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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1     Latar Belakang 

Warga Negara Indonesia adalah salah satu unsur pembentuk Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan bagian penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1
 Dengan demikian menjadi relevan 

apabila tujuan didirikannya Negara diarahkan kepada perwujudan masyarakat 

yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2
 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Indonesia 

adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan 

kekuasaan belaka (machtstaat) dan Pemerintahan berdasarkan atas sistem 

konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak 

terbatas). Amanat tersebut tentu didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan tata 

kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib serta menjamin 

persamaan kedudukan warga negara dalam hukum.
3
 

Demi mencapai tujuan tersebut, Negara membentuk sistem hukum yang 

meliputi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kehadiran sistem 

hukum tersebut merupakan bentuk konkret pertanggungjawaban negara atas 

kewajibannya untuk mewujudkan keadilan yang dinantikan oleh Warga Negara. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen Kedua memandatkan mengenai pelaksanaan hak asasi manusia 

dalam semua kebijakan Negara. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia 

berdasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 

dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 27 Undang-Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya menyatakan 

bahwa negara mewujudkan dan memastikan setiap warga negara memiliki 

kesetaraan hukum dan keadilan serta berhak untuk menikmati hak atas 

kesejahteraan. Dengan demikian upaya mempromosikan, melindungi dan 

memenuhi hak warga negara harus terlaksana sesuai dengan derajat dan martabat 

kemanusiaannya. 

Secara faktual saat ini kondisi ideal seperti dimandatkan dalam konstitusi 

Republik Indonesia, belum dapat berjalan dengan optimal. Indikatornya terlihat 

dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bukan saja 

angkanya yang terus meningkat, namun masih banyak kasus yang tidak 

terlaporkan karena ketakutan korban terhadap stigma masyarakat serta layanan 

yang masih belum optimal memberikan rasa keadilan bagi perempuan dan anak 

korban kekerasan. Dalam kontruksi pemenuhan hak asasi manusia maka hal 

tersebut merupakan bagian dari negara terhadap pemenuhan hak korban atas 

kebenaran, keadilan, dan pemulihan. Ketiga hak itulah yang sudah seharusnya 

dipenuhi oleh negara. Hak dan kebenaran mewajibkan pemenuhan hak korban 

untuk mengetahui posisi pengungkapan kasus yang sedang dihadapi melalui 

berbagai sistem peradilan yang disediakan oleh Negara. Hak atas keadilan 

memberikan kewajiban kepada negara agar sistem dan mekanisme yang dibangun 

oleh negara dapat memberikan rasa adil, termasuk memberi efek jera dan 

pendidikan kepada pelaku. Hak atas pemulihan mengharuskan negara membangun 

sistem dan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban sehingga korban dapat 

pulih seperti semula. 

Rumah merupakan tempat untuk membangun sebuah keluarga yang 

bahagia, humoris dan sejahtera. Tempat pengayom bagi seluruh penghuninya dan 

juga sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Maka rumah 

tangga mempunyai fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. 

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, 

rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu 

negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung 

oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa adanya 

perkawinan. Karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. 
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Ada 3 (tiga) hal mengapa perkawinan itu menjadi penting. Pertama, 

perkawinan adalah cara untuk ikhtiar manusia melestarikan dan 

mengembangbiakan keturunannya dalam rangka melanjutkan kehidupan manusia 

dimuka bumi. Kedua, perkawinan menjadi cara manusia menyalurkan hasrat 

seksual, yang dimaksud adalah lebih kepada kondisi terjaganya moralitas. Dengan 

demikian perkawinan bukan semata-mata menyalurkan kebutuhan biologis secara 

seenaknya, melainkan juga menjaga alat reproduksi agar menjadi tetap sehat dan 

tidak disalurkan pada tempat yang salah. Ketiga, perkawinan merupakan wahana 

rekreasi dan tempat orang menumpahkan keresahan hati serta membebaskan diri 

dari kesulitan hidup secara terbuka kepada pasangannya. 

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Dari pengertian tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, landasan 

utama yang perlu dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri 

adalah adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Hal ini semakin 

memperkuat bahwa rumah tangga menjadi tempat yang aman bagi para 

anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami isteri atas dasar ikatan lahir 

batin diantara keduanya.
4
 Selain itu disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami 

istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, 

setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami 

dan istri mempunyai kedudukan yang sama/seimbang dalam kehidupan berumah 

tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan 

hukum. 

Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diartikan sebagai larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga 

khususnya kekerasan oleh suami terhadap isteri, karena hal ini tidak sesuai dengan 
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tujuan perkawinan serta hak dan kewajiban suami isteri. Dengan pengaturan hak 

dan kewajiban yang sama antara suami dan isteri dalam rumah tangga, pergaulan 

masyarakat, dan dimuka hukum serta adanya kewajiban untuk saling mencintai 

menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin maka Undang-

Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami isteri akan terhindar 

dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan 

membahayakan jiwa seseorang.
5
 

Namun kenyataan berbicara lain karena semakin banyak tindak kekerasan 

dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. Banyak rumah tangga 

menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. 

Lebih memprihatinkan lagi, perilaku tindak kekerasan tersebut adalah orang 

terdekat atau extended family. Kasus  kekerasan seperti memukul, menendang, 

menjambak, mencubit dan lain sebaginya mungkin setiap hari terjadi dan sudah 

dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan incest (hubungan seksual dengan anak 

kandung) dan pemerkosaan pun sering terjadi. Korbannya tidak hanya isteri, tetapi 

juga suami, anak (kandung, angkat, asuh, tiri, dan yang lain), serta orang yang 

mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang 

yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problem utama yang harus 

dihadapi. Dalam sejarah, dapat disaksikan adanya dominasi pria atas wanita, serta 

adanya diskriminasi terhadap wanita. Kurangnya kesempatan wanita memperoleh 

informasi hukum, pertolongan atau perlindungan, kurangnya upaya hukum dari 

otoritas masyarakat untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ada pada 

sejumlah kasus, meningkatkan kekerasan terhadap wanita. Pola budaya yang 

menempatkan wanita pada status yang lebih rendah juga berperan terhadap 

terjadinya tindak kekerasan terhadap wanita.
6
 

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi walau telah dikeluarkannya 
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Yogyakarta, 2005, h. 92 

UPN "VETERAN" JAKARTA



5 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT), yang tujuannya melindungi perempuan dan dapat 

menyeret pelakunya ke ranah hukum. Tindak kekerasan terhadap perempuan 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk tindak 

kekerasan yang termasuk dalam ruang lingkup ini mencakup kekerasan fisik, 

psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. Dalam kehidupan keluarga sering 

terjadi pertentangan dan perbedaan pendapat yang sering berujung pada tindak 

kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri. Sehingga suami yang 

mestinya berfungsi sebagai pengayom justru berbuat yang jauh dari harapan 

anggota keluarganya. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan 

masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari 

masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pertama, karena 

ketiadaan statistik kriminal yang akurat. Kedua, karena tindak kekerasan pada istri 

dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang sangat pribadi dan ternyata 

privacy nya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga 

(sancititive of the home). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar 

karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Keempat, karena tindak 

kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu 

perkawinan.
7
 

Kekerasan terhadap perempuan dewasa ini tidak saja merupakan masalah 

individu melainkan juga masalah nasional bahkan sudah merupakan masalah 

global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap perempuan dapat dikatakan 

sebagai masalah transnasional. Dikatakan masalah global dapat dilihat dari 

ditetapkan hukum internasional yang menyangkut fenomena tersebut seperti 

ditegaskan oleh Muladi bahwa mengenai kekerasan dalam rumah tangga, juga 

diatur dalam Viena Declaration, Convention on the Elimination of All Forms 

Discrimination Against Women (1979), Declaration on the Elimination of 

Violence Against Woman (1993), dan Beijing Declaration and Platform for Action 

                                                           

7
 Hasbianto, Elli N., Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang 
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(1994).
8
 Kekerasan terhadap perempuan dalam masalah global, sudah 

mencemaskan setiap warga di dunia, tidak saja negara-negara yang sedang 

berkembang tetapi juga negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai 

dan peduli terhadap HAM seperti Amerika Serikat. Indonesia sebagai negara yang 

sedang berkembang, menyandang predikat buruk dalam masalah pelanggaran 

HAM, yang salah satu diantaranya pelanggaran HAM perempuan. Pelanggaran 

HAM perempuan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan terhadap 

perempuan.
9
 

Walaupun isu Kekerasan Terhadap Rumah Tangga telah terkuak sebagai 

masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, 

baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. 

Mencermati hal ini aparat Kepolisian tidak tinggal diam dan pasif menerima 

laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, polisisiap melakukan 

tindakan preventif dan proposional dalam mengatasi kekerasan terhadap 

perempuan dan anak-anak.  

Dengan berlakunya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga merupakan upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara 

keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Berlakunya Undang-Undang 

tersebut diharapkan oleh para pembentuk Undang-Undang dapat memberikan 

perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi 

perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan 

fisik kepada istri tidak hanya bersifat fisik seperti menampar, memukul, 

menendang, menggigil sampai membunuh. Namun juga dapat berupa non fisik 

seperti menghina, berbicara kasar. Kekerasan seperti ini adalah dalam bentuk 

kekerasan psikologis atau kejiwaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah 

tersebut dan menuliskannya dalam penulisan tesis dengan judul “PERSPEKTIF 

HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM 
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KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” 

 

I.2     Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka 

beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi 

korban tindakan kekerasan suami? 

b. Apa kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan 

hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami? 

 

I.3     Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penulisan ini adalah: 

a. Untuk mengetahui mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap 

istri yang menjadi korban kekerasan suami. 

b. Untuk mengetahui mengenai kendala yang dihadapi dalam upaya 

perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan 

kekerasan suami. 

  

I.4      Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan 

akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang 

akan datang. 

a. Secara teoritis, hasil pembahasan terhadap masalah-masalah yang 

telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di 

bidang perlindungan hukum, khususnya berkaitan dengan 

perlindungan hukum dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah 

tangga. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat 
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menambah manfaat kepustakaan di bidang perlindungan hukum pada 

umumnya, dan kekerasan dalam rumah tangga pada khususnya. 

b. Secara Praktis, hasil pembahasan terhadap permasalahan ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis, menjadi bahan masukan 

dan pembelajaran bagi pemerintah maupun lembaga atau instansi 

terkait untuk memberi perlindungan hukum terhadap  istri korban 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. 

 

 

I.5     Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

I.5.1     Kerangka Teori 

Jika dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan 

pelengkap dari kejahatan itu sendiri. Bahkan, ia telah membentuk ciri tersendiri 

dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas 

frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka 

semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan 

semacam ini.
10

 Namun menurut Romli, banyak ahli yang berpendapat bahwa tidak 

semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung pada apa yang 

merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi 

kelompok masyarakat tertentu, yang berdasarkan pada ras, agama, dan ideologi. 

Sanford menyatakan bahwa semua bentuk perilaku ilegal, termasuk yang 

mengancam atau merugikan secara nyata atau menghancurkan harta benda atau 

fisik atau menyebabkan kematian.
11

 Definisi ini menunjukkan bahwa kekerasan 

atau violence harus terkait dengan pelanggaran terhadap undang-undang, dan 

akibat dari perilaku kekerasan itu menyebabkan kerugian nyata, fisik bahkan 

kematian. Maknanya jelas bahwa kekerasan harus berdampak pada kerugian pada 

pihak tertentu baik orang maupun barang. Tampak pula bahwa kekerasan menurut 

konsep Sanford, lebih melihat pada akibat yang ditimbulkan oleh sebuah perilaku 
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 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Rafika Aditama, Jakarta, 

2007, h. 63 
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kekerasan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan menurut Sanford, terbagi atas 3 

(tiga), yaitu: 

1) Emotional and Instrumental Violence; 

2) Random or Individual violence; dan 

3) Collective Violence. 

Emotional dan instrumental violence, berkaitan dengan kekerasan 

emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan 

brutal/ sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu/ perorangan 

(random or individual violence) sedangkan collective violence terkait dengan 

kekerasan yang dilakukan secara kolektif/ bersama-sama. Contoh kegiatan 

kolektif menurut Romli, ialah seperti perkelahian antara kelompok orang tertentu 

yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian. 

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan 

untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), 

baik yang bersifat menyerang (offensive) atau yang bertahan (defensive), yang 

disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu secara umum 

ada 4 (empat) jenis kekerasan: 

1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; 

2) Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak 

dilakukan, seperti mengancam; 

3) Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk 

perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; 

dan 

4) Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan 

diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka 

atau tertutup. 

Perspektif defenisi kekerasan diatas lebih menekankan pada sifat dari 

sebuah kekerasan. Kalau kekerasan itu sebagai bagian/unsur dari kejahatan, maka 

menurut Saparinah perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang 

nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau 

keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan 
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sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban 

sosial.
12

 

Sekalipun disadari bahwa kehidupan berumah tangga masuk dalam 

wilayah privat (perkawinan). Namun dalam pekembangan zaman teristimewa 

terkait dengan penegakan hak asasi manusia, kehidupan berumah tangga sudah 

menjadi public concern (perhatian publik). Sehingga mau tidak mau persoalan 

dalam rumah tangga khususnya yang terkait dengan kekerasan, perlu 

dikriminalisasikan. Sebagaimana telah terlihat dalam konsideran huruf b dan c 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang 

menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam ruang 

lingkup rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. 

Dan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 

perempuan, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat 

agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, 

atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dengan 

demikian, mengkaji Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat ditemukannya 

solusi pemecahan dan atau penanggulangannya itu, perlu pendekatan dari aspek 

kriminologi, sebagaimana disebutkan diatas.  

Menurut E. H. Sutherland dan Donald R. Cressey
13

, kriminologi adalah 

suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Artinya 

bahwa kriminologi meneropong kejahatan apapun jenisnya termasuk Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga merupakan gejala sosial, sehingga pendekatan dan 

penanggulangannya membutuhkan kajian sosiologis. Terbentuknya dominasi laki-

laki atas perempuan ditinjau dari teori nature and culture. Dalam proses 

transformasi dari nature ke culture sering terjadi penaklukan. Laki-laki sebagai 

culture mempunyai wewenang menaklukan dan memaksakan kehendak kepada 

perempuan (nature). Secara kultural laki-laki ditempatkan pada posisi lebih tinggi 

dari perempuan, karena itu memiliki legitimasi untuk menaklukan dan memaksa 

                                                           

12
 Saparinah Sadli, Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta, 

1976, h.56 

13
 Soerjono Soekanto, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 6 
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perempuan. Dari 2 (dua) teori ini menunjukkan gambaran aspek sosiokultural 

telah membentuk social structure yang kondusif bagi dominasi laki-laki atas 

perempuan, sehingga mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan 

berkeluarga. 

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam 

manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai 

baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.
14

 Menurut 

teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan 

(rechtsgerechtigheid), kemanfaatan (rechtsutiliteit) dan kepastian hukum 

(rechtszekerheid).
15

 Menurut Satjipto Raharjo, hukum melindungi kepentingan 

seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk 

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini 

dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. 

Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut dengan hak. Tetapi tidak disetiap 

kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya 

kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.
16

 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk 

melindungi indiividu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya 

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. 

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan 

hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

                                                           

14
 Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, 

Bandung, 1993, h. 79 
15

 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. 

Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, h. 85 
16

 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-V, 2000, h. 
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norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau 

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.
17

 Joseph Goldstein 

membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:
18

 

1) Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana 

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif 

(subtantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini 

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara 

ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-

aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan 

pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum 

pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya 

dibutuhkan adanya pengaduan terlebih dahulu sebagai syarat 

penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingup 

yang dibatasai ini disebut sebagai area og no enforcement. 

2) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana 

yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam 

penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan 

hukum secara maksimal. 

3) Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini 

dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam 

bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, 

yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion 

dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement. 

Kamali adalah pemikir di bidang hukum Islam yang menerima 

pengaruh dari filsafat. Salah satu filsuf yang mempengaruhinya adalah 

Aristoteles. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan dan berbagai 

derivasinya diakui oleh Kamali begitu mempengaruhi dirinya. Menurut 

filsuf Amerika Serikat Abad ke-20 John Rawls, menyatakan bahwa 

                                                           
17

 Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 37 
18

 Ibid., h. 39 
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―Keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana 

halnya kebenaran pada sistem pemikiran‖. Sedangkan menurut Aristoteles, 

―Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.Kelayakan diartikan 

sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan 

terlalusedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau 

benda,adapun teori keadilan Adam Smith, adalah yang disebut keadilan 

sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang 

menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara 

satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain.
19

 

 

I.5.2     Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, 

yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses 

penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam 

penulisan ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa 

definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah; Perlindungan 

adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 

penetapan pengadilan.
20

 Kemudian yang dimaksud dengan korban adalah orang 

yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup 

rumah tangga.
21

 

Dalam penulisan ini yang dimaksud dengan 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 

                                                           

19
 Arrafim, ―Definisi Keadilan,‖<http//arrafim//blogspot.com/2013/01/keadilan>. Diakses 

pada hari Selasa, tanggal 29 September 2016, Pkl 21:00 WIB. 
20

 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

Pasal 1 Angka 4 
21

 Ibid., Pasal 1 Angka 3 
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hukum dalam lingkup rumah tangga.
22

 Dan dengan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia, makna dari Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga adalah 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.
23

 

 

I.6     Sistematika Penelitian 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan megenai tinjauan dan ulasan 

singkat dan jelas atas pustaka yang menimbulkan gagasan 

yang mendasari penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kerangka 

pendekatan studi dan dapat berupa analisis teori, metode 

pengolahan data atau kombinasi. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh ditafsirkan dengan memperhatikan 

dan menyesuaikan dengan masalah atau hipotesis yang 

diungkapkan dalam pendahuluan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini, penulis 

berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan 

pada bab-bab terdahulu. Kemudian, penulis juga akan 

mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat 

                                                           
22

 Ibid., Pasal 1 Angka 1 
23

 Ibid., Pasal 1 Angka 2 
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dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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