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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana hal tersebut 

tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah peraturan-peraturan yang berupa norma 

dan sanksi yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar 

terciptanya ketertiban, keadilan dan keselarasan dalam negara. Hukum juga 

diartikan ketetapan atau ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk 

mengatur kehidupan warga negara. 

Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, setiap warga negara 

hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama satu dengan lainnya, hal ini 

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi  

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

dengan tidak ada kecualinya”1  
 

Kekerasan merupakan tindakan atau perasaan tidak suka, benci dan 

amarah yang disebabkan adanya konflik kepada seseorang atau kelompok. 

Kekerasan tidak hanya menyerang secara fisik, kekerasan juga dapat 

menyerang secara verbal, kekerasan mencerminkan tindakan anarki kepada 

seseorang yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang 

bertujuan untuk menghancurkan lawan atau pihak lain yang dapat 

                                                                 

1 Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia 
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mengakibatkan luka mental, cacat fisik hingga hilangnya nyawa orang. Sebab 

urgensi keadaan terseubt, Indonesia membuat peraturan-peraturan yang 

bertujuan agar terciptanya keselarasan berwarga negara dan tidak bertindak 

sewanang-wenang yang itu dapat berakibat merampas hak seseorang. 

Kekerasan seringkali terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dapat 

merusak kerukunan dalam bermasyarakat, hal tersebut merupakan salah satu 

alasan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga No. 23 Tahun 2004. Pasal ini memiliki tendensi atau prioritas ditujukan 

kepada perempuan, hal ini disebabkan di Indonesia sendiri kekerasan dalam 

rumah tangga paling banyak yang menjadi korban adalah wanita atau istri. 

Akibat itu di Indonesia banyak bermunculan lembaga-lembaga khusus yang 

melindungin wanita. Lembaga-lembaga tersebut berjumlah besar dari sekian 

banyaknya lembaga yang melindungi perempuan salah satunya ada Komisi 

Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, lembaga ini berfokus pada 

penegakan hak asasi manusia terutama perempuan Indonesia. Aturan ini 

merupakan imbas tututan dari masyarakat tertutama kaum perempuan kepada 

pemerintah atas tragedi Mei 1998 yang diberbagai daerah di Indonesia terjadi 

kerusuhan yang mengakibatkan terutama kepada perempuan etnis Tionghoa 

menjadi sasaran kekerasan seksual2. 

Dengan berbagai kondisi tersebut muncul sebuah pertanyaan, kenapa 

tidak ada lembaga khusus yang melindungi laki-laki seperti halnya wanita? 

                                                                 
2 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Nasional_Anti_Kekerasan_terhadap_Perempuan  
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Dari berbagai sumber penjelasan diatas, dapat jelaskan bahwasannya tidak 

adanya lembaga yang melindungi laki-laki dikarenakan tragedi yang dialami 

perempuan pada mei 1998, sedikitnya jumlah kasus laki-laki yang menjadi 

korban kekerasan seorang wanita, dan Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetap melindungi laki-laki yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya dapat digunakan 

wanita saja melainkan laki-laki juga dilindungi Undang-Undang tersebut. 

Didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 3 Huruf b yang berbunyi 

“Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan 

asas: a. penghormatan hak asasi manusia b. keadilan dan kesetaraan 
gender c. nondiskriminasi dan d. perlindungan korban”3 

 

Dalam Undang-Undang diatas menegaskan bahwa perempuan maupun laki-

laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. 

Perkawinan dan keluarga yang baru maka akan menimbulkan pula hak 

dan kewajiban yang berbeda antara suami istri dalam keluarga. Melalui 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan agar 

kehidupan antara suami istri dapat terhindar dari perselisihan atau tindakan-

tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang 

melalui adanya pengaturan hak dan kewajiban yang sama antara suami istri di 

dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat 

                                                                 

3 Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
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disebabkan karena keretakan hubungan keluarga yang kurang harmonis antara 

suami dan istri yang tidak cepat diselesaikan dan walaupun sudah diselesaikan 

juga ada yang merasa tidak adil bagi korban  sehingga tidak dapat 

mengembalikan hubungan baik antara suami dan istri. 

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini korbannya tidak 

hanya anak dan istri tetapi suami juga dapat menjadi menjadi korban kekerasan 

dalam rumah tangga. Suami pada umumnya terkesan paling sering yang 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak menutup 

kemungkinan seorang istri sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap anggota keluarga yang lain khususnya kepada suami. 

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 kekerasan 

dalam rumah tangga ada beberapa bentuk kekerasan dengan bunyi pasal 

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap 
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran 
rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga”4  

Pasal diatas dibuat sedemikian rupa bahwasannya karena pasal ini lebih 

mengutamakan perlindungan hukum bagi perempuan atau iteri yang menjadi 

korban karena dalam pasal tersebut terdapat kalimat “terumata perempuan”. 

Tidak dipungkiri bahwa pada realitanya kasus kekerasan dalam rumah tangga 

kebanyakan istri yang menjadi korban tetapi sebenanrnya terdapat juga kasus 

                                                                 
4 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 



 

5 

 

yang bahwa laki-laki atau suami juga bisa menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga dari istri. 

Istri memang lebih berpeluang besar menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga sehingga di Indonesia posisi istri lebih dilindungi oleh lembaga-

lembaga tertentu untuk melindungi hak-haknya karena memang kaum wanita 

dipandang oleh pemerintah sebagai kaum yang lemah, dalam artian suatu 

rumah tangga suami sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dan mengatur 

dalam rumah tangga, seringkali suami merasa berkuasa dan bertindak 

seenaknya kepada istri maupun anak. tidak sedikit juga suami yang melakukan 

kontak fisik maupun batin yang mengakibatkan korban terluka. Salah satunya 

hal tersebut yang mendasari mengapa adanya lembaga-lembaga khusus yang 

melindungi wanita maupun anak di Indonesia. 

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di Surabaya disebabkan 

karena faktor ekonomi yang rendah atau kemiskinan. Menurut data dari 

Polrestabes Surabaya telah tercatat dari tahun 2016 sampai dengan bulan 

Agustus 2018 diperkirakan ada sekitar 137 laporan 2 diantaranya kasus suami 

sebagai korban, kasus yang masuk dimana pada tahun 2016 sekitar 82 kasus, 

kasus suami yang mendi korban tidak ada sama sekali pada tahun ini pada 

tahun 2017 terjadi 32 kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan suami 

sebagai korban ada 1 kasus yang masuk dalam unit Perlindngan Perempuan 

dan Anak pada tahun berikutnya tahun 2018 dari bulan Januari sampai dengan 

bulan Agustus telah terjadi 25 kasus telah termasuk 2 diantaanya suami yang 

menjadi korban. Dari data yang di peroleh dari Polrestabes Surbaya 
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menunjukan bahwa suami dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Dari data diatas hanya ada 3 kasus suami sebegai korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, sebenarnya kasus suami yang menjadi korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Surabaya cukup banyak. Tetapi 

menurut salah satu penyidik unit PPA Polresatabes Surabaya, laki-laki sebagai 

korban banyak yang tidak melakukan pelaporan ketika suami yang menjadi 

korban Kekeraan Dalam Rumah Tangga disebabkan mereka masih melihat 

kaum wanita adalah kaum yang lemah, terlepas dari wanita kaum yang lemah 

para suami juga masih memiliki perasaan tidak tega kalau melihat istrinya di 

penjara, mereka suami yang menjadi korban juga masih memikirkan anak-anak 

mereka, yang dapat berakibat anak mereka menjadi malu ketika temannya 

mengetahui ibunya adalah pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap 

ayahnya. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan alasan kenapa laki- laki 

jarang melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Tidak sedikit juga istri 

yang menjadi korban tetapi tidak melakukan pelaporan dikarenakan adanya 

ancaman dan intimidasi dari seorang suami. 

Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia lebih banyak perempuan yang 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga  baik kekerasan seksual, fisik 

maupun psikis, tetapi dari data diatas yang saya peroleh  dari polrestabes 

Surabaya menunjukan bahwa tidak menutup kemungkinan laki-laki menjadi 

korban kekerasan dalam rumah tangga. Disini penulis tertarik untuk menelit i 

permasalahan tersebut dilihat dari kesetaraan gendernya. Penelitian ini 
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dilakukan di polrestabes Surabaya untuk bertujuan mencari tahu apakah ada 

perbedaan atau diskriminasi anatar laki-laki dan perempuan pada saat 

penyidikan di kepolisian karena di Indonesia adanya equality before the law 

yang dimana semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. 

Berdasakan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk penelit ian 

dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI 

KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, perumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap suami atau istri sebagai 

korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Surabaya? 

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan di dalam rumah tangga 

yang dilakukan istri terhadap suami atau sebaliknya di Polrestabes 

Surabaya? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap 

suami atau istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh istri atau suami di Polrestabes Surabaya 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan terjadinya 

kekerasaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri kepada suaminya 

maupun sebaliknya yang ada di Polrestabes Surabaya. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pijakan baru dibidang ilmu 

hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

study kasus yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum. 

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan tambahan pengetahuan mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang, sehingga 

mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan hukum dapat berperan aktif 

dalam penegakan hukum di tengah kehidupan masyarakat.  

c. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

aparat penegak hukum khususnya aparat Kepolisisan agar dapat 

menjalankan tanggung jawab secara optimal agar masyarakat sadar akan 

dampak dari kekerasan dalam rumah tangga. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi literatur, pegangan 

maupun pengetahuan bagi masyarakat agar sadar dalam kenyataanya 

tidak hanya istri yang selalu menjadi korban melainkan suamipun dapat 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Teoritis  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan refrensi penelitian hukum 

dalam hal menambah khasanah ilmu pengetahuan yang terkait fenomena 

social terjadinya kekeran dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap 

suami maupun sebaliknya. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman 

yang lebih bagi akademisi, praktisi, serta penegak hukum yang terkait 

dengan peneltian ini. 

F. Metode Penulisan 

Inti daripada metode penelitian dalam setiap penelitian hukum adalah 

menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus 

dilaksanakan. Metode hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai: 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau 

penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga 

mencapai tujuan penelitian atau penulisan5. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian tentang tinjauan yuridis 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami sebagai korban di 

                                                                 

5 Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandun: Citra Aditya Bakti, 

hlm 112. 
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polrestabes kota Surabaya adalah empiris yaitu penelitian yang 

berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat mengena i 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami sebagai korban  dan 

bagaimanakah peran masyarakat dan kepolisian menanggulangi terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri di 

kepolisian. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneliti akan melakukan observasi mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap suami atau istri sebagai korban yang ada di 

Polrestabes Surabaya karena dari study pendahuluan yang telah saya 

lakukan mendapatkan hasil dari tahun 2011 sampai 2018 bulan september 

memeliki jumlah yang masih sangat tinggi dengan jumlah 1.292 kasus, 3 

diantaranya kasus suami yang menjadi ko rban ditahun 2017 dengan 1 

kasus dan 2018 dengan 2 kasus. Dalam kurun waktu 8 tahun dengan jumlah 

teresebut sangatlah banyak dan semakin meningkat. 

3. Jenis Sumber Data 

a. Data Primer data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

atau pertama, yakni aparatur keamanan negara yang terdiri dari 

kepolisian dan pihak yang bersangkutan dalam kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap suami sebagai korban di wilayah kota Surabaya 

b. Data Sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran 

kepustakaan, mempelajari dan memahami sumber informasi, baik 

berupa literatur, artikel, pengetahuan yang didapat selama kuliah 
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maupun situs internet yang relevan dan yang berhubungan dengan 

pembahasan.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelit ian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara  adalah suatu situasi peran antara pribadi bertatap muka, 

ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan 

dengan masalah penelitian kepada kepolisian, wawancara ini 

dilakukan dengan narasumber: 

1) Aiptu Wiyono selaku penyidik Unit PPA 

2) Aipda Yuli Muji Lestari selaku penyidik Unit PPA 

3) Bapak Hendra selaku Tim Bina Mitra 

b. Studi Dokumentasi yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara mencari 

dan mengumpulkan bahan-bahan yang dihasilkan oleh suatu lembaga 

sosial seperti yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelit ian 

ini pada saat penulis melakukan penelitian. 

5. Analisa Data 

Dari seluruh data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder 

dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian diambil 

kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat. Dengan 

demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 



 

12 

 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan hukum ini terdapat 4 (empat) bab dan 

masing-masing bab terdiri atas sub bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I di dalamnya terbagi dalam 9 sub bab yaitu latar belakang masalah, 

rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan 

penelitian, kerangka teori, metode penulisan, rencana jadwal penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin 

atau pendapat sarjana, serta kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti berupa tinjauan 

umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, 

tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang 

pencemaran lingkungan hidup, tinjauan umum tentang kebijakan krimina l. 

Kemudian dapat digunakan oleh peneliti untuk pisau analisa dan mengkaji 

beberapa rumusan permasalahan yang dijabarkan pada bab III yaitu 

pembahasan. 

BAB III : PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi mengenai hasil daripada penelitian yang telah dikaji 

dan dianalisa serta sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagimana 

dalam bab II. 
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BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan 

permaalahan yang diangkat. 




