudah didapat akan tetapi dalam beberapa 

hal masih terdapat kekurangan.  

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

Saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut AIPTU 

Umbarwati Kanit PPA Polres Grobogan pada wawancara tanggal 28 

Januari 2010 sangat sulit sekali didapat, karena pada umumnya tersangka 

melakukan kekerasan terhadap korban di dalam rumah untuk itu sedikit 

sekali orang yang melihat dan mendengar sendiri sehingga kebanyakan 

saksi yang ada hanya dari keluarga yang kebetulan berada di tempat 

kejadian/memang tinggal bersama. 
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Sedangkan masih menurut AIPTU Umbarwati keterangan dari 

keluarga seringkali memihak, jika memang kebetulan saksi merupakan 

keluarga dari tersangka maka ia cenderung membela tersangka dan apabila 

ia merupakan saudara dari korban maka saksi akan membela korban. 

Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan 

alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan 

saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang 

sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya 

panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut 

dan orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik jika tidak datang, 

penyidik memanggil sekali lagi kepada petugas untuk membawa 

kepadanya (Pasal 112 KUHAP). 

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban seseorang. Orang yang 

dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi oleh penyidik 

ataupun oleh pengadilan guna memberi keterangan tentang suatu tindak 

pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri, tetapi dengan menolak 

kewajibannya itu maka ia dapat dikenakan pidana seperti yang disebut 

dalam Pasal 216 KUHP. 

Peranan saksi dalam perkara pidana adalah untuk membantu dalam 

mencari kebenaran. Keterangan saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah 

tangga dinilai sangat penting karena dalam hukum pidana saksi merupakan 

alat bukti utama, didalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyebutkan bahwa satu saksi dan 
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satu bukti pendukung yang lain saja sudah dinilai cukup untuk 

membuktikan terdakwa bersalah sehingga keterangan saksi sangat 

diperlukan untuk mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

Tata cara pemeriksaan saksi oleh penyidik menurut KUHAP 

ditentukan sebagai berikut: 

1. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali ada cukup alasan 

untuk menduga bahwa  saksi tersebut tidak akan hadir dalam 

pemeriksaan di pengadilan (Pasal 116 ayat (1) KUHAP). 

2. Saksi diperiksa secara tersendiri, agar jangan mempengaruhi antara 

satu dengan yang lainnya tetapi dapat juga dipertemukan yang satu 

dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang 

sebenarnya (Pasal 116 ayat (2) KUHAP). 

3. Pemeriksaan dilakukan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam 

bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP). 

4. Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh 

penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka 

menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP). 

5. Dalam hal saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik 

mencatat hal tersebut dalam BAP dengan menyebut alasannya (Pasal 

118 ayat (2) KUHAP). 

6. Apabila saksi yang harus didengar keterangannya berdiam/bertempat 

tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan 

penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat 
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dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal 

saksi tersebut (Pasal 119 KUHAP). 

Dalam hukum acara pidana menyebutkan bahwa unus testis nullus 

testis (satu saksi bukan saksi) yang berarti bahwa untuk memperoleh 

keterangan dari saksi, penyidik paling sedikit harus menghadirkan dua 

saksi, akan tetapi untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut 

tidak berlaku karena penyidik hanya mencari keterangan dari seorang saksi 

saja sudah cukup. 

3) Pemanggilan dan pemeriksaan tersangka 

Setelah memperoleh keterangan-keterangan baik dari korban 

maupun saksi maka penyidik segera melakukan pemanggilan terhadap 

tersangka untuk didengar keterangannya. 

Dalam wawancara tanggal 28 Januari 2010 dengan penyidik PPA 

Bripka Parjin S.H, tidak semua tersangka mudah untuk memenuhi 

panggilan karena ada beberapa tersangka yang melarikan diri setelah 

mengetahui telah dilaporkan/diadukan oleh korban. 

Sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik maka penyidik wajib 

untuk memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk 

mendapatkan bantuan hukum sedangkan perkara yang wajib mendapatkan 

bantuan hukum telah tercantum dalam Pasal 56 KUHAP yaitu: 

a. Perkara yang tersangkanya diancam dengan pidana mati/pidana lima 

belas tahun/lebih. 
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b. Perkara yang tersangkanya tidak mampu yang diancam dengan pidana 

lima tahun/lebih berat, tetapi kurang dari lima belas tahun. 

Penasihat hukum tersebut dapat mengikuti jalannya pemeriksaan 

dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Apabila dalam 

pemeriksaan tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat 

menguntungkan baginya maka penyidik wajib memanggil dan memeriksa 

saksi tersebut. 

Tata cara pemeriksaan tersangka menurut KUHAP yaitu: 

1) Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan 

atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) ). 

2) Kepada tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi 

yang meringankan baginya, dan apabila ada maka penyidik wajib 

memanggil dan memeriksasaksi tersebut (Pasal 116 ayat (3) ). 

3) Keterangan apa saja yang diberikan tersangka kepada penyidik 

sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya 

harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dengan seteliti-

telitinya sesuai dengan kata-kata yang dikemukakan oleh tersangka, dan 

jika isi berita acara tersebut telah disetujui maka BAP itu 

ditandatangani bersama oleh penyidik dan tersangka (Pasal 117 ayat (2) 

dan Pasal 118 ayat (1) ). Bila tersangka tidak mau membubuhkan tanda 

tangannya penyidik mencatat hal itu dengan menyebut alasannya (Pasal 

118 ayat (2) ). Pemeriksaan terhadap tersangka yang berdiam atau 

bertempat tinggal diluar daerah hukum penyidik yang melakukan 
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penyidikan, dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau 

tempat tinggal tersangka tersebut  (Pasal 119). 

Hak-hak tersangka menurut KUHAP: 

a) Tersangka berhak untuk segera dilakukan pemeriksaan baik dalam 

proses penyidikan, penuntutan maupun dalam persidangan. 

b) Tersangka berhak diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang 

dimengerti tentang apa yang disangkakan kepadanya. 

c) Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas. 

d) Tersangka berhak menerima kunjungan dokter pribadinya untuk 

kepentingan kesehatan dan juga berhak menerima kunjungan dari 

keluarganya. 

e) Tersangka berhak memberitahukan penahanan atas dirinya kepada 

keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh 

tersangka. 

f) Tersangka berhak mengirim dan menerima surat. 

g) Tersangka berhak menghubungi rohaniawan. 

4) Penangkapan 

Yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan 

penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau 

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 

penuntutan dan atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam Undang-undang hukum acara pidana (Pasal 1 butir 20 KUHAP). 
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Penyidik PPA Polres Grobogan melakukan penangkapan apabila 

sudah terdapat bukti yang cukup untuk mengarah kepada pelaku kejahatan. 

Penangkapan terhadap pelaku kejahatan dilakukan untuk mempermudah 

proses penyidikan dan penuntutan. 

Kanit PPA AIPTU Umbarwati pada wawancara tanggal 29 Januari 

2010, penangkapan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

tidaklah mudah karena biasanya pihak yang dilaporkan telah mengetahui 

terlebih dahulu baik dari keluarga maupun tetangga, sehingga pelaku 

seringkali melarikan diri dari rumah bahkan sampai keluar kota. Untuk 

mengatasi hal tersebut maka penyidik seringkali langsung melakukan 

penangkapan begitu diketahui telah terjadi tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga.  

Ketentuan mengenai penangkapan terdapat dalam Pasal 16 

KUHAP yang menerangkan sebagai berikut: 

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik 

berwenang melakukan penangkapan. 

2. Untuk kepentingan penyidikan penyidik dan penyidik pembantu 

berwenang melakukan penangkapan. 

Yang dimaksud dengan atas perintah penyidik termasuk juga 

penyidik pembantu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 11 

KUHAP. Perintah yang dimaksud berupa suatu surat perintah yang dibuat 

secara sendiri, dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan. Perintah 

penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan 
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tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan 

sewenang-wenang, tetapi ditunjukkan kepada orang yang betul-betul 

melakukan tindak pidana. 

Adapun mengenai pelaksanaan penangkapan tersebut harus 

dilakukan oleh petugas Polri dan hanya sah apabila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Dengan menunjukkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan 

oleh penyidik/penyidik pembantu; 

b. Dengan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka 

yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian 

singkat mengenai kejahatan yang dipersangkakan terhadap tersangka 

dan mengenai tempat dimana tersangka akan diperiksa; 

c. Dengan menyerahkan tebusan surat perintah penangkapan kepada 

keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 KUHAP).  

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat 

perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan 

tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik 

pembantu yang terdekat. 

Yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan adalah tertangkapnya 

seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera 

sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian 

diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau 
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apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras 

telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan 

bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu 

melakukan tindak pidana itu. 

Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak menangkap, 

sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas 

ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka 

guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau 

penyidik. 

Setelah menerima penyerahan tersangka, penyelidik atau penyidik 

wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka 

penyelidikan. 

Mengenai lamanya penangkapan, Pasal 19 KUHAP menentukan: 

1). Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP dapat 

dilakukan untuk paling lama satu hari. 

2). Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan 

kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut 

tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. 

5) Penahanan 

Penyidik PPA setelah melakukan penangkapan kemudian baru 

dilakukan penahanan. Penahanan dalam perkara kekerasan dalam rumah 

tangga dilakukan apabila dianggap perlu.  



57 

 

Pasal 1 butir 21 KUHAP menentukan, bahwa penahanan adalah 

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam KUHAP. 

Yang berwenang melakukan penahanan, Pasal 20 KUHAP 

menyebutkan: 

1). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas     

perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 KUHAP 

berwenang melakukan penahanan. 

2). Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan 

penahanan atau penahanan lanjutan. 

3). Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan dengan 

penetapannya berwenang melakukan penahanan. 

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan penahanan 

ini ada dua, yaitu: 

1. Syarat obyektif yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah dasar 
penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak 
pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Untuk itu 
telah ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP sebagai berikut: 

a. tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara lima tahun atau 
lebih; 

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), 
Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 
378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 
480 dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 
Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap ordonansi bea dan 
cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 Nomor 471), 
Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana 
Imigrasi (UU No.8 Drt, Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 
1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, 
Pasal 47-48 UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lemaran 
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Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3086). 

c. Tindak pidana yang berupa percobaan maupun pemberian bantuan 
dalam tindak pidana tersebut di atas. 

Syarat obyektif ini bersifat absolut, dalam arti bahwa jika 
tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa tidak termasuk 
dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka tersangka atau 
terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan. 

2. Syarat subyektif Yang dimaksud dengan syarat obyektif adalah alasan-
alasan penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau 
terdakwa ini ditahan. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perlunya 
tersangka atau terdakwa itu ditahan karena adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa: 

a. tersangkanya atau terdakwanya akan melarikan diri; 
b. merusak atau menghilangkan barang bukti; 
c. mengulangi tindak pidana. 

Syarat subyektif ini bersifat alternatif, maksudnya tidak perlu 
ketiga syarat dipenuhi, tetapi salah satu syarat saja sudah 
cukup(Sutarto 2005:59-61). 

Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengatur tiga jenis penahanan, yaitu: 

1. Penahanan rumah tahanan negara; 

2. Penahanan rumah; 

3. Penahanan kota. 

Dalam penahanan rumah tahanan negara, selama belum ada rumah 

tahanan negara di tempat yang bersangkutan, panahanan dapat dilakukan 

di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di lembaga 

pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan memaksa di tempat 

lain. 

Untuk penahanan rumah dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau 

rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan 

pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan 

sidang pengadilan. 
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Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat 

kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau 

terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Tersangka atau 

terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, 

penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. 

Untuk pengurangan masa tahanan telah diatur dalam Pasal 22 ayat 

(4) dan ayat (5) KUHAP bahwa masa penangkapan dan atau penahanan 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sedangkan 

penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya 

waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah 

lamanya waktu penahanan. 

Berdasarkan wawancara dengan Bripka Parjin S.H anggota unit 

PPA pada tanggal 29 Januari 2010 mengatakan bahwa penahanan dalam 

perkara kekerasan dalam rumah tangga dilakukan apabila dianggap perlu 

seperti kondisi korban yang luka parah. Penahanan itu untuk 

menghindarkan korban dari kekerasan yang berulang oleh pelaku, namun 

apabila luka korban tidak parah maka pelaku hanya akan dipanggil apabila 

dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. 

6) Penggeledahan 

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Polres Grobogan guna 

mencari barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, 

yang dengan bukti tersebut dapat mempermudah dalam proses penyidikan. 
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Parjin S.H anggota unit PPA dalam wawancara tanggal 29 Januari 

2010 menyatakan bahwa penggeledahan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga tidak selalu dilakukan, hanya apabila dianggap perlu mengenai 

kurang kongkritnya bukti-bukti sehingga menyulitkan dalam penyidikan 

kasus tersebut.  

Penggeledahan dilakukan berdasarkan hasil laporan penyelidikan 

yang dibuat oleh petugas penyidik/penyidik pembantu. Untuk 

penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

penyidikan. Guna menjamin hak asasi manusia atau seorang atas rumah 

kediamannya, maka dalam melakukan penggeledahan harus dengan surat 

izin dari Ketua Pengadilan Negeri dan surat perintah penggeledahan, 

Dalam melakukan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua 

Lingkungan/Kepala Desa bersama (dua) orang saksi bila penghuni rumah 

tidak memberikan izin untuk digeledah (Pasal 33 butir (4) KUHAP) dan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bila pemilik rumah memberikan izin 

untuk digeledah (Pasal 33 butir (3) KUHAP). 

Jika dalam melakukan penggeledahan terdapat atau ditemukan 

barang bukti, maka barang bukti tersebut dapat disita untuk kepentingan 

penyidikan lebih lanjut. 

7) Penyitaan 

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil 

alih atau menyimpan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, 

penuntutan dan peradilan. Dalam hal tertangkap tangan oleh petugas polisi 
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maka barang bukti langsung dapat disita, misalnya alat yang digunkan 

untuk melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut digunakan dalam 

proses penyidikan hingga ke proses persidangan, sehingga tindak pidana 

tersebut menjadi terang. 

Dalam hal penggeledahan rumah, penyitaan harus dilakukan 

dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Disamping itu menurut Pasal 39 

KUHAP ditentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan: 

a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga 
diperoleh dari hasil tindak pidana; 

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan 
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 

c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak 
pidana; 

d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak 
pidana; 

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana 
yang dilakukan; 

f.  Benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau pailit sepanjang 
memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, e. 

 
8) Penyelesaian Berkas 

Tugas penyidikan sangat erat hubungannya dengan tugas 

penuntutan, penyidik mengumpulkan alat bukti yang dapat dipakai sebagai 

bahan pembuktian sehingga suatu peristiwa pidana dapat terungkap 

dengan sebenar-benarnya. Setelah pemeriksaan yang diperlukan dalam 

rangka penyidikan ini dipandang cukup, maka penyidik segera membuat 

berita acara penyidikan sehubungan dengan tindakan-tindakan yang 

diperlukan dalam rangka penyidikan. 
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Apabila penyidikan telah selesai penyidik wajib menyerahkan 

berkas perkara kepada penuntut umum yang dilakukan dalam dua tahap 

yaitu: 

1. Tahap pertama, hanya menyerahkan berkas perkara; 

2. Tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik 

menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada 

penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). 

Menurut sistem KUHAP, penyidikan dianggap selesai apabila 

dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil 

penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan 

(karena menurut Pasal 138 ayat (1) dalam waktu 7 hari penuntut umum 

wajib memberitahukan keepada penyidik tentang hasil penyidikan itu 

sudah lengkap atau belum) tentang hal itu dari penuntut umum kepada 

penyidik (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). 

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan 

tersebut dianggap masih kurang lengkap, penuntut umum segera 

mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik dengan disertai 

petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib melakukan 

penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum tersebut, yang 

dalam 14 hari penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara itu 

kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan (3) dan Pasal 138 ayat (2) 

KUHAP). 
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Dalam hal penyidikan dihentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 

109 ayat (2), yakni karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa 

tersebut bukan merupakan peristiwa tindak pidana maka penyidikan 

tersebut dihentikan demi hukum. 

B. Hambatan-Hambatan Dalam Proses Implementasi Ketentuan Pidana 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Grobogan 

Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam proses implementasi 

ketentuan pidana UU No.23 Tahun 2004 di Polres Grobogan yaitu: 

 

1) Korban 

Korban merupakan faktor utama adanya dark number dalam kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. Faktor pendukung dan penghambat yang 

utama untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui 

jalur hukum adalah dari korban sendiri. Korban yang sudah menyadari 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa dirinya merupakan 

suatu hal yang tidak benar akan memudahkan korban melaporkan 

kekerasan yang terjadi kepada pihak yang berwajib. 

Kanit PPA AIPTU Umbarwati pada wawancara tanggal 28 januari 

2010 mengatakan korban sering enggan melapor/mengadukan kasusnya 

karena beberapa alasan antara lain karena alasan ekonomi. Mereka takut 

karena suami yang merupakan pelaku kekerasan adalah tulang punggung 
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keluarga sehingga ketika mereka memilih jalur hukum sering berakhir 

dengan cara kekeluargaan.  

Dalam Saraswati (2006:200) menyebutkan bahwa, ”langkah 

korban untuk melaporkan ke pihak yang berwajib akan semakin mudah 

apabila didukung oleh keluarga dekatnya (misalnya ayah, ibu, atau 

saudara) dan masyarakat baik perorangan atau lembaga”. Jadi dalam hal 

ini dukungan orang terdekat sangat dibutuhkan oleh korban untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi.  

Tidak semua korban menyikapi kekerasan yang menimpa dirinya 

dengan melapor ke pihak yang berwajib karena sikap dalam menghadapi 

kekerasan sangat beragam ada yang melawan dengan kekerasan, ada yang 

sebatas melawan secara verbal dengan kata-kata kasar, ada yang meminta 

perceraian dan ada juga yang diam saja menghadapi kekerasan yang 

menimpa dirinya. 

Sikap diamnya korban juga merupakan penghambat dalam 

melakukan penegakan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga karena 

korban cenderung tidak mau melaporkan/mengadukan kasusnya karena 

berbagai alasan seperti tidak tega melihat suaminya ditahan, tidak ada lagi 

pencari nafkah, menjaga nama baik suami/keluarga, ataupun menjaga 

perasaan anak-anak. Selain itu juga dari masyarakat yang sering 

menyalahkan korban sebagai penyebab tejadinya kekerasan dan menuduh 

korban yang telah tega melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Kondisi-
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kondisi yang tidak mendukung ini sering kali menyebabkan korban 

kemudian mencabut kembali laporannya. 

2) Proses Pembuktian.  

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya 

mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban sering kali tidak 

segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga penyidik 

kesulitan dalam melakukan pemeriksaan misalnya luka-luka sudah kering 

dan luka-luka dalam korban sudah membaik, kemungkinan jika dilakukan 

visum tidak ditemukan adanya luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai 

hambatan bagi Polres Grobogan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan 

yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur 

tindak pidana yang disangkakan. 

Selain dalam visum et repertum hambatan lain dalam hal 

pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah mengenai 

saksi. 

Mencari saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidaklah 

mudah, karena umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan pelaku 

di dalam rumah, sehingga jarang sekali saksi melihat secara langsung 

tindakan pelaku. Kebanyakan saksi yang digunakan dalam penyidikan 

adalah dari keluarga sendiri yang kebetulan sedang berada di tempat 

korban dan mengerti kondisi korban. 

Seringkali pula keterangan saksi dari keluarga juga sering 

memihak, apabila saksi dari keluarga korban maka cenderung memihak 



66 

 

korban dan apabila saksi dari pelaku maka cenderung mamihak kepada 

pelaku pula. 

3) Persepsi Penegak Hukum 

Persepsi penegak hukum seperti polisi dinilai kurang serius 

memperhatikan kasus kekerasan dalam rumah tangga karena setiap kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Polres Grobogan selalu 

disarankan penyidik untuk berdamai selama kondisi korban tidak parah, 

akibatnya korban mengalami kekerasan berulang dari pelaku.  

Cukup banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk 

ke Polres Grobogan diselesaikan secara kekeluargaan. Keadaan tersebut 

timbul karena aparat penegak hukum masih memandang bahwa 

penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri berbeda dengan 

penganiayaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain yang tidak 

mempunyai hubungan suami istri karena diantara suami istri tersebut 

masih ada rasa sayang sehingga menimbulkan anggapan bahwa kekerasan 

yang dilakukan suami terhadap istrinya tidak dilakukan sungguh-sungguh 

karena anggapan itulah penegak hukum cenderung lambat dalam proses 

penegakan hukumnya. 

4) Sarana dan prasarana 

Sarana yang dimiliki Polres Grobogan sangat terbatas bagi korban. 

Sarana untuk perlindungan sementara bagi korban, selain itu sarana lain 

yang kurang mendukung adalah minimnya tempat untuk melakukan visum 

gratis bagi korban kekerasan.  
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Penanganan suatu tindak pidana dalam rangka penegakan hukum 

akan berlangsung dengan lancar jika ditunjang adanya sarana atau fasilitas 

yang memadai, sarana/fasilitas tersebut antara lain mencakup paralatan 

yang memadai dan peralatan yang cukup. Penegakan hukum akan sulit 

dicapai tujuannya apabila kebutuhan akan sarana/fasilitas yang tidak 

terpenuhi. 

Sarana lain yang kurang memadai yaitu sarana untuk melakukan 

visum. Visum et repertum merupakan alat bukti yang harus ada dalam 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun karena terbatasnya sarana 

yang mendukung hal tersebut maka korban cenderung tidak memeriksakan 

lukanya. 

5) Minimnya Partisipasi Masyarakat 

Inisiatif dan partisipasi warga masyarakat untuk melaporkan kasus 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih rendah. 

Masyarakat cenderung enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib 

karena masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan 

internal masing-masing pihak.  

Masyarakat masih menganggap bahwa suami berhak melakukan 

apapun kepada istrinya karena itu merupakan urusan internal mereka. 

Selain merupakan urusan internal, oleh sebagian anggota masyarakat 

masih dianggap sebagai upaya pembelajaran karena tindakan istri/anak 

dianggap kurang tepat. 

Mohammad Hakimi dalam Saraswati (2006:200) menyatakan 
bahwa intervensi yang cepat oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar 
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mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga, sebaliknya apabila keluarga dianggap sebagai sesuatu yang 
”pribadi” dan bukan merupakan urusan publik, angka kekerasan dalam 
rumah tangga lebih tinggi. 

 

Jadi dalam hal ini kepedulian masyarakat terhadap apa yang terjadi 

di lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk dapat mengurangi tingkat 

kekerasan dalam rumah tangga. 

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 

Polres Grobogan 

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di 

wilayah Polres Grobogan antara lain: 

1) Kemiskinan/Himpitan Ekonomi 

Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan kekerasan 

dalam rumah tangga di wilayah Grobogan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Kanit PPA Polres Grobogan AIPTU Umbarwarti, ”Faktor 

kemiskinan merupakan faktor yang utama dari banyaknya kasus kekerasan 

dalam rumah tangga di wilayah Polres Grobogan, hal ini terlihat dari para 

pelaku yang rata-rata berasal dari golongan menengah kebawah” 

(Wawancara, tanggal 28 Januari 2010). 

Faktor kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga 

yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya 

penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. 
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Muladi dalam Saraswati (2006:18) menjelaskan bahwa “kondisi 

kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, untuk 

penyaluran frustasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah yakni 

wanita dan anak-anak”. Jadi faktor kemiskinan merupakan salah satu 

faktor yang menyababkan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak 

dijumpai di masyarakat saat ini. 

Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam 

hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan 

sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat 

menimimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya 

menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak 

lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus 

bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami 

sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang 

besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang 

ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi 

pendapatan yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan 

timbulnya KDRT di dalam sebuah keluarga. 

 

2) Kondisi Psikologi Pelaku 

Kondisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang labil dapat 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku yang suka 
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memukul, minum-minuman keras, dan selingkuh merupakan faktor-faktor 

yang dapat menyebabkan KDRT. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Penyidik PPA Bripka Parjin, ”Kepribadian pelaku yang sering minum-

minuman keras dan suka main perempuan merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, ini terlihat dari 

beberapa kasus yang ada” (Wawancara, tanggal 28 Januari 2010).  

Dalam hal ini dukungan orang terdekat (keluarga) sangat 

dibutuhkan untuk merubah kondisi psikologi pelaku yang menyimpang. 

Sehingga nantinya perlahan-lahan diharapkan pelaku dapat merubah 

perilakunya yang menyimpang dan menyadari bahwa kebahagian keluarga 

itu jauh lebih penting. 

3) Persepsi Masyarakat 

Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu 

adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah 

masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Keadaan 

masyarakat yang kurang memahami dan kurang tanggapnya lingkungan 

atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, dapat menjadi 

tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan 

bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak 

direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian 

korban untuk keluar dari masalahnya.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kanit 

PPA AIPTU Umbarwati pada wawancara tanggal 28 Januari 2010, bahwa 
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umumnya masyarakat enggan mencampuri apa yang terjadi dalam rumah 

tangga orang lain, mereka beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah 

urusan pribadi dalam keluarga. 

Ita F. Nadia dalam Saraswati (2006:15) menjelaskan tentang 
budaya patriarkhi bahwa, contoh keyakinan masyarakat yang menganggap 
bahwa kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan 
bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti 
(barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, 
termasuk dengan cara kekerasan. 

 
Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga 

sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat 

masalah ini dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang 

bersangkutan. Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi 

dilingkunganya  sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban 

dalam KDRT. Karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban 

untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Kewajiban masyarakat untuk berperan dalam mencegah tindak 

pidana KDRT sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 15, yaitu “Setiap 

orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas 

kemampuannya untuk : 

a. mencegah berlangsungnya tindak pidana; 

b. memberikan perlindungan kepada korban; 

c. memberikan pertolongan darurat; dan 

d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”. 
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Jadi dalam hal ini peran serta masyarakat untuk mencegah dan 

setidaknya mengurangi tindak pidana KDRT sangat dibutuhkan. Sehingga 

kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi 

disekitarnya harus ditingkatkan. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum 

sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena berdasarkan data kekerasan 

dalam rumah tangga yang ada dapat disimpulkan bahwa kasus yang masuk 

hanya didominasi jenis kekerasan fisik saja yang ditangani oleh penyidik, 

sedangkan untuk kasus  jenis kekerasan psikologis, seksual dan 

penelantaran dalam rumah tangga penyidik seringkali menyarankan 

korban untuk berdamai. Disamping itu dalam menangani perkara, penyidik 

selalu melihat dari parahnya kondisi korban dan apakah luka korban 

mengganggu aktifitas sehari-hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

penyidik beranggapan hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat 

luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya. Sedangkan untuk kekerasan 

yang lain seperti kekerasan fisik yang lukanya ringan, psikologis, seksual 

dan penelantaran dalam rumah tangga tidak ada keinginan untuk 

melanjutkan kasus tersebut karena korban tidak mendapat luka yang 

serius. 

2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi di wilayah Polres Grobogan telah sesuai dan merujuk pada 
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KUHAP Jo. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. Proses ini berawal dari adanya laporan/pengaduan 

bahkan tertangkap tangan tentang adanya tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah Grobogan. Perkara dibawa ke Polres Grobogan 

dan ditangani oleh penyidik, apabila kekerasan fisik maka penyidik 

terlebih dahulu meminta visum untuk menentukan seberapa parah luka 

yang diderita. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dari aduan dan laporan 

tersebut apabila terbukti adanya tindak pidana, maka penyidik akan 

melakukan penyidikan yaitu terhadap korban, saksi dan tersangka 

mengenai peristiwa yang bersangkutan. Kemudian dari keterangan-

keterangan tersebut akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, 

apabila telah lengkap maka akan dilanjutkan ke proses penuntutan oleh 

penuntut umum. 

3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi ketentuan pidana 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di wilayah Polres Grobogan adalah faktor korban 

yang enggan melapor, kendala lainya adalah proses pembuktian, persepsi 

penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan 

prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk 

melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

terjadi. 

4. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di 

wilayah Polres Grobogan adalah faktor kemiskinan/ekonomi, kondisi 
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psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat yang keliru dalam 

memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama 

yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polres 

Grobogan adalah faktor kemiskinan/himpitan ekonomi. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, saran yang bisa diberikan peneliti adalah: 

1. Diharapkan penyidik lebih bersikap aktif terhadap semua bentuk kekerasan 

yang terjadi yaitu dengan tidak membedakan luka berat dan luka ringan. 

Karena Penyidik sering bersikap pasif terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga yang bukan merupakan kekerasan fisik yang berat. Terhadap 

kekerasan lain seperti kekerasan fisik ringan, psikologis, seksual dan 

penelantaran rumah tangga penyidik cenderung bersikap enggan untuk 

melanjutkan karena menurut penyidik kekerasan tersebut tidak 

menimbulkan luka serius dan penyidik lebih menyarankan untuk 

diselesaikan secara kekeluargaan. Penyidik dalam menangani  kasus yang 

lukanya ringan seharusnya tidak langsung menyarankan untuk tidak 

melanjutkan ke proses hukum, penyidik seharusnya mengupayakan 

mediasi terlebih dahulu dengan mempertemukan kedua belah pihak 

(pelaku dan korban) untuk memperoleh solusi yang terbaik. Dan kepada 

pelaku diberikan penjelasan mengenai ancaman pidana kekerasan dalam 

rumah tangga agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi oleh Polres Grobogan tentang 

pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, 
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agar masyarakat memahami secara benar tentang kekerasan dalam rumah 

tangga. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-

penyuluhan oleh  unit PPA kepada masyarakat terutama golongan 

menengah kebawah. 

3. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus 

kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Grobogan dengan benar-benar 

menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para 

pelakunya. 
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