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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk salah 

satu tindak pidana yang mengancam harkat dan martabat manusia, serta 

pelanggaran atas eksistensi hak asasi manusia yang bersifat universal, oleh 

karenanya dalam Pasal 3 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) disebutkan bahwa 

salah satu asas dalam upaya PKDRT adalah asas pernghormatan hak asasi 

manusia, keadilan, kesetaraan gender, dsb. Tindak pidana KDRT juga dengan 

jelas telah melupakan salah satu hak dasar (basic right) manusia yaitu hak 

untuk hidup dan bebas dari segala macam bentuk penyiksaan. 

 Apabila ditinjau dari aspek victimologis, tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga ini yang biasanya disebut dengan hidden crime (kejahatan yang 

tersembunyi), atau biasanya juga dikenal dengan istilah domestic violence 

(kekerasan  yang terjadi dalam ranah domestik) akan membawa dampak yang 

sangat buruk bagi korban. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dalam perspektif 

teoritis, tindak pidana KDRT pasti akan membawa kerugian / penderitaan yang 

mendalam bagi korban1. Kerugian immateril ataupun materiil merupakan 

barang tentu kerugian yang akan diterima oleh korban. Kerugian immateril ini 

merupakan bentuk kerugian / penderitaan yang akan diterima oleh korban 

                                                        
1 Moerti Hadiati Soeroso, 2010, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis 
Victimologis, Jakarta, Sinar Grafika, hal.1 
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berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban. Sedangkan kerugian materiil lebih 

kepada kerugian yang bersifat ekonomis. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia 

telah mengatur beberapa regulasi dalam rangka meminimalisir terjadinya 

tindak pidana KDRT sekaligus bentuk upaya pemerintah atas penghargaannya 

terhadap eksistensi hak asasi manusia. Sebagaimana telah banyak dirumuskan 

dalam instrumen peraturan perundang-undangan internasional maupun 

nasional, seperti Pasal 5 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), 

Pasal 7 ICCPR (International Convenant on Cipil & Political Rights) yang 

telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, Pasal 33 ayat 

(1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta telah 

dibentuknya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai instrument induk dalam 

hal Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. 

 Secara filosofis,Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT 

dibentuk berdasarkan alasan yang sama dengan argumentasi diatas, yaitu sama-

sama beranggapan bahwa sejatinya tindak pidana kekerasan, dalam hal ini 

KDRT merupakan pelanggaran atas HAM, harkat dan martabat manusia, serta 

merupakan suatu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sedangkan 

secara historis, juga disadari bahwa ketika dibentuknya UU No.23 /2004 

tentang PKDRT ini kasus kekerasan dalam rumah tangga telah banyak terjadi 

dan sistem hukum (peraturan perundang-undangan) ketika itu dinilai belum 

bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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 Kontradiktif dengan argumentasi dan harapan pembentukan UU No.23 

Tahun 2004 tentang PKDRT diatas, permasalahan atas terjadinya tindak pidana 

KDRT tetap saja marak terjadi, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan 

anak. Hal ini dijustifikasi oleh data dari komnas perempuan yang menyebutkan 

bahwa selama tahun 2010-2011 telah terjadi peningkatan atas terjadinya tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebesar 13, 32%2. Dalam data 

tersebut juga disebutkan bahwa Jawa Timur menempati posisi kedua teratas 

dengan jumlah korban KDRT mencapai 24.555 korban. Tidak cukup sampai 

disitu, kekerasan dalam anak sebagai salah satu bagian dari kekerasan dalam 

rumah tangga justru semakin marak terjadi. Berdasarkan data yang dilansir 

oleh Komnas Perlindungan Anak3, jenis kekerasan yang dialami anak memiliki 

pola yang sama, baik di perkotaan maupun perdesaan. Jenis tindak kekerasan 

paling tinggi adalah penganiayaan, diikuti penghinaan (kekerasan psikis), 

kemudian jenis kekerasan lainnya, penelantaran, dan pelecehan seksual. Data 

tentang jenis kekerasan terhadap anak tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 1 
Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis Kekerasan (%) 

Jenis Kekerasan Perkotaan Pedesaan 

Penganiayaan 48 57,3 

Penghinaan 38,7 355,5 

                                                        
2 Data catatan kekerasan terhadap perempuan Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Komnas 
Perempuan menyebutkan bahwa berdasarkan kompilasi data kekerasan terhadap perempuan dari 
299 lembaga mitra ditambah dengan data yang diakses lewat internet dari PA/PTA (81) dan UPPA 
(15) diperoleh data jumlah korban KTP tahun 2011, yaitu 119.107 korban. Ini berarti naik 13,32% 
dari data tahun 2010 (105.103 korban) lihat juga http://www.komnasperempuan.or.id/2012, 
diakses pada hari minggu, tanggal 14 Oktober 2012, pukul 18:48 WIB 
3 http:// www.paud.kemdiknas.go.id, diakses pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012, pukul 09:23 
WIB 
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Pelecehan Seksual 4,4 3,6 

Penelantaran 11,0 9,9 

Lainnya 18,4 13,1 

 Sumber : Komisi Nasional Perlindungan Anak Tahun 2009  

Sehingga atas dasar realitas semakin tinggi intensitas terjadinya tindak pidana 

KDRT yang terjadi disekitar lingkungan kita dan menuntut perhatian yang 

besar dalam penyelesaian perkara KDRT inilah, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat pembahasan tentang KDRT, khususnya kekerasan terhadap anak 

dalam lingkup rumah tangga.  

 Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna mengawal proses 

penyelesaian perkara KDRT ini ialah dengan mengkaji putusan hakim yang 

membahas tentang KDRT, khususnya perkara KDRT terhadap anak. Sudikno 

Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rifai dalam bukunya 

Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, beliau 

menjelaskan bahwa 

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang 
diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan 
yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam 
perkara perdata. 

Apabila melihat pengertian diatas, maka baik dalam perkara pidana maupun 

perkara perdata setidaknya putusan mempunyai essensi yang sama yaitu 

bertujuan untuk mengakhiri suatu proses peradilan. Disamping itu, putusan 

juga dianggap sebagai mahkota atau puncak dari suatu perkara yang sedang 

diperiksa. 
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 Pada Akhirnya putusan inilah, melalui amar putusannnya yang dinantikan 

oleh para pihak baik terdakwa, korban maupun masyarakat. Hal ini 

dikarenakan karena dalam amar putusan inilah nasib dari para pihak yang 

bersangkutan akan ditentukan khususnya bagi terdakwa. Putusan Hakim 

biasanya juga dijadikan indikator oleh masyarakat, apakah masih ada nilai-nilai 

keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dari terjadinya suatu tindak pidana, 

yang biasanya dapat dilihat dalam pertimbangan hakim. Hal ini merupakan 

implikasi bahwa putusan hakim telah menjadi konsumsi publik sekaligus 

sebagai salah satu alat kontrol dari masyarakat terhadap lembaga pengadilan 

terhadap pencapaian suatu keadilan. 

 Dalam rangka pencapaian keadilan tersebut, maka sepatutnya putusan 

dibuat dengan benar. Putusan sepatutnya dibuat dengan penuh kehatian-hatian, 

dengan mempertimbangkan aspek formil putusan, aspek materiil (tindak 

pidana yang didakwakan kepada terdakwa), serta segala pertimbangan yang 

mampu memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, korban maupun bagi 

masyarakat dan mampu dituangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan 

hakimnya dengan baik dan benar.  

 Dalam pertimbangan-pertimbangan hakim ini dapat diketahui landasan 

atas tujuan putusan tersebut diambil, yaitu untuk mewujudkan keadilan bagi 

para pihak serta untuk menegakkan hukum (kepastian hukum). Pertimbangan 

hakim dapat dikatakan sebagai sub penentu / roh dari seluruh materi dari suatu 

isi putusan. Bahkan putusan yang tidak menjelaskan pertimbangan yuridis 

maupun non yuridisnya dengan baik, dapat memicu untuk diajukannya suatu 
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upaya hukum baik itu banding maupun kasasi,dan dapat menimbulkan potensi 

putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. 

 Meningkatnya jumlah pihak yang mengajukan upaya hukum atas suatu 

putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya disebabkan banyaknya pihak 

yang berperkara merasa patut untuk mempertanyakan kualitas dan konsistensi 

atas putusan hakim yang telah dibuat, serta sulitnya untuk mencari standar 

putusan sejenis sebagai acuan4. Padahal Idealnya, putusan yang dibuat oleh 

hakim juga harus mampu menjangkau keadilan hukum (legal justice), keadilan 

moral (moral justice) serta keadilan masyarakat (social justice). 

 Uraian tentang konsep ideal dari suatu putusan diatas, dinilai hanyalah 

sebuah teori belaka. Bagaimana tidak jika dewasa ini justru banyak putusan 

hakim yang tidak mampu mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Beberapa 

contoh  dari putusan yang dinilai oleh masyarakat cukup kontroversial dan 

tidak memenuhi nilai keadilan dalam masyarakat, seperti putusan pengadilan 

pada kasus AAL sebagai terpidana anak dalam kasus pencurian sandal, Putusan 

Peninjauan Kembali kasus Korupsi Arthalita Suryani, dan kasus-kasus lainnya 

yang tentunya dinilai bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, keadilan 

moral dan keadilan hukum. Sehingga jelas, bahwa salah satu faktor penyebab 

meningkatnya jumlah para pihak yang mengajukan upaya hukum adalah 

dikarenakan putusan hakim yang belum bisa menjangkau rasa keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. 

                                                        
4 Arsil, Sudah saatnya Mahkamah Agung menerapkan Sistem Kamar, http://www.leip.or.id, 16 
Juli 2010, diakses pada hari Jum’at tanggal 28 September 2012, pukul 10:31 WIB 
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 Putusan No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg telah membahas dan memutus 

kasus KDRT yang menimpa Marina Mia Audina pada tanggal 17 Maret 20115. 

Marina Mia Audina (7 Tahun) merupakan keponakan dari Ponijem, yang mana 

Ponijem merupakan terpidana dalam kasus KDRT ini. Mia yang merupakan 

panggilan akrab Marina Mia Audina telah lama tinggal satu rumah bersama 

budhenya (Ponijem) karena orang tuanya yang sudah bercerai sejak Mia 

berumur 2 Tahun. Sehingga ayah Mia (Marutiono W Kristanto) menitipkan 

Mia kepada kakaknya yaitu Ponijem.  

 Peristiwa KDRT tersebut dipicu peristiwa uang sebesar Rp 5.000,- yang 

semestinya digunakan untuk membayar iuran aksi puasa pembangunan di 

sekolah Mia, namun ternyata uang tersebut diminta oleh kakaknya Maulana 

Ardin dan diberikan oleh Mia kepada temannya. Sepulang dari sekolah, 

Ponijem menanyakan kepada Mia apakah uang iuran puasa disekolahnya sudah 

dibayarkan?, namun Mia berbohong dengan menjawab sudah. Akhirnya 

Ponijem mengetahui bahwa Mia berbohong dan memberikan hukuman dengan 

cara memukuli tubuh Mia dengan menggunakan pegangan penebah kasur 

berulang kali6 dan menyebabkan tubuh Mia mengalami luka yang relatif parah 

untuk anak seumuran Mia. 

 Peristiwa KDRT tersebut telah diputus oleh majelis hakim melalui 

putusannya No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg dan memberikan sanksi pidana 

penjara selama 5 bulan 5 hari kepada terdakwa. Bagaimanapun juga putusan 

                                                        
5 Surabaya Post Online, Mulai dipukul dengan Gagang Sapu hingga Disiram Air Panas, 
http://www.surabayapost.co.id, 24 Maret 2011, diakses pada hari Jumat, 28 September 2012 pukul 
09:17 WIB 
6 Lihat Surat Dakwaan No.Reg. Perk. : PDM-39/BATU/Ep.2/05/2011 
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hakim tersebut telah menjadi suatu hukum yang dibentuk oleh hakim. Namun, 

berbeda dengan putusan hakim seperti yang dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, Putusan Lembaga Legislatif , dll yang secara materiil berlaku bagi 

setiap orang secara umum. Dalam hal ini, putusan hakim tersebut merupakan 

hukum yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa atau terpidana 

saja7. 

 Atas dasar kesenjangan antara konsepsi ideal dari suatu putusan dengan 

realitas putusan yang banyak mengandung kontroversial ditengah masyarakat 

itulah, maka penulis hendak menganalisa putusan no.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

tentang perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara kasat mata, Putusan 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg juga menimbulkan tanda tanya. Setidaknya hal 

awal yang perlu dikritisi ialah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pemidanaan kepada terdakwa hanya separuh dari tuntutan pemidanaan 

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 

 Putusan No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg tentang perkara Kekerasan dalam 

Rumah Tangga dalam amar putusannya telah menyebutkan menghukum 

terdakwa dengan hukuman 5 bulan 5 hari pidana penjara, sedangkan tuntutan 

jaksa penuntut umum selama 9 bulan pidana penjara. Dalam pertimbangan 

hakimnya, majelis hakim telah menguraikan berbagai pertimbangan yuridis 

maupun pertimbagan non yuridisnya. Apabila melihat fakta-fakta yang 

terungkap dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan 

maupun putusan maka menurut analisa penulis pertimbangan hakim yuridis 

                                                        
7 Wasis Sp, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, UMM Press, Malang, hal.82 
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yang diuraikan dalam putusan ini, justru seharusnya memperkuat pertimbangan 

hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana sesuai apa yang dituntutkan oleh 

jaksa penuntut umum atau bahkan diatas tuntutan jaksa penuntut umum. 

 Pertimbangan hakim yuridis dalam suatu putusan dapat dilihat dari fakta-

fakta yang terungkap dalam persidangan. Kemudian, fakta-fakta tersebut akan 

dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk memutus perkara tersebut. Dalam 

perkara KDRT ini, melalui putusannya No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg majelis 

hakim lebih memilih untuk menggunakan alat bukti keterangan terdakwa dan 

surat visum et repertum no.R/05/III/2011/VER tanggal 18 Maret 2011. 

 Disisi lain, terdapat fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan seperti 

keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk. Dalam keterangan ahli inilah 

yang menurut pendapat penulis pula, justru terdapat hal-hal yang dapat 

dijadikan pemberat atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam 

keterangan ahli psikolog yang diajukan oleh pihak terdakwa, dalam beberapa 

kesaksiannya justru keterangan ahli tersebut memberatkan terdakwa. Pada 

prinsipnya Ahli justru menyatakan bahwa sebetulnya terdakwa bukanlah 

seseorang yang memiliki kepribadian hangat dan tidak mempunyai kapasitas 

untuk menangani anak berkarakter eksespsional seperti korban atau Mia. 

 Sehingga, berangkat atas kerangka pemikiran diatas, yaitu diawali dengan 

pemahaman bahwa tindak pidana KDRT terhadap anak merupakan tindak 

pidana yang kian familiar tejadi di tengah kehidupan bermasyarakat 

sebagaimana telah diperkuat oleh data dari komnas perempuan maupun 

komnas perlindungan anak , sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat 



10 
 

mendukung pencegahan terjadinya tindakan KDRT yang salah satunya melalui 

kajian terhadap putusan hakim, serta tidak dapat dipungkirinya bahwa terdapat 

putusan-putusan hakim yang nyatanya dinilai tidak mampu mengakomodir 

konsepsi ideal dari suatu putusan, oleh karenanya Penulis hendak menguji 

apakah putusan pidana no.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg telah memenuhi aspek 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi terdakwa, korban dan 

masyarakat pada putusan pidana no.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. 

 Berdasarkan data, fakta, dan argumentasi diatas maka Penulis mengangkat 

judul “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

TENTANG PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemenuhan aspek kepastian hukum dalam putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg, dalam hal  

a. Apakah putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg telah memenuhi 

aspek kepastian hukum formil, ditinjau dari pasal 184, 183, 185 dan 197 

KUHAP? 

b. Bagaimana pemenuhan aspek kepastian hukum materiil  atas pasal 44 

ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg ? 

2. Bagaimana pemenuhan aspek kemanfaatan dalam putusan 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg, dalam hal 
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a. Apakah putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg dinilai mampu 

mencegah terjadinya tindak pidana KDRT dalam masyarakat? 

b. Apakah putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg dapat 

dikualifikasikan menjadi putusan hakim yang berkualitas? 

3. Bagaimana pemenuhan aspek keadilan dalam putusan 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg , dalam hal apakah putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg telah mempertimbangkan aspek perlindungan 

terhadap korban? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pemenuhan aspek kepastian 

hukum dalam putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

a. Dalam hal pemenuhan aspek kepastian hukum formil ditinjau dari  pasal 

184, 183, 185 dan 197 KUHAP dalam putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. 

b. Dalam hal pemenuhan aspek kepastian hukum materiil .atas pasal 44 ayat 

(1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga dalam putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg.. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pemenuhan aspek kemanfaatan 

pada putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

a. Dalam hal kemampuan putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

untuk mencegah terjadinya tindak pidana KDRT dalam masyarakat 
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b. Dalam hal pemenuhan kualifikasi putusan hakim yang berkualitas 

terhadap putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa pemenuhan aspek keadilan  dalam 

hal putusan pidana No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg tentang Perkara 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal pemenuhan aspek perlindungan 

korban dalam pertimbangan hakim dalam putusan pidana 

No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari Penelitian ini, bagi penulis mempunyai manfaat pengembangan 

keilmuan Hukum Pidana, lebih jelasnya dalam bidang Hukum Pidana 

Materiil dan Formil, serta dari cabang Ilmu Victimologi dan Kriminologi. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat Praktis yakni manfaat yang bisa diperoleh oleh: 

a. Warga Sekitar (tempat terjadinya tindak pidana) sebagai jawaban atas 

pertanyaan yang dimungkinkan masih ada, bagi penduduk setempat 

tempat terjadinya tindak pidana. 

b. Aparat Penegak Hukum. Dalam hal ini Jaksa, Penasihat Hukum maupun 

Hakim dalam rangka sebagai masukan atas pertimbangan hukum jikalau 

ada upaya hukum yang akan diajukan selanjutnya. 
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E. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

 Pada dasarnya Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh 

manusia untuk, memperkuat, membina, serta mengembangkan Ilmu 

Pengetahuan8, sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya 

yang berjudul Penelitian Hukum, beliau menyebutkan bahwa Penelitian 

Hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, doktrin-doktrin hukum guna mnjawab isu hukum yang dihadapi9. 

 Tanpa mengesampingkan pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam 

bukunya yang sama, yang menyatakan bahwa dikotomi Penelitian Hukum 

sebagai penelitian normatif dan sosiologis yang dijumpai di Indonesia 

menyesatkan karena tidak mempunyai dasar berpijak10, Penulis dalam rencana 

penelitian hukum ini, memilih tipe penelitian hukum normative atau Penelitian 

hukum kepustakaan (Doctrinal Research). Penelitian hukum normatif 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka11. 

Tipe penelitian hukum normatif juga mendasarkan penelitiannya pada 

penelusuran kepustakaan dan/atau peraturan perundang-undangan. 

2. Metode Pendekatan 

 Dalam rangka menjawab rumusan masalah melalui penelitian hukum 

normative ini, diperlukan beberapa metode pendekatan seperti Pendekatan 

                                                        
8 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hal.3 
9 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
hal.35 
10 Ibid, hal.33 
11 Soerjono Soekanto;Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Raja 
Grafindo persada, jakarta, hal.13 
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Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Historis (Historis Approach), 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), Pendekatan Perbandingan 

(Comparative Approach) serta Pendekatan Kasus (Case Approach). Dalam hal 

ini, penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan hakim, oleh 

karenanya Metode Pendekatan yang dipilih Penulis untuk mengkaji atau 

mendapatkan informasi atas bahan-bahan hukum yang dinalisis adalah 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case 

Approach). 

 Melalui Pendekatan Konseptual, penelitian akan beranjak dari pandangan-

pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga 

pemahaman akan pandangan-pandangan ataupun doktrin tersebut mampu 

dijadikan sandaran oleh penulis dalam dalam membangun suatu argumentasi 

hukum dalam menghadapi isu / permasalahan yang dikaji. Sedangkan 

pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan yang menjadi kajian 

pokok dalam pendekatan kasus adalah  ratio decidendi atau reasoning yaitu 

pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan12. Ratio 

decidendi inilah yang nantinya akan dijadikan Penulis sebagai referensi guna  

penyusunan argumentasi dalam rangka pemecahan isu / permasalahan yang 

dikaji. 

 

                                                        
12 Peter Mahmud Marzuki, op cit, hal.94 
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3. Sumber Bahan Hukum 

 Dalam penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan berbagai macam 

bahan hukum yang kemudian dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) sumber 

bahan hukum yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif 

(mempunyai otoritas), dan dalam penelitian ini termasuk putusan nomor 

380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg, KUHAP dan UU PKDRT. 

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum penunjang 

bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, 

dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer termasuk Buku, Jurnal Hukum, Komentar-

Komentar atas Putusan Pengadilan. 

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

Kamus Hukum, Ensiklopedia, Penelitian terdahulu, dsb. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 Pada penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum 

dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan dan Studi Dokumentasi. 

a. Studi Dokumentasi  

 Studi Dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan 

bahan-bahan resmi atau pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka. Dalam hal ini seperti 

surat dakwaan no. reg perk : PDM.39/BATU/Ep.2/05/2011, putusan 
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no.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg serta peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berhubungan dengan Permasalahan yang diteliti. 

b. Studi Kepustakaan  

 Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas 

berbagai bahan hukum seperti buku, jurnal, majalah, artikel, surat kabar, 

bulletin. 

5. Analisa Bahan Hukum 

 Penulis menganalisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini 

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif - Content Analysis. Metode tersebut 

merupakan suatu metode dalam menganalisa bahan hukum guna diperolehnya 

gambaran umum penelitian yang tidak didasarkan atas bilangan kuantitatif 

melainkan didasarkan pada pengujian objek penelitian hukum terhadap teori-

teori / kaidah hukum yang sesuai disertai dengan menganalisa bahan hukum 

dari segi isi, dalam hal ini isi dari putusan  No.380/Pid.Sus/2011/PN.Mlg 

F. Sistematika Penulisan 

 Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan 

dibagi kembali menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika 

penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikiut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Di dalam pendahuluan ini terdapat beberapa subbab seperti latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Metode 

Penelitian serta sistematika Penulisan. Di dalam subbab metode penelitian akan 

diuraikan pula tentang tipe penelitian dan metode pendekatan yang dipilih 



17 
 

penulis, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa 

bahan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka meliputi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, 

pendapat para sarjana, sekaligus menjadi kerangka ilmiah permasalahan yang 

menjadi obyek penulisan hukum , yaitu tinjauan umum tentang kekerasan 

dalam rumah tangga, putusan hakim, pembuktian, pemenuhan unsur-unsur 

tindak pidana, pencegahan kejahatan, perlindungan korban serta tinjauan 

umum tentang nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.  

BAB III : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

 Dalam Bab III, Penulis menuangkan hasil penelitian sekaligus analisa atas 

hasil penelitian tersebut. Hasil analisa yang  dijelaskan dalam Bab III yaitu 

tentang analisa pemenuhan aspek kepastian hukum formil maupun analisa 

kepastian hukum materiil dalam putusan pidana no.380/pid.sus/2011/PN.Mlg, 

analisa pemenuhan aspek kemanfaatan dalam putusan pidana 

no.380/pid.sus/2011/PN.Mlg, serta analisa pemenuhan aspek keadilan dalam 

putusan pidana no.380/pid.sus/2011/PN.Mlg. 

BAB IV : PENUTUP 

 Dalam bab penutup terdapat 2 (dua) subbab yang perlu dimasukkan 

didalamnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus sesuai dengan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I. Sedangkan saran merupakan 

rekomendasi dari Penulis terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atas 

permasalahan yang dikaji/ diteliti. 


