
  

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM 
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di POLRESTA Malang)  

 

 

Oleh: Indah Novita Sari (01400090)  
Law 
Dibuat: 2007-01-16 , dengan 2 file(s).  

 

Keywords: Hukum adalah payung dari kesejahteraan, keaman, dan ketetraman masyrakat 

Implementasi Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Polresta. Saat ini banyak sekali kasus KDRT hanya mencapai 3 (tiga) kasus tapi pada tahun 2005 

kasus KDRT mencapai 36 kasus dan pada tahun 2006 sampai bulan Maret ini sudah mencapai 18 

kasus ini hanya yang ada di Kota Malang saja, padahal Kota Malang adalah terkenal dengan 

Kota Pendidikannya. Belum lagi ditambah dengan Kota-kota lainnya. 

Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada ketentuan yang 

telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selain itu, juga berdasar 

pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 

mengatur khusus lingkup dalam rumah tangga saja. Pelaksanaan penyidik membutuhkan waktu 

yang lama. Karena Pihak RPK harus menunggu hasil visum keluar dari rumah sakit, sehingga 

ketika kasus mau diproses qantara korban dan pelaku sudah baikkan / rujuk kembali, yang 

akhirnya laporan / pengaduan harus dicabut. 

Permasalahan dari Penulis karya akademik ini dititik beratkan pada realita kasus – kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Malang danditangani oleh Polresta Malang. 

Setelah itu mengetahui kendala yang dihadapi Polresta sebagai penyidik dalam mengungkap 

kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang. 

Metodologi yang digunakan pedekatan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini digunakan teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang 

KDRT. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan teknik diskriptif-analitis yaitu dengan cara 

pemecahan masalah yng di selidiki dengan menggambarkan keadqan subjek atau objek 

penelitian pada saat ini berdasarkan dari faktor-faktor yang tampak. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kasus KDRT : 

i. Mengalami peningkatan dari tahun 2004 ke 2005, sampai dibulan Maret 2006 yang tadinya 3 

menjadi 36 dan dibulan Maret sudah ada 18 kasus KDRT yang masuk 

ii. Belum tersedianya rumah aman di Polresta Malang 

iii. Lamanya hasil visum, sehingga mengakibatkan penyidik kurang cepat untuk bertindak dll 

 

 


