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MOTTO

Artinya:”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah
telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah
dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka
yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,
karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu
khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,
tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)
pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu
mencari-cari alasan untuk meyusahkannya. Sungguh, Allah Maha
Tinggi, Maha Besar.”(Q.S An-Nisa’:34)
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ABSTRAK

Siti Amanah : 102170185 : Perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan
dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Kota Jambi).
Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Perlindungan hukum terhadap isteri dari
kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polresta Kota Jambi). Sebagai tujuan
untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap isteri dalam kekerasan
rumah tangga di Kota Jambi kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak
kekerasan pada perempuan yang seringkali tidak terlihat, seiring dengan kasus
kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, ada
beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
yaitu factor ekonomi, karena kebutuhan biologis, hak-hak isteri yang tidak
diberikan oleh suami. Karena hal itu Pemerintah mengeluarkan undang-undang
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan tujuan korban
kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan diharapkan dapat
memperoleh perlindungan hukum. Permasalahan yang timbul kemudian adalah
bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT) untuk mencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perspektif
hukum positif telah dijelaskan dalam UU RI NO 23 TAHUN 2004 tentang
PKDRT menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan merupakan pekanggaran
HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusian, serta bentuk diskriminasi
yang harus di hapus. Isteri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga
berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisisan, kejaksaan,
advokat, lembaga sosial lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum terhadap Isteri dari kekerasan dalam
Rumah Tangga (Studi di Polresta Kota Jambi).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perlindungan hukum secara umum adalah suatu perlindungan yang
diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Pemberian perlindungan
hukum terhadap perempuan sebagai pelapor/saksi masalah kekerasan dalam
rumah tangga, perlindungan saksi seharusnya selaras dengan keamanan dan
kenyamanan fisik, psikologis, identitas, dari orang lain yang berkenaan
dengan kesaksian yang akan diberikan atau telah diberikannya atas suatu
perkara pidana. 1
Pelapor/saksi

pelapor

pada

umumnya

orang-orang

yang

mengetahui/menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya antara
pelapor dengan pelaku kejahatan sudah saling mengetahui. Bagi penegak
hukum, identitas pelapor mutlak dibutuhkan dengan alasan untuk kepentingan
umpan balik antara petugas dengan si pelapor dalam hal pengecekan
kebenaran laporan tersebut.
Hukum seringkali tidak berpihak pada masyarakat miskin. Hukum
bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum akan bertindak
tegas ketika berhadapan dengan warga masyarakat yang tak berdaya, baik
secara sosial, politik, dan ekonomi. Sementara, ketika berhadapan dengan
mereka yang memiliki kekuatan dan akses politik dan kekuasaan sangat sulit
bertindak bahkan warga miskin seringkali menjadi korban tindak kekerasan
1

Umar Sholahudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat,(Malang:Setara Press,2017),hlm.98
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2

dari aparat penegak hukum. Kondisi ketidakberdayaan warga miskin di
manfaatkan sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu untuk memenuhi
kepentingannya. 2
Tindak Kekerasan terhadap istri kerap terjadi ditengah keluarga.
Wacana kekerasan terhadap istri mulai di dengungkan oleh kalangan aktifis
perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran lakilaki yang diskriminatif dan dominan. Akibatnya, kondisi semacam ini
seringkali menjadi problematika di dalam keluarga. 3
Problematika

dalam

keluarga

seringkali

menjurus

kepada

tindakantindakan atau perilaku yang berimplikasi pada perbuatan kejahatan,
baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, tindakan
kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami. Secara faktual,
obyek penderita dari kekerasan dalam rumah tangga seringkali hanya dialami
oleh perempuan.
Peran pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sangat
besar, sebab biasanya yang menjadi pelaku dalam kekerasan tersebut adalah
suami. Melihat kedudukan tertinggi dalam rumah tangga adalah suami sebagai
nahkoda dari rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari perempuan,
sedangkan yang menjadi korban biasanya adalah istri atau anak yang dalam
hakikatnya istri haruslah patuh pada suami. Peran pelaku dalam terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga ialah pelaku biasa beranggapa bahwa dirinya
paling tinggi dalam keluarga tersebut sehing pelaku dapat sewenang-wenang
2

Ibid,hlm.99
Hj. Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan,(Yogyakarta: Pustaka Pesantren,
2004), hlm.57
3

3

melakukan apa saja yang ia inginkan, pelaku dengan sengaja dan sadar dalam
melakukan tindakannya terhadap korban. Seperti dalam kasus yang penulis
teliti, bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dimana
yang menjadi pelakunya adalah suami dan yang menjadi korban adalah istri,
anak, mertua dan ipar. Seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam kasus yang penulis teliti, korban
mengalami luka berat yang menjadikan korban sekarang menjadi cacat fisik.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban mendapatkan perlindungan atas hakhaknya yang telah dirugikan akibat dari kekerasan yang dialaminya. Baik
menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan
penelantaran rumah tangga. Pemerintah selaku penyelenggara negara wajib
menjaminan perlindungan tersebut agar terciptanya suatu masyarakat yang
adil, aman dan damai.
Berdasarkan data responden penelitian pada 2017 sampai 2020
terdapat 770 kasus KDRT di Kota Jambi. adapun kasus KDRT untuk tahun
2017 yang masuk sejumlah 99 kasus dan yang telah selesai sejumlah 159,
tahun 2018 naik jumlah kasus yang masuk 129 kasus dan yang telah selesai
sejumlah 131 kasus, selanjutnya tahun 2019 terjadi penurunan kasus yang
masuk sejumlah 93 kasus dan yang telah selesai 74 kasus, tahun 2020 kasus
kdrt yang masuk semakin menurun sejumlah 41 kasus dan yang telah selesai
44 kasus.

4

Factor penyebab KDRT bersifat multy factors oleh karena itu solusi
yang diperluan juga terdiri dari banyak factor dan perlu melibatkan banyak
pihak misalnya kesiapan dalam membentuk rumah tangga, kedewasaan calon
pengantin,

kesiapan ekonomi,

pengetahuan

masing-masing pasangan,

lingkungan keluarga, lingkungan social, budaya dan lain-lain.
Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin mengkaji persoalan KDRT
yang muncul dalam sebuah keluarga melalui penelitian yang berjudul:
Perlindungan Hukum terhadap Isteri dari Kekerasan dalam Rumah
Tangga ( Studi di Polresta Kota Jambi).
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Apa saja kasus-kasus kekerasan yang muncul dalam rumah tangga di
Kota Jambi?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri dalam
kekerasan rumah tangga ?
3. Bagaimana upaya mengatasi penanggulangan kasus kekerasan dalam
rumah tangga di Polresta Kota Jambi?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang diinginkan
dan terarah kepada pokok-pokok permasalahan yang ditentukan, maka
perlu pembatasan masalah hanya pada perlindungan hukum terhadap isteri
dari kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Polresta Kota Jambi).
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D. Tujuan & Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan
untuk:
a. Untuk mengetahui kasus-kasus kekerasan yang muncul dalam
kekerasan rumah tangga di Polresta Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap isteri dalam
kekerasan rumah tangga di Polresta Kota Jambi
c. Untuk

mengetahui

upaya

mengatasi

penanggulangan

kasus

kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Kota Jambi
2. Kegunaan penelitian
a. Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis dan
kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan
dengan perlindungan hukum terhadap isteri dari kekerasan dalam
rumah tangga (Studi di Polresta Kota Jambi).
b. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu (S1) pada juusan Hukum Pidana Islam, Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya
dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui perlindungan
hukum terhadap isteri dari kekerasan dalam rumah tangga.
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E. Kerangka Teoritis
Kerangka

teoritis

adalah

konsep-konsep

yang

sebenarnya

merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan
yang pada dasarrya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap
dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. 4
Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya
bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan mengenai apa
yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan
mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum.
Dalam penulisan skripsi ini di pergunakan teori dalam menjawab
permasalahan sebagai berikut :
1. Teori Perlindungan Hukum
Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) tehadap
fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Undang-undang Nomor
23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga
(PKDRT) terdiri dari 10 bab dan 56 pasal. UU PKDRT ini diharapkan dapat
menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga,
khusunya perempuan, dari segala tindak keekrasan. UU PKDRT menyebutkan
bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan
terhadap

seseorang

terutama

perempuan,

yang

berakibat

timbulnya

kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual,psikologis, dan/atau
4

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Rajawali, 1986), hlm. 123.
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penelantaran rumah tangga termasuk anacaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat 1). Pengertian rumah tangga (RT) dalam
UU ini terdiri dari : 5
a. Suami istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah,
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap
dalam RT (mertua,menantu,ipar dan besan); dan/atau
c. Orang yang bekerja mebantu rumah tangga dan menetap dalam
rumah tangga tersebut (pekerja rumah tangga atau PRT)
Dalam UU ini disebutkan beberapa jenis kekerasan yaitu:
1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa
sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6).
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan
psikis berat pada seseorang (pasal 7).
3. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pemaksaan
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara
tidak wajar dan/atau tidak di sukai, pemaksaan hubungan

5

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT), pasal 2 ayat (1).
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seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau
tujuan tertentu. Kekerasan seksual meliputi (pasal 8):
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup RT tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam
lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan
komersial dan/atau tujuan tertentu.
Menurut konsiderans UU PKDRT segala bentuk kekerasan terutama
KDRT, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di
hapus. Korban KDRT yang kebanyakan adalah perempuan harus
mendapat perlindungan dari Negara dan masyarakat agar terhindar dan
terbebas dari kekrasan atau ancaman kekerasan, penyiksan, atau perlakuan
yang

merendahkan

derajat

dan

martabat

kemanusiaan.

Dalam

kenyataannya kasus KDRT banyak terjadi sedangkan sistem hukum di
Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. 6

Sanksi pidana yaitu Ketentuan pidana penjara atau denda diatur
dalam Bab VIII mulai dari Pasal 44 & Pasal 53. UU. No. 23/2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lama waktu penjara dan
juga besarnya denda berbeda-beda sesuai dengan tindak kekerasan yang

6

Russel Butarbutar, Konpilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat,(Bekasi:
Gramata Publishing, 2016), hlm.215
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dilakukan.yakni pasal 47 dan pasal 48. Kedua pasal tersebut mengatur
mengenai kekerasan seksual. 7

Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam
rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud
dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4
tahun dan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit
Rp 12.000.000 atau denda paling banyak Rp 300.000.000.

Pasal 48:

Dalam

hal perbuatan kekerasan seksual

yang

mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan
akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan
sekurang-kurangnya selama 4 minggu terus menerus atau 1 tahun tidak
berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau
mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 5 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun
atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 dan denda paling banyak Rp
500.000.000.
F. Kerangka Konseptual
1.

Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

7

https://lawgo.id/media/article/sanksi-pidana-bagi-pelaku-kekerasan-dalam-rumahtangga-kdrt, di akses pada 5 mei 2020
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yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban
dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati
martabatnya sebagai manusia.
Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dan
pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:8
a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang
dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang
diberikan oleh hukum.
b. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan
hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta
pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.
c. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk
memberikan rasa aman, secara pikiran maupun fisik dari gangguan
dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
d. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu
hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum

8

Ibid,hlm.34-35
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memeberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan olej hukum
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia
sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia
serta lingkungannya. Seabagai subyek hukum manusia memiliki hak
dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Perlindungan hukum menurut Philipus Hadjon ada dua bentuk,
pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan
menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk
yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa.
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perlindungan
hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan
martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang
hukum, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber
pada pancasila dan konsep Negara hukum, kedua sumber tersebut
mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan

12

martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu
sarana perlindungan hukum preventif dan represif.
2.

Kekerasan Perempuan
Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa sansekerta, wanita yaitu
yang diinginkan oleh kaum laki-laki, sehingga lebih berkonotasi pasif.
Dalam perkembangan bahasa Indonesia, siusana Kwelja (1991)
mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa
wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif,diam dan menjadi peakitan,
kurang standar, tidak di harap untuk menonjolkan diri dan boleh
berprofesi,

tetap

kurang

diakui

perannya.

Sedangkan

istilah

“perempuan” menurut prasetio murniati sengaja di pergunakan untuk
istilah ‘women”, berasal dari akar bahasa melayu yang berarti “empu’
induk, artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini tampaknya lebih
dinamis dan syarat makna disbanding dengan istilah “wanita”. 9
Dalam kamus bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan perihal
yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan
cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau
barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini. Kekerasan
itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang
mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderita pada orang lain. Salah
satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau
ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.
9

Abdul Wahid, dan Muhamad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,
(Bandung:PT Refika Aditama,2001),hlm.29
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Beberapa penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara
lain karena beberapa hal berikut:10
a. Adaya pengaruh dari budaya patriarki yang ada di tengah
masyarakat. Ada semacam hubungan kekerasan di dalam RT yang
menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari pada
laki-laki dalam struktur dominasi tersebut kekerasan sering kali
digunakan untuk memenangkan perbedaan, menyatakan rasa tidak
puas ataupun untuk mendemnstrasikan dominasi semata-mata. Dari
hubngan yang demikian seolah-olah laki-laki dapat melakukan apa
saja kepada perempuan, termasuk KDRT. Dalam hal ini ada
ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan, munculah
ketidakadilan gender.
b. Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang
keliru sering kali menempatkan prempuan (isteri) sebagai pihak yang
berada di abwah kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami
menganggap dirinya berhak melakukan apapun terhadap isteri.
Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara yang wajar dalam
mendidik istri.
c. Perilaku meniru yang diserap oleh anak karena terbiasa melihat
KDRT. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk
anak. Anak memiliki kecenderungan untuk meniru perilaku kedua
orang tuanya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang

10

Russel Butarbutar, Op.Cit. hlm. 215-216.
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terbiasa melihat kekerasan menganggap bahwa kekerasan adalah
suatu penyelesaian permasalahan yang wajar untuk dilakukan. Hal
ini akan dibawa hingga anak-anak menjadi dewasa.
d. Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya himpitan ekonomi
(kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain-lain
sebagainya.
Hal-hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan
kemudian dapat memicu terjadinya KDRT. Dalam UU PKDRT ini
menyebutkan bahwa setiap orang yang medegarkan, melihat, atau
mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai
dengan batas kemampuannya untuk (pasal 15):11
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
b. Memberikan pelindungan kepada hukum
c. Memberikan pertolongan darurat dan,
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan pelindungan.
G. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu
(penelitian-penelitian lain) yang terkait dengan penelitian ini. Penulis
menemukan beberapa penelitian yang ada hubungannya dengan masalah
yang akan diteliti, adapun penelitian terdahulu adalah:

11

Russel Butarbutar, Op.Cit. hlm.217
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a. Jurnal karya Bustanul arifin dan lukman santoso, yang berjudul
“Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Perspektif Hukum Islam”. Jurnal ini berasal dari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dan IAIN Ponorogo (2016).12
Adapun kesamaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu samasama membahas tentang perlindungan hukum terhadap isteri dari
kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaanya yaitu, dalam jurnal ini
membahas perlindungan perempuan dari kekerasan rumah tangga dalam
pandangan islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas perlindungan
hukum isteri dari kekerasan dalam rumah tangga hukum positif.
b. Jurnal karya Mery Ramadhani dan Fitri Yuliani, yang berjudul
“kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu
kesehatan masyarakat secara global”. Jurnal ini berasal dari fakultas
kesehatan masyarakat universitas andalas padang Sumatra barat (2015).13
Adapun kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas
tentang kekerasan dalam rumah tangga, perbedaaanya yaitu, jurnal ini
membahas isu kesehatan masyarakat secara global yang berdampak pada
psikis maupun fisik.
c. Skripsi karya Arman sukma negara, yang berjudul, “analisis
kriminologis kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan isteri

12
Bustanul Arifin,Lukman Santoso, “Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam
Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, Jurnal,
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2016
13
Mery Ramadhani,Fitri Yuliani, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai
Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global”, Jurnal , Mahasiswa Universitas Andalas
Padang Sumatra Barat,2015
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terhadap suami di lampung barat”. Skripsi ini berasal dari Universitas
lampung (2016).14
Adapun kesamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas
tentang kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaanya yaitu skripsi ini
membahas analisis kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan isteri
terhadap suami.

Arman Sukma Negara, “Analisis Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga yang
dilakukan Istri terhadap Suami di lampung Barat”, Skripsi, Mahasiswa Universitas
Lampung,2016
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BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut
terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan,
dan kegunaan.cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu di dasarkan pada ciri-ciri
keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan
penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga tejangkau
oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat
diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan
dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. 15
A. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk
memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data skunder terlebih dahulu
untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer
dilapangan.
Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang
berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi

15

Sugiyonno, Metode Penelitian Kauantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2017), hlm.2.
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hukum dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi
perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.
Oleh karena itu, yang menjadi pendekatan dan sering digunakan dalam
penelitian hukum empiris mencakup pada :
a. Pendekatan sosiologi hukum
b. Pendekatan antropologi hukum
c. Pendekatan psikologi hukum16
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang dipergunakan di dalam penelitian biasanya data
lapangan/studi lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data sekunder).
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi

lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan
berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah
responden yang berkaitan dengan masalah penelitian. Atau data primer yaitu
data yang diperoleh dari sumber pertama.
Dengan kata lain data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari peneliti kepada masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara,
observasi dan alat lainnya tampa adanya perantara. Data primer diperoleh

16

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi,
(Bandung: Alfabeta, 2017) ,hlm. 71
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peneliti sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan perlu analisis
lebih lanjut.17
Sumber data primer dapat berupa benda-benda-situs, atau manusia
yang diperoleh langsung dari lapangan dengan cara observasi, wawancara,
dari sejumlah responden serta pengisian daftar pertanyaan (kuisioner) yanhg
telah ditetapkan oleh peneliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip,
mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian.
Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data
primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai kata praktik
yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan atau ada dilapangan
karena penerapan suatu teori. Bahan perpustakaan tidak hanya berupa
teori-teori yang telah matang siap untuk dipakai, tetapi dapat juga berupa
hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan
perpustakaan atau literatur, yang mempunyai hubungan dengan objek
penelitian. Data skunder itu ada yang bersifat pribadi da nada juga yang
17

Ishaq, ibid, hlm .99
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bersifat publik, data skunder yang bersifat pribadi seperti dokumendokumen pribadi, data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga atau
instansi. Adapun data sekunder yang bersifat praktik seperti data arsip,
data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan seperti
keputusan pengadilan (yurisprudensi). 18
c. Data Tersier
Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan
lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus
hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus lainlain.
C.

Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama
yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (human instrument). Dalam hal ini si
peneliti tidak bisa digantikan oleh orang lain atau instrumen lain untuk melakukan
penelitiannya. Jadi si peneliti terjun langsung dengan menggunakan alat-alat
pengumpulan data-data seperti observasi dan wawancara. 19
a. Observasi
Observasi

dalam

penelitian

ini

adalah

instrument

untuk

mendapatkan data utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik.
18
19

Ishaq, ibid, hlm 101
Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Cet. Ke-2 (Jambi: syariah press, 2014) hlm. 38
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Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non
partisipasi. Kedudukan peneliti hanya sebagai pengamat dan selama
proses observasi akan dibuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan
pengecekan data kembali.
b. Wawancara
Instrument ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari
informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat
dalam dokumen, data mentah ini nadalah data utama dalam penelitian
ini yang di peroleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang
bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian diatas. Informan
dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti
persoalan yang terjadi Heri Haryanto SIK MM.
c.

Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk
menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang
akurat

dari

pencatatan

sumber-sumber

informasi

khusus

dari

karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya.
Dokumentasi ini diguanakan untuk mendapatkan keterangan dan
penerangan, pengetahuan dan bukti.20
D. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
20

Pengertian dokumentasi, https//id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi, diakses pada 22
februari 2020
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dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori,

menjabarkan

kedalam

unit-unit,

melakukan

sintesa

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh
diri sendiri maupun orang lain. 21
Data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara
kualitatif, yang berarti menjabarkan dengan kata-kata sehingga
menjadi kalimat yang mudah dimengerti, sistematis, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

21

Sugiyono,ibid,hlm.44
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E. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan yang di sajikan dalam penelitian ini
terdiri dari lima bab sebagai berikut:
BAB I

Yaitu

pendahuluan

yang

menguraikan tentang

latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teoritis,kerangka konseptual, dan
tinjauan pustaka.
BAB II

Yaitu menguraikan tentang metodologi penilitian seperti,
pendekatan penelitian,jenis dan sumber data, instrument
pengumpulan data,analisis data dan sistem penulisan.

BAB III

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum polresta kota
jambi yang berisi tentang historis, geografis, visi misi dan
striktur organisasi.

BAB IV

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan hasil
penelitian mengenai “Perlindungan hukum terhadap isteri
dari kekerasan dalam rumah tangga (studi di polresta kota
jambi)”.

BAB V

Dalam bab ini akan di uraikan tentang kesimpulan
berdasarkan temuan dari pengolah bahan dan pengajuan
saran yang berhubungan dengan perlindungan hukum
terhadap isteri dari kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG POLRESTA JAMBI
A. Historis
Sejarah panjang bangsa Indonesia telah tertoleh dalam sejarah
kebangsaan dan perjuangan bangsa Indonesia, yang tentunya tidak
terlepas didalamnya peran insan-insan bhayangkara. Sebagaimana
diketahui bahwa patih majapahit gajah masda merupakan embrio
bhayangkara di negri ini, pada masa penjajahan belanda dan jepang
satuan polisi dibentuk untuk kepentingan pemerintah penjajah, akan
tetapi pada waktu di proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia
satuan-satuan polisi istimewa yang telah memiliki senjata dengan heroik
memproklamasikan diri sebagai polisi Nasional Indonesia. Karena polisi
merupakan bagian syarat suatu negara, polri secara berkelanjutan dari
waktu ke waktu terus memperbaiki kinerjanya selaku pelindung,
pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum. Polresta Jambi
diresmikan pada tanggal 2 oktober 1996, Polresta Jambi merupakan
penjabaran likuidasi dari polda jambi yang merupakan likuidasi dari
polda sumbangel, dimana sebelumnya adalah kewilayahan setingkat
polwil dengan kesatuan wilayah 1 (satu) polresta, 6 (enam) polres yaitu
Polresta Jambi, Polres Batanghari, Polres Tanjung Jabung, Polres Bungo
Tebo, Polres Sarolangun Bangko dan Polres Kerinci. Validasi Polwil
jambi menjadi polda jambi merupakan hasil pertimbangan strategis
pimpinan ABRI setelah melalui berbagai usul, sarana dan masukan serta
pertimbangan-pertimbangan pimpinan polri serta pihak-pihak lain di luar

24
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polri guna mengantisipasi berbagai perkembangan lingkungan dan
kebutuhan organisasi polri kedepan dalam menjawab perkembangan
tantangan tugasnya dan menuntut pelayanan polri yang semakin baik dan
meningkat.22
B. Visi dan Misi
Visi dan Misi Satreskrim Polreta Jambi
Visi
Reserse Kriminal Polri yang professional, proposional dan
dipercaya masyrakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman,
pelayanan masyarakat dan penegak hukum.
Misi
Mengembangkan sistem manajemen yang akuntanbel dalam proses
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian
hukum keadilan.
a. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi
forensik, Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka
penegakan hukum.
b. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta
meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
c. Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas
Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan
hukum.

22

Sumber data: Dokumentasi Polresta Kota Jambi
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d. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta
pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel.
e. Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal Polri serta
mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada
aspek legalitas.
C. Struktur Organisasi
Gambar 123

23

Sumber: dokumentasi polresta kota jambi
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Polresta Jambi dipimpin oleh kapolres yang berada dibawah
bertanggung jawab kepada kapolda. Tugas pokok kapolresta adalah
memimpin, membina dan mengawasi / mengendalikan satuan-satuan
organisasi dalam lingkungan polresta, memberikan arahan terhadap
bawahannya serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan
tugas lain sesuai perintah kapolda. Berikut beberapa struktur organisasi
Polresta Kota Jambi:24
1. Wakapolresta
Wakapolresta adalah pembantu utama kapolresta yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolresta. Tugas pokok
waka polresta membantu kapolresta dalam melaksanakan tugasnya
dengan mengawasi, mengendalikan mengkoordinir pelaksaan tugas
seluruh satuan organisasi polresta. Dalam batas kewenangannya
memimpin polresta dalam hal kapolresta berhalangan serta
melakukan tugas sesuai perintah kapolresta.25
2. Bag Ops
merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada
di

bawah

Kapolres.

mengendalikan

Bagops

administrasi

bertugas

operasi

merencanakan

kepolisian,

dan

pengamanan

kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan
informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan
24

Peraturan Kepala Kepolisian RI No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek,(Bandung:Citra Umbara,2012),hlm.15
25
Ibid,hlm.15-16
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pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagops
menyelenggarakan fungsi: 26
a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian;
b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja
sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;
c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk
pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data
operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi
pemerintah.
d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi,
perintah pelaksana operasi, pengendalian dan administrasi
operasi kepolisian serta tindakan kontijensi.
e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan
markas dilingkungan Polres, dan
f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.
Bagops dipimpin oleh Kabagops yang bertanggung jawab kepada
Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wakapolres. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: 27
1. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops), yang bertugas:
a. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi
serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan

26
27
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b. Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga
terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan
masyarakat dan/atau pemerintah;
2. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops), yang bertugas:
a. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan
kepolisian;
b.

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan
pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan;
dan

c. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di
lingkungan Polres.
3. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas), yang bertugas:
a. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan
informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang
berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan
Polres; dan
b. Meliput, memantau, memproduksi, dan dokumentasikan
informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.
Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan
dalam pelaksaan tugas sehari-hari di bawah kendali kapolresta.
3. Bag Sumda
Bagian sumber daya adalah unsur pembantu pimpinan dan
pelaksana staf polresta yang berada di bawah kapolresta. Bagian sumber
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daya bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana
dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan
penerapan hukum. merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan
yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan
pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan
fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bagsumda menyelenggarakan fungsi: 28
a. Pembinaan dan admisistrasi personel, meliputi :
b. Pembinaan karier personel Polres antara lain Usulan Kenaikan
Pangkat(UKP),

Kenaikan

Gaji

Berkala

(KGB),

mutasi,

pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan yang menjadi
lingkup kewenangan Polres:
c. Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani,
mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda
kehormatan;
d. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehatan jiwa
personel dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;
e. Pelatihan

fungsi,

keterpaduan antar

antara
fungsi

lain

fungsi

teknis

teknis

kepolisian

kepolisian,
dan

fungsi

pendukung;dan
f. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta
keluarganya;

28
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g. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara
lain;
h. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan perbekalan umum,
peralatan khusus, senjata api, dan angkutan;
i.

Melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN); dan

j.

Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon;

k. pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain;
l.

Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan
personel Polres beserta keluarganya;

m. Memberikan pendapat dan saran hukum;
n. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel Polres
beserta keluarga dan masyarakat;menganalisis sistem dan
metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di lingkungan Polres; dan
o. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan
penyusunan Peraturan Daerah.
4. Bag Ren
Bagian perencanaan adalah merupakan unsur pengawas dan
pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagren bertugas
menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan
anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya,

32

termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Dalam
melaksanakan tugasnya, Bagren menyelenggarakan fungsi: 29
a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek

Polres, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rancangan
Renja, dan Renja;
b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL),
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), penyusunan
penetapan kinerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term Of
Reference (TOR), dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan
d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) meliputi analisis target pencapaian kinerja, program,
dan anggaran;
Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada
Kapolres, kemudian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolres. Dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: 30
1. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar), yang bertugas:
a. membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek
Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan
29
30
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b. membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam
bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau
TOR, dan RAB;
2. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar), bertugas:
a. membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat
Polres; dan
b. menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker
dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja,
program, dan anggaran;
5. Sat Intelkam
Satuan intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolres. Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan
dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang
berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK,
menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik,
serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api
dan penggunaan bahan peledak. Dalam melaksanakan tugasnya
Satintelkam menyelenggarakan fungsi: 31
a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain
persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres;
b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini
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(early warning), pengembangan jaringan informasi melalui
pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
c. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh
formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan
pemerintah daerah;
d. Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan
lingkungan strategi serta penyusunan produk intelijen untuk
mendukung kegiatan Polres;
e. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil
analisis;
f. Setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
g. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat
antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai,
pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan
ketangkasan;
h. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam
bentuk;
i.

Rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader,
diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan
politik; dan

j.

Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan
bahan peledak;
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Sat intelkam dipimpin oleh Kasat intelkam yang bertanggung jawab
kepadaKapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes,
dan Polresta, Kasat intelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasat intelkam). Sat intelkam dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh: 32
1. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan
pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan,
menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah,
serta

persandian,

pendokumentasian,

penganalisisan

terhadap

perkembangan lingkungan strategik, penyusunan produk intelijen untuk
mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban
fungsi intelijen;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan
pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat
lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak,
SKCK

kepada

masyarakat

yang

membutuhkan,

dan

melakukan

pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya; dan
3. Unit, terdiri dari paling banyak 7 (tujuh) Unit, yang bertugas melaksanakan
tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan
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guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini
(early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan
prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap
perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan.
6. Sat Reskrim
Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim
adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada
tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Satreskrim bertugas
melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan
tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik
lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
Dalam melaksanakan tugas, Satreskrim menyelenggarakan fungsi: 33
a. Pembinaan

teknis

terhadap

administrasi

penyelidikan

dan

penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan
wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan
umum;
d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji
efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
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e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh
penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;

f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional
maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain
tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah
hukum Polres;

7. Sat Narkoba
Satuan Narkoba disingkat Sat Narkoba merupakan unsur pelaksana
tugas pokok yang berada di bawah Kapolres. Satresnarkoba bertugas
melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan
penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba
berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka
pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam
melaksanakan tugasnya, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi: 34
a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan
rehabilitasi
c. Korban penyalahgunaan Narkoba;
d. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan
tindak
34
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e. Pidana penyalahgunan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim
Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
f. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji
efektivitas
g. Pelaksanaan tugas Satresnarkoba.
Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung
jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah
kendali Wakapolres. Khusus pada Polres Tipe Metropolitan, Polrestabes,
dan Polresta, Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
Wakil

Kepala

Satuan

Reserse

Narkoba

(Wakasatresnarkoba).

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
1.

Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal),

yang

bertugas

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba,
pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi
korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus
dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
2. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
3. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit, yang bertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.
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8. SPKT
Sentrapelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT adalah
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres.
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan,
serta memberikan pelayanan informasi. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT
yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dibawah koordinasi dan arahan
Kabagops, serta dalam pelaksanaan tugas seharihari di bawah kendali
Wakapolres. SPKT dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Unit. 35
9. Si Was
Si Was adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan polresta
yang berada dibawah kapolresta. Si Was bertugas menyelenggarakan
monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil
terhadap pelaksaan kebijakan pimpinan oleh semua unit kerja khususnya
dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian rencana kerja,
termasuk bidang material, fasilitas dan jasa serta memberikan saran tindak
terhadap penyimpangan yang ditemukan. Si Was dipimpin oleh keasiwas
yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan dalam pelaksaan tugasnya
sehari-hari dibawah kendali wakapolresta.
10. Si Um
Si Um adalah unsur pembantu pimpinan polresta yang berada di
bawah kapolresta. Si Um bertugas menyelenggarakan terjaminya
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pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang
mencakup fungsi kesektariatan, kearsipan dan amdimistrasi umum lainnya
serta pelayanan markas dilingkungan polresta. Si um dipimpin oleh
kasium yang bertanggung jawab kepada kapolresta dan dalam pelaksaan
tugasnya sehari-hari di bawah kendali wakapolresta.
11. Si Keu
Seksi keuangan adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan
yang berada dibawah kapolresta. Kasi Keu bertugas melaksanakan
pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
akutansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
Sikeu dipimpin oleh kepala seksi keuangan yang bertanggung jawab
kepada kapolresta jambi dan dalam pelaksaan tugas sehari-hari dibawah
kendali waka polresta jambi. 36
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kasus-kasus Kekerasan yang Muncul dalam Rumah Tangga di Kota
Jambi
Penanganan kasus-kasus perempuan (isteri) seringkali tidak memuaskan
bahkan cenderung menambah penderitaan korban, disebabkan karena korban
sering menjadi korban ganda. Artinya korban harus selalu mengulang-ulang
perbuatan yang tidak mengenakan yang perbah menimpa dirinya, dimulai di
kepolisian sampai dengan di dalam sidang pengadilan. Tindakan 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.
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah
responden kasus yang terjadi di Kota Jambi pada tahun 2017 sampai 2020
sejumlah 770 kasus , adapun kasus KDRT untuk tahun 2017 yang masuk
sejumlah 99 kasus dan yang telah selesai sejumlah 159, tahun 2018 naik
jumlah kasus yang masuk 129 kasus dan yang telah selesai sejumlah 131 kasus,
selanjutnya tahun 2019 terjadi penurunan kasus yang masuk sejumlah 93 kasus
dan yang telah selesai 74 kasus, tahun 2020 kasus kdrt yang masuk semakin
menurun sejumlah 41 kasus dan yang telah selesai 44 kasus.
Dari data di atas menurut penulis bahwa kasus kdrt yang tercatat dalam
statistik kriminal polresta kota jambi menjadi indikasi bahwa dari tahun ke

41
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tahun yang lebih dominan yaitu pada kasus yang telah selesai. Berikut data
KDRT Polresta Kota Jambi dari tahun 2017 sampai 2020:
TABEL II
Jumlah kasus KDRT di Kota Jambi 2017-202037
Tahun

Jumlah Kasus

Kasus Yang

belum selesai

Selesai

Total

KDRT
2017

99 Kasus

159 Kasus

258 Kaus

2018

129 Kasus

131 Kasus

260 Kasus

2019

93 Kasus

74 Kasus

167 Kasus

2020

41 Kasus

44 Kasus

85 Kasus

1. Kasus-kasus yang pernah di laporkan dan diproses
Kasus 1
Tersangka sang suami B menganiaya istri dengan menggunakan rantai
dengan luka yang cukup parah disekujur tubuh dan divisum korban istri F, dan
korban dirawat intensif dirumah sakit . Pelaku yang berinisial B diamankan
pada tanggal 16/12/2018 di Jl.HM Yusuf Nasri RT 05 Wijaya Pura Jambi
Selatan, pelaku dikenakan perkara pasal 44 ayat 1dan 2 UU RI no 23 tahun
2004 dan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Pemicu terjadinya KDRT
yaitu kesalah pahaman dalam rumah tangga , korban menayakan sang suami
saat ini sebagai tersangka” dari mana baru pulang” Pelaku menjawab “dari
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tempat kerja” karna kecemburuan yang tinggi dan tidak percaya menimbulkan
emosi sang suami akhirnya menganiaya sang istri dan akhirnya melaporkan
kejajaran Polresta Jambi. Menurut pengakuan korban sudah sering kekerasan
dilakukan pelaku dan kali ini dilaporkan korban atas tindakan penganiaayan
sang suami. 38
Kasus 2
Seorang istri bernama T berusia (35 tahun) pada suatu hari bertanya
kepada suaminya w ( 40 tahun) tentang sertifikat rumah dan BPKB mobil,
tetapi pertanyaan istrinya tersebut memicu kemarahan W, sehingga T sipukul
dengan tangan kosong. Belum puas dengan pemukulan tersebut si istri dipukul
lagi dengan bangku. Selain itu, si istri dilarang berkunjung kerumah orang
tuanya. Perbuatan W, suaminya, dilaporkan ke polisi, karena T sudah tidak
tahan lagi dengan perlakuan sang suami. 39

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Kekerasan Rumah
Tangga
Masalah yang berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum
yang secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi
korban kekerasan tersebut. Bahkan istilah kekerasan perempuan tidak dikenal
dalam hukum Indonesia, meskipun fakta ini muncul semakin marak dlam
berbabagai penjuru Indonesia.
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Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat
istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan
antara pelaku dan korban yang mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan
perkawinan (suami istri), hubungan darah ( orang tua,anak,kemankan) atau
hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tingga
dalam satu rumah dengan pelaku.
Perlindungan korban termasuk salah satu masalah yang juga mendapat
perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB ke VII tahun 1985 di
Milan ( tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders)
dikemukakan, bahwa hak-hak korban dilihat sebagai bagian integral dari
keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan korban dalan proses
peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan
hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat
ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak”
atau perlindungan tidak langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai
perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini,
berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak
langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. 40
Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk-bentuk KDRT
dapat dikelompokan menjadi berikut ini. 41
1. Kekerasan fisik
a. Pembunuhan:
40
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1) suami terhadap istri atau sebaliknya.
2) ayah terhadap anak dan sebaliknya.
3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh
ibu).
4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya.
5) anggota keluarga terhadap pembantu.
6) bentuk campuran selain tersebut di atas.
b. Penganiayaan
1) suami terhadap istri atau sebaliknya
2) ayah terhadap anak dan sebaliknya
3) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh
ibu
4) adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
5) anggota keluarga terhadap pembantu
6) bentuk campuran selain tersebut di atas.
c. Perkosaan
1) ayah terhadap anak perempuan, ayah kandung atau ayah tiri dan anak
kandung maupun anak tiri
2) suami terhadap adik/kakak ipar
3) kakak terhadap adik
4) suami/ anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga
5) bentuk campuran selain tersebut di atas.
2. kekerasan nonfisik/psikis/emosional

46

a. penghinaan
b. komentar-komentar yang dimaksud untuk merendahkan dan melukai
harga diri pihak istri
c. melarang istri bergaul
d. ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
e. akan menceraikan
f. memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
3. kekerasan seksual
a. pengisolasian istri dari kebutuhan batinya
b. pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau
di setujui oleh istri
c. pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri
sedang sakit atau menstruasi
d. Memaksakan istri menjadi pelacur dan sebagainya
4. Kekerasan ekonomi
a. Tidak memberi nafkah pada istri
b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk
mengontrol kehidupan istri
c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannnya

di

kuasai oleh. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan “.
Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi
menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut.42

42

Moerti Hadiati Soeroso, Ibid, hlm. 82
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1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan eksperesi
ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal
dari keekrasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak
dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan
dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga
yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu,
sehingga tejadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan
yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Puncak
perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi
persoalannya,

karena

cara

lain

dianggap

tidak

mampu

menyelesaikannya.
2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi
ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang
dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara
seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa
yang lengkap.
Berdasarkan bentuk KDRT tersebut di atas, ajaran islam menghapuskan
perlakuan

kekerasan terhadap perempuan yang dibunyikan dalam surat Al-

Mu’min ayat 40 berbunyi:43
ۡل َمن
َۡ ع ِم
ۡ َ َّل يُجزَ ىۡ ف
ۡ َ ِل َو َمنۡ ۖۡ مِثلَ َها إ
َۡ ع ِم
ُۡ
َ ۡسيِئ َة
َ ل
َ صلِحا
َ ي ٱل َجنَ ۡةَ يَد ُخلُونَۡ فَأ ُ ْولَئِكَۡ ُمؤمِنۡ َوه َُۡو أُنثَىۡ أَوۡ ذَكَرۡ ِۡمن
َۡساب بِغَي ِۡر فِي َها رزَ قُون
َ ِح

43

As-Salam Al-Qur‟an dan terjemahannya edisi 1000 do‟a, (Bandung: PT Mizan Bunaya
Kreativa, 2011). Hal. 302
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Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan
dibalasi mellainkan sebanding dengan kejahatannya. Dan barang siapa
yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang
ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surge, mereka di
beri rizki di dalamnya tanpa hisab”.
Berdasarkan arti ayat tersebut diatas, Islam sangat melarang keras
perlakuan kekerasan terhadap siapapun baik laki-laki maupun perempuan. Ayat
tersebut

juga

memberi

penjelasan

tidak

boleh

merendahkan

dan

mendiskriminatifkan seorang di antara laki-laki dan perempuan berdasarkan
jenis kelaminnya. Allah SWT, memberikan kesetaraan (gender) hak dan
kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, jika keduanya melakukan suatu
perbuatan yang baik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Macammacam perlindungan hukum terhadap istri:
1. Perlindungan Istri Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pada Bab VI menjelaskan tentang
perlindungan yakni:
a) Pasal 16
1) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak mengetahui ataupun menerima
laporan kekerasan dalam rumah tangga kepolisian wajib segera memberikan
perlindungan sementara pada korban
2) Perlindungan sementara sebagaimana di maksud pada ayat (1) di
berikan paling lama tujuh hari sejak korban di terima atau di tangani.
3) Dalam waktu 1x 24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan
sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepolisian wajib meminta surat
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
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b) Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja
sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping atau
pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
c) Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
d) Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
e) Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
1. Identitas petugas untuk pengenalan kepada korban
2. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan martabat kemanusiaan,
dan
3. Kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
f) Pasal 21
1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga
kesehatan harus:
a) Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya
b) Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat
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keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama
sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di
sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
g) Pasal 22
1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
a) Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman
bagi korban.
b)

Memberikan

informasi

mengenai

hak-hak

korban

untuk

mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan pemerintah
perlindungan dari pengadilan.
c) Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif;
dan d) Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial
yang di butuhkan korban.
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
lakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.44
2. Perlindungan Istri Dalam UU RI No. 7/ 1989
1) bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan
tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

44

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan.
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2) bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin
persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk
menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu
memberikan pengayoman kepada masyarakat;
3) bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran,
ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Perlindungan Hukum Menurut KUHP
Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi
istri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya. Kitab Undang- undang
Hukum Pidana (KUHP) Hukum pidana merupakan hukum publik yang memuat
berbagai ketentuan-ketentuan tentang:
a) Aturan umum hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatanperbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi berupa pidana bagi yang
melanggar larangan tersebut.
b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk
dapat dijatuhi sanksi pidana.
c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh
alatalat negara dalam rangka menentukan dan melaksanakan pidana 45
Menurut Bapak Kompol Suhardi Heri Haryanto selaku kasat reskrim polresta
jambi mengatakan bahwa:
45

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta : 2001 PT Raja Grafindo
Persada), hlm.2
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Tidak seluruh kasus KDRT yang masuk mendapatkan perlindungan
sementara karena bobot kasus yang masuk tentu berbeda ada kasus
KDRT yang sifatnya sangat mendesak dan membutuhkan ada juga
kasus
yang membutuhkan perlindungan sementara, yang di maksud
mendesak yaitu; bahwa korban sudah tidak berdaya lagi untuk
melaporkan ke pihak polisi untuk meminta perlindungan sampai ada
keluarga yang mulai melaporkan hal tersebut, sedangkan membutuhkan
perlindungan sementara yaitu, bahwa korban yang masih dapat
melakukan pelaporan ke polisi, dan ingin menyelesaikan permasalahannya
hingga ke jalur hukum hingga selesai. Namun dalam beberapa kasus yang
masuk korban juga ditawarkan untuk diberi perlindungan, namun
korban menolak sehingga proses perlidungan sementara tidak diberikan
kepada seluruh korban.46

C. Upaya Mengatasi

Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah

Tangga di Polresta Kota Jambi
Upaya mengatasi penanggulangan KDRT sebagaimana yang telah di
tetapkan tentang korban pada Bab IV tentang hak-hak korban pasal 10 yang
berbunyi “korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisisan,
kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan
kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penangan korban, pendampingan
oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan
rohani.
Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum
pidana menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem
peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus
46

Wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Jambi Bapak Kompol Suhardi Heri
Haryanto SIK MM, Pada Tangga 15 Januari 2021
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kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak
kekerasan tetapi juga

memikirkan hak-hak

korban serta bagaimana

pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuan
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 1. Mencegah
segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Melindungi korban kekerasan
dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4.
Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini
maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka
harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan
perlindungan korban serta pemulihan korban. Maka dalam hal ini dapat di
upayakan sebagai berikut :

1. Upaya Penanngulangan Secara Preventif

Yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan
sasaran mempunyai factor-faktor penyebab pendorong dan factor peluang dari
kejahatan kekerasan dalam rumah tangga sehingga terciptannya suatu
kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi
perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan.
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2. Upaya Penanggulangan Secara Kuratif

Yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.
Dalam wawancara peneliti dengan kasat reskrim kompol suhardi heri haryanto
SIK, MM mengatakan sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh
kedua belah pihak dalam kekerasan dalam rumah tangga agar dapat terhindar
dari kekerasan yaitu antara lain. 47

a. Perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh
pada agamanya.
b. Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki
suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
c. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar
terciptannya sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
d. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya
antar anggota keluarga.
e. Untuk istri nantinya di harpkan dapat berbuat baik terhadap suami, untuk
suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.

Adapun usaha yang di lakukan pemerintah untuk penyelenggaraan
pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai
berikut:

47

Ibid, pada tanggal 15 januari 2021
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a.

Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan
pembimbing rohani.

b. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama
program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses
oleh korban.
c. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga,dan
teman korban
d. Upaya penanggulangan secara medis.

Dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga, maka
diberikan suatu layanan tenaga kesehatan untuk menjalani terapi
pemulihan secara medis agar korban dapat beraktivitas kembali dalam
melakukan kegiatannya sehari-hari yang telah diatur dalam UU RI No 23
Tahun 2004.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dalam penelitian mengenai Perlindungan hukum terhadap istri dari
kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Polresta Kota Jambi).
Menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan
yang dilakukan oleh anggota keluarga yang kuat atau merasa kuat terhadap
anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa
tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk
keekrasan

dalam

rumah

tangga

yaitu

kekerasan

fisik,kekerasan

psikis,kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.
Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku
tidak mengenal korban sama sekali. Dari hasil penelitian yang dilakukan
dapat diketahui bahwa jumlah responden kasus yang terjadi di Kota Jambi
pada tahun 2017 sampai 2020 sejumlah 770 kasus. Dari data tersebut
bahwa kasus-kasus yang di laporkan dari tahun ke tahun terjadi penurunan
Upaya mengatasi penanggulangan KDRT sebagaimana yang telah di
tetapkan tentang korban pada Bab IV tentang hak-hak korban pasal 10
yang berbunyi “korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga,
kepolisisan, kejaksaan, advokasi, lembaga sosial, atau pihak lainnya
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis,
penangan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
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pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani.
B. Saran
Untuk para penegak hukum dan masyarakat, perlu diadakan sosialisasi dan
pelatihan-pelatihan tentang permasalahan kekerasan dalam rumah,
khususnya kekerasan terhadap istri. Dengan adanya Undang-undang No 23
Tahun 2004 tentang penghapusan keekrasan dalam rumah tangga
diharapkan semua pihak dapat meemahami keberadaan Undang-undang
ini,

khususnya

kepada

petugas

pebegak

hukum

dapat

mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasuskasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan
perlindungan kepada istri sebagai korban kekerasan suami.
Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan perundangan di tingkat
nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan
komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan
perangkat pelaksanaan yang memadai, alokasi anggaran negara secara
berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Sistem
pendataan nasional yang akurat dan relavan bagi perbaikan sistem
penanganan kekerasan terhadap istri ke depannya.
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