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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Di Indonesia, fenomena mengenai tindak kekerasan yang terjadi dalam 

masyarakat sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Tindak 

kekerasan seolah menjadi hal yang wajar dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Setiap orang berpeluang melakukan kekerasan dan kekerasan 

tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, anak-

anak, orang dewasa serta individu maupun kelompok. 

Tindak kekerasan pada umumnya dilakukan oleh pihak yang lebih 

dominan yakni terkait dengan kekuasaan atau kewenangan dalam posisinya 

atau karena lebih berpengaruh dan sebagainya. Sehingga pelaku kekerasan 

tidak selalu laki-laki, tetapi tergantung pada siapakah yang paling dominan. 

Misalnya dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), semua 

pihak yang ada dalam lingkup rumah tangga berpeluang menjadi pelaku 

maupun korban kekerasan. Namun yang menarik perhatian publik adalah 

kebanyakan kekerasan yang terjadi menimpa kaum perempuan yang kemudian 

memunculkan anggapan bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah. 

Hal ini dikarenakan budaya yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada 

posisi yang tidak setara. 

Pada dasarnya rumah tangga merupakan unit sosial kecil dalam 

masyarakat yang terbentuk karena adanya suatu hubungan darah, ikatan 

perkawinan, ikatan persusuan atau pengasuhan, perwalian, serta ikatan kerja 
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seperti halnya pembantu rumah tangga dan majikannya. Rumah tangga  

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan sosial dan 

kepribadian setiap anggota dalam lingkup rumah tangga itu. Rumah tangga 

dianggap sebagai tempat berlindung dan tempat yang aman dari berbagai 

ancaman dan kekerasan yang dapat terjadi kapan dan dimana saja. Akan tetapi 

anggapan tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena saat ini masih 

banyak sekali terjadi tindakan kekerasan bukan saja di luar lingkup rumah 

tangga melainkan kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga. Dalam hal 

ini yang sangat menderita adalah pihak yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangganya sendiri. 

Tingkat awal dari suatu proses peradilan bermula dari perilaku si 

korban apakah dia melaporkan atau tidak melaporkan suatu kejahatan. Jadi 

apakah suatu tindak kejahatan dapat dianggap suatu tindak kejahatan sangat 

tergantung pada bagaimana definisi yang dipakai oleh si korban. Persepsi si 

korban terhadap suatu tindak kejahatan sangat menentukan apakah kejahatan 

tersebut dapat dikategorikan suatu tindakan kejahatan.
1
Kasus kekerasan dalam 

rumah tangga baru dapat diproses oleh pengadilan apabila si korban 

melaporkan kejadian tersebut. Sejauh mana si korban mempersepsi kasus 

kekerasan dalam rumah tangga itu sebagai suatu kejahatan tergantung pada 

bagaimana akibat tindakan kekerasan tersebut pada dirinya maupun 

keluarganya. Apabila si korban merasakan bahwa kekerasan tersebut 

merupakan suatu perbuatan yang harus dihukum, maka besar kemungkinan 
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  J. E. Sahetapy, 1987,Viktimologi Sebagai Bunga Rampai, PT. Bunda Karya, Jakarta, Hal.85 
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dia akan melaporkan kasus tersebut. Tetapi bila kasus kekerasan tersebut oleh 

korban dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi dalam 

keluarga yang tidak perlu melibatkan orang lain, maka besar sekali 

kemungkinan si korban tidak akan melaporkan kasus kekerasan tersebut.Jadi 

awal dari suatu proses peradilan terletak di tangan si korban melaporkan atau 

tidak melaporkan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. 

Mengingat besarnya peranan si korban di dalam proses peradilan maka usaha 

untuk menekan angka kejahatan harus dipelajari dari segi korban di dalam 

terjadinya tindak kekerasan. Dan hal inilah yang akan coba dicapai oleh 

viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi 

adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi 

terhadap korban dari suatu tindak pidana. 

Pada kasus kekerasan dalam rumah tangga faktor pemicu terjadinya 

kekerasan tidak dapat diperinci satu persatu, karena timbulnya tindakan 

kekerasan tersebut dipengaruhi dan tergantung pada faktor tertentu dan 

korelasi antara pelaku dan korban. Pihak korban dapat berperan secara 

langsung atau tidak langsung, semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. 

Faktor pencetus terjadinya kejahatan/tindak kekerasan dalam rumah tangga 

tidak sama antara satu kasus dengan lainnya. Penanganan terhadap kasus 

tersebut juga sepenuhnya tergantung pada korban. Karena ada korban yang 

tidak mau melapor dan membiarkan dirinya menjadi korban, karena alasan 

tertentu. Namun ada juga korban yang mempunyai tekad yang kuat untuk 

menyelesaikan masalah rumah tangga tersebut melalui jalur hukum. Oleh 
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karena itu, meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah 

sosial, di mana setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan bila 

melapor, sepenuhnya masih tergantung pada kehendak korban. Karena dalam 

kenyataannya masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

mencabut laporannya ke polisi.
2
 Peranan korban menjadi sangat penting. 

Tanpa adanya korban, tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Adakalanya 

suatu kejahatan terjadi karena peran dari  korban sendiri yang 

memancing/mengundang terjadinya suatu kekerasan atau kejahatan. Untuk itu 

perlu juga dipelajari dari segi bagaimana peranan si korban di dalam 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat 

istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan 

antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-

kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak 

mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan 

korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami 

istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya 

ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah 

dengan pelaku.
3
 

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara khusus telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengertian dari kekerasan dalam rumah 

                                                           
2
  Moerti Hadiati Soeroso, 2010,Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persprektif Yuridis-

Viktimologis,Sinar Grafika, Jakarta, Hal.119 
3
  Ibid,Hal.119-120 
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tangga dapat dilihat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) yang  

menyatakan : 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
4
 

 

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa tindak kekerasan 

dalam rumah tangga tidak hanya berupa penderitaan fisik, melainkan juga 

penderitaan nonfisik (psikis). Penderitaan fisik dapat secara langsung 

dirasakan akibatnya oleh korban dan dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan 

akibat penderitaan nonfisik (psikis) hanya dapat dirasakan oleh korban. 

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain sebagai upaya 

untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi tindak kekerasan yang 

semakin marak terjadi dalam lingkungan keluarga. Namun, meskipun 

kekerasan dalam rumah tangga telah diatur secara khusus dalam undang-

undang tersebut, berbagai berita mengenai kekerasan dalam rumah tangga 

masih sering terdengar. Data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri 

Kepanjen menyebutkan bahwa di wilayah Kabupaten Malang jumlah kasus 

kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014 sedikitnya terdapat 8 kasus, 

sedangkan pada tahun 2015 terdapat 11 kasus. Jumlah ini hanyalah yang 

terlihat saja, karena kita tidak mengetahui banyaknya kasus lainnya yang tidak 

                                                           
4
  Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
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diadukan oleh korban.Data tersebut menunjukan bahwa angka kekerasan 

dalam rumah tangga di tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul “Tinjauan Viktimologi 

Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 10 Putusan 

Pengadilan Negeri Kepanjen)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) ? 

2. Bagaimana peran aparat penegak hukum Pengadilan Negeri Kepanjen  

dalam mencegah viktimisasi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) diluar kajian viktimologi ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

2. Untuk mengetahui peran aparat penegak hukum Pengadilan Negeri 

Kepanjen dalam mencegah viktimisasi korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) diluar kajian viktimologi. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan 

jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai tinjauan 

viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran 

terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan viktimologi 

terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau untuk 

bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus 

sebagai syarat untuk penulisan Tugas Akhir dan menyelesaikan studi S1 

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk 

memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan tinjauan 

viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. 

3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wacana 

bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan tinjauan viktimologi 

terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Bagi Kalangan Akademisi 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan awal 

untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tinjauan viktimologi 

terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum 

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum 

sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.
5
 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis mengenai tinjauan viktimologi terhadap 

korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

 

                                                           
5
 Fakultas Hukum, 2012,Pedoman Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang, Hal. 18 
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2. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri 

Kepanjen. Hal ini dikarenakan banyak perkara Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga yang diadukan di Pengadilan Negeri Kepanjen, selain itu penulis 

ingin  melihat kinerja para aparat penegak hukum dari Pengadilan Negeri 

Kepanjen dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan permasalahan 

yang telah diangkat penulis mengenai peran aparat penegak hukum dalam 

melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga. 

3. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan 

hukum sebagai berikut : 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari 

sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses 

observasi dan/atau interview/wawancara pada tempat yang diteliti. 

Data utama yang diperoleh secara langsung dengan meminta data dan 

melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Pengadilan 

Negeri Kepanjen. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui 

bahan-bahan literatur yaitu Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, 

studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang 
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terkait dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen, serta 

penelusuran situs-situs internet yang berhubungan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data  melalui tanya jawab, 

dialog/diskusi dengan pihak terkait dan dianggap mengetahui banyak 

mengenai permasalahan dalam penelitian yakni terkait tinjauan 

viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. 

b. Observasi 

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek 

lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

c. Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait 

serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal 

berkenaan dengan proses penelitian ini. 

d. Studi Kepustakaan 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

kepustakaan dari berbagai literatur/buku-buku maupun jurnal. 
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e. Internet 

Yaitu dengan melakukan penelusuran dan pencarian bahan-bahan 

melalui internet atau website untuk melengkapi bahan hukum lainnya. 

5. Teknik Analisa Data 

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif 

Kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian 

hukum. 

 

G. SISTEMATIKA PENELITIAN 

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara 

sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang yang memuat 

alasan atau faktor pendorong untuk dilakukannya suatu penelitian 

berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan 
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permasalahan yang diangkat oleh penulis yakni mengenai tinjauan 

viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh 

penulis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan bagaimana tinjauan 

viktimologi terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tanggadengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian serta 

saran-saranyang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah 

diteliti. 

 

 




