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MOTTO 

 

 

“Sungguh baik jadi orang penting namun, lebih penting menjadi orang baik” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang– 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah 

tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan 

dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan 

atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan 

derajat dan martabat kemanusiaan, bahwa dalam kenyataannya kasus 

kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di 

Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Perbedaan antara wanita dan laki–laki seringkali menjadikan upaya 

objek pelemahan dan mengesampingkan wanita itu sendiri. Ada kalanya 

menangis disebabkan oleh laki–laki pada perempuan. Mengingat wanita 

makhluk Allah yang sangat peka terhadap perasaan, untuk itu, menangis 

sangat biasa terjadi pada wanita, maka dengan adanya sifat seperti itu akan 

mudah dicap oleh kaum pria sebagai makhluk lemah oleh karena itu dalam 

kehidupan sehari–hari wanita lebih cenderung lemah dari laki–laki. 
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Hal yang terjadi seperti itu dapat menyebabkan perempuan mepunyai 

potensi yang lebih besar menjadi korban kejahatan, khususnya tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT) 

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikis, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah.1 

Agama Islam merupakan Agama yang paling menjunjung tinggi nilai– 

nilai kemanusiaan, keadilan. Ajaran yang di ajarkan dalam Agama Islam 

penuh dengan kedamaian dan cita–cita sosial untuk membebaskan manusia 

dari tirani, kebiadaban, penindasan dan termasuk kekerasan. Karena Islam 

yang artinya damai merupakan Agama anti kekerasan, baik kekerasan dalam 

masyarakat, kekerasan terhadap negara, maupun KDRT. Dengan demikian 

rumah tangga yang diwaranai kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam.2 

Dalam hal ini tindakan kekerasan dalam rumah tangga apapun 

bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Apalagi Agama 

Islam diturunkan sarat dengan misi nilai–nilai kemanusiaan termasuk 

mengangkat harkat dan derajat perempuan.dalam rumah tangga hendaknya 

ditanamkan pada diri suami–istri tersebut, suatu sikap dewasa dalam rumah 

 
 

1 Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pasal 1. 
2 Syarifuddin Jurdi, Islam dan Ilmu Sosial Indonesia. hlm.45. 
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tangga. Artinya sikap yang menyadari dan memahami keberadaan, 

menjahkan perbuatan yang menentang yang dapat menyebabkan hubungan 

yang tidak menjadi harmonis dan aman. Melalui perbuatan yang memahami 

dan menerima keadaan masing–masing, saling mengerti dengan tulus. Sebab 

keduanya harus saling melengkapi. Tanpa salah satunya, rumah tangga tidak 

mampu mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. 

KDRT dalam Pandangan Islam dalam Teks atau dalil-dalil tersebut 

adalah Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 223 serta Hadist 

yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang 

hubungan seksual antara suami dan istri. Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 34 

menjelaskan bahwa tindakan yang memukul istri (KDRT Fisik) hanya boleh 

dilakukan dalam keadaan darurat, dimana tingkat kesalahan yang dilakukan 

istri sudah melampaui batas. Itupun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. 

Ada beberapa ketetentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh 

suami. Diantaranya tidak boleh memukul dengan menggunakan benda tajam 

yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah dan tempat 

membahayakan lainnya dan pukulan tersebut tidak menyakiti. Ulama sepakat 

bahwa suami yang tidak memukul dan memberi maaf pada istri, meskipun 

istrinya salah adalah tindakan yang terbaik. Kesepakatan ini sejalan dengan 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 237. 3 

 

 

 
3 Islamiyati, “Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut 

Hukum Islam”. diakses dari : 

http://eprints.undip.ac.id/63094/1/KEKERASAN_SUAMI_PADA_ISTERI.pdf 

pada tanggal 9 November 2020 pukul 21:05 

http://eprints.undip.ac.id/63094/1/KEKERASAN_SUAMI_PADA_ISTERI.pdf
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Menurut ajaran Agama Islam bahwa yang dinamakan kekerasan di 

dalam lingkup keluarga dilarang keras untuk dilakukan karena akan 

menciderai kemanusiaan seseorang. Untuk menghindari bahaya KDRT 

sebagaimana isyarat Al-Qur’an dan Hadist, suami istri perlu menerapkan 

sistem keseimbangan peran masing-masing. Artinya, suami istri mampu 

bertanggung jawab dalam posisinya masing-masing dalam tugas hidup 

sehari-hari demi terciptanya kebahagiaan. Sedangkan untuk mengantisipasi 

terjadinya konflik, keduanya harus mempunyai landasan yang kuat termasuk 

pemahamannya terhadap ajaran Agama. Selain itu faktor-faktor penting yang 

diperlukan untuk membentuk keluarga yang bahagia adalah tepernuhinya 

kebutuhan ekonomi, kebutuhan seksual, saling pengertian, dapat memahami 

perbedaan dan berpegang teguh pada Agama.4 

Guna terciptanya kemaslahatan, ketentraman dalam masyarakat dan 

menjaga manusia dari hal–hal yang mafsadah maka diadakanlah pembalasan 

atas kejahatan ataupun pelanggaran yang telah dilakukan seseorang agar 

merasa jera dan berfikir untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. 

Sebagaimana maksud diadakannya Hukum dalam Islam, contoh atas 

hilangnya jiwa yang di definisi oleh Abdul Qodir Audah sebagai perbuatan 

yang menyakiti anggota tubuh orang lain,5 dalam istilah Pidana Indonesia 

disebut perbuata penganiayaan, salah satu hukumannya dalam Pidana Islam 

adalah beberapa hukuman qishash dan diat. 

 
 

4 Ibnu Rasyid, Mahligai Perkawinan, (Pekalongan: CV. Bahagia,1998),hlm.75. 
5Wardi Muslih, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 

2002),hlm.91. 
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KDRT merupakan pelanggaran atas suatu kejahatan yang dialami 

manusia serta merupakan bentuk pada diskriminasi. (KDRT) yang sering 

terjadi pada masyarakat sangat memprihatinkan. Banyak dijumpai dan dilihat 

dalam masyarakat lingkungan tempat tinggal atau dapat kita baca di media 

elektronik atau media cetak, yang sering menjadi korban KDRT tersebut 

adalah istri/perempuan. Karena wanita sering di anggap makhluk yang lemah. 

Ketidakadilan tersebut dapat dilihat dari adanya kekerasan dalam rumah 

tangga, banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga, tetapi angka pasti 

dilapangan tidak bisa diketahui semuanya.6 

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), dijelaskan 

bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

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

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam Iingkup rumah tangga. Korban 

adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 

lingkup rumah tangga. 

Adapun terkait dengan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga menurut UUPKDRT Pasal 5 huruf (a) , huruf (b), huruf (c), dan huruf 

(d) terdiri dari empat macam yaitu : a) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud 
 

 
 

6 Peri Umar Faruq, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta: JBDK, 

t.t, hlm.1. 
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dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat. b) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 

5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. c) Kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap lingkungan 

rumah tangga tersebut. b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah 

seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu. d) Penelantaran rumah tangga 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (d) meliputi : 1. Setiap orang 

dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah tangganya, padahal 

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian 

ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang 

tersebut. 2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar 

rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Pelanggaran terhadap Pasal 5 huruf a, b, c, dan d, tersebut disebutkan 

seperti sebagaimana yang dimaksud yang diatur pada Pasal 44 sebagai berikut 

: a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 
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15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). b. Setiap orang yang melakukan 

perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 

c. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 

12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga 

puluh enam juta rupiah). Seseorang dapat dikatakan melakukan sebagaitindak 

pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga apabaila ia memenuhi unsur-unsur 

yang sudah dijelaskan diatas. 

Persoalan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga semakin 

mendapat perhatian di lingkungan masyarakat seiring dan semakin 

meningkatnya KDRT. Sumber terbesar terjadinya KDRT sebagaimana yang 

diatur dalam UUPKDRT, persoalan keturunan dan kekerasan sebagai alat 

untuk menyelesaikan konflik. 

Seperti kasus perkara Nomor 854 K/Pid.Sus/201 atas nama Kansisus 

telah diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga , Bahwa Terdakwa 

Kansius dan Saksi Wihelmina Djoa dalam satu rumah lalu saksi Wihelmina 

Djoa berusaha menahan Terdakwa Kansius agar jangan pergi dari rumah 

namun Terdakwa Kansius tetap ingin pergi dari rumah kemudian terjadi 

pertengkaran antara saksi Wihelmina Djoa dan Terdakwa Kansisus kemudian 

Terdakwa Kansisus yang pada saat itu memegang helm dan emosi terhadap 

saksi wihelmina djoa lalu dengan sengaja memukul dan mendorong kepala 
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(dahi) saksi Wihelmina Djoa dengan menggunakan helm yang dipegang di 

tangan Terdakwa dan Saksi Wihelmina Djoa melakukan Visum Et Repetum 

Nomor 445/39/RM/2015 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana (RSUD) 

dan kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian perbuatan Terdakwa telah 

melanggar “Kekerasan Fisik “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

Pasal 44 ayat 1 Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Contoh kasus perkara yang kedua dalam kasus Nomor perkara 

387/K./Pid.Sus/2017 atas nama Balano Ishak telah melakukan perbuatan 

Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Banyaknya permasalahan yang timbul akibat kekerasan dalam rumah 

tangga maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat dalam Pasal 

49 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penjelasan undang – undang ini, 

diuraikan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap 

orang yang : a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 
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Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga 

(UU PKDRT) Nomor23 tahun 2004 membuat malu sebagian orang, karena 

dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik. Tidak dapat dipungkiri, 

bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih 

dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak 

diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-Undang ini sudah 

beraku lebih dari 5 tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa 

dihitung jari. Terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang- Undang 

ini diharapkan menjadi alat yang menghentikan budaya kekerasan yang ada 

di masyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan, yaitu keluarga. 

Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan 

mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan 

kesederajatan, keperdulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan 

pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, 

tradisi kekerasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan 

berhadapan dengan persoalan hukum negara jika tetap dipelihara.7 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menulis 

sesuai dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. 

 

 

 
 

7 Nur Said. Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia. 

(Yogyakarta. Pilar Media), hlm.13. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan 

masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga menurut Perspektif Hukum Islam Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui atau menjelaskan Perspektif Hukum Islam Terhadap 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada 

perempuan sebagai korban perilaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Menurut Hukum Islam Berdasarkan Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Hasil ini diharapkan memberikan pemikiran–pemikiran dan 

wawasan berpikir mengenai ilmu hukum khususnya pada Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan 

penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan 

hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refrensi 

bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada umumnya 

dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan 

tentang ilmu hukum. 

E. Ruang Lingkup 

 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam 

bidang hukum pidana yang fokus mengenai Perspektif Hukum Islam 

Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UUPKDRT). Untuk dapatgambaran 

yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini,maka dari 

itu penulis hanya membatasi pada masalah. 
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F. Kerangka Teori 

 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Teori Keadilan 

 

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia 

adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat 

sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan 

tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada 

dasarnya suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil 

menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang 

menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus 

relevan dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui. Skala 

Keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala 

di definisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai 

dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.8 

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai 

dasar negara, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan 

dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai 

oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya 

manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, 

 

 

 
 

8 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, 

hlm.85. 



13 
 

 

 

 

 

 

manusia dengan masyarakat, bangsa, dan Negara, serta hubungan 

manusia dengan Tuhannya.9 

Terdapat macam–macam teori mengenai keadilan dan 

masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, 

peluang kekuasaan, kemakmuran, dan mempertahankan keadilan 

sebagai mahkota hukum. Diantara teori-teori itu dapat disebut : 

1) Teori Keadilan Hans Kelsen 

 

Menurut Hans Kelsen, Keadilan adalah suatu tertib sosial tetentu 

yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa 

bisa berkembang dan subur. Karena Keadilan adalah keadilan 

kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan toleransi dan 

keadilan demokrasi.10 

2) Teori Keadilan Thomas Hobbes 

 

Menurut Thomas Hobbes keadilan adalah suatu perbuatan dapat 

dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah 

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya 

kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini juga 

perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan 

 

 

 

 

 

 
9 Ibid, hlm.86. 
10 Ibid 
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perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak tetapi 

saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.11 

3) Teori Keadilan Satjipto Rahardjo 

 

Menurut Satjipto Rahardjo keadilan yaitu tentang bagaimana 

sumber-sumber daya itu hendak dibagikan dalam masyarakat, 

tetapi ia tidak bisa terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang 

menjadi landasannya, yaitu pertanyaan tentang “mana yang adil” 

dan apa keadilan itu”. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum, 

tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan 

lebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak 

bisa dilakukan oleh subsistem sosial, melainkan oleh subsistem 

budaya, seperti ditunjukan dalam bagian sibernetika di muka.12 

Teori Keadilan, yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan 

digunakan untuk menganalisis Teori Keadilan yang di dapatkan 

memberikan rasa Keadilan terhadap Korban KDRT, memastikan 

terpenuhinya hak-hak korban, seperti mendapat Keadilan dan 

pemulihan yang optimal hingga tuntas bagi korban KDRT. 

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang 

harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan 

 

 

 

 
11 Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, 

hlm. (217-218). 
12 Ibid, h.223 
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tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan 

seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. 

2. Teori Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan 

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang 

dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari 

kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan 

dapat melindungi suatu hal lainnya.13 

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 hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum 

adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 

dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.14 

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa 

perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudukan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan Hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

 

13 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (1987, 

Surabaya: Bina Ilmu), hlm.25. 
14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (2000, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 

hlm.53 
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aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk 

yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakan peraturan hukum. 

Teori Perlindungan Hukum yang digunakan untuk memberikan 

pengayoman kepada korban KDRT dan hak asasi manusia yang 

dirugikan orang lain sebaigai upaya perlindungan hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman 

dari pihak manapun dan mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dalam Tindak Pidana 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

3. Teori Penerapan Sanksi Pidana 

 

Sanksi Pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 

dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata 

maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah 

sebagi salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan 

melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa 

pidana. Hukum Pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran 

peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas 

penambahan atas penderitaan dengan sengaja. 

Menurut E. Utrecht “strafbaar feicht“ dengan peristiwa pidana 

yang sering juga ia disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan 



17 
 

 

 

 

 

 

handelen atau doen positif atau suatu melainkan natalen-negatif, 

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau 

melakukan itu).15 

Tindak pidana memliki 2 (dua) unsur yakni unsur subyektif dan 

unsur objektif : 

1) Unsur subyektif dari tindak pidana tersebut yaitu : 

 

a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

 

b. maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 

pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c. macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 

d. merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 

pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 

terlebih dahulu. 

e. perasaan takut seperti di dalam pasal 308 KUHP. 

 

2) Unsur obyektif dari tindak pidana tersebut yaitu : 

 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelicjkheid. 

 

b. Kualitas si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawi negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 

KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari 

 

 

 

15 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hlm. 98. 
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suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 

398 KUHP. 

Jadi, menurut penjelasan diatas bahwa Penerapan Sanksi Pidana 

itu dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat atau unsur-unsur 

subjektif dan unsur objektif. 

Penguatan Penerapan Sanksi Pidana Islam Terhadap KUHP : 

 
Penerapan Sanksi Pidana Islam berupa hukuman mati dan 

hukuman cambuk yang eksekusinya dilaksanakan oleh petugas yang 

diperintahkan. Untuk itu seteklah mekanisme/proses persidangan dan 

aturan yang berlaku; hal ini sama dilaksanakan di Indonesia, ada 

hukuman pokok dan ada hukuman tambnahan. Sanksi Pidana Islam 

(tindak pidana Qishas; tindak pidana Hudud dan tindak pidana takzir) 

diatur dan bersumber pada Al–Qur’an dan sunnah atau hadis nabi. 

Hukum Pidana Islam terdapat jarimah Qishas; jarimah Hudud dan 

jarimah yang pada prinsipnya masing–masing berbeda.16 

Jarimah Qishas yaitu kesamaan antara perbuatan pidana dan 

sanksi hukuman; hukuman pembalasan yang diberlakukan dan 

eksekusinya melibatkan ulil amri/Pemerintah Indonesia sebagai negara 

hukum diatur menurut KUHP. 

 

 

 

 

 
 

16 Ali Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (2012, Jakarta: Sinar Grafika) 
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Kegunaan Teori Penerapan Sanksi Pidana dalam penulisan ini 

untuk mencapai tujuan tindak pidana dimana pelaku perlu mendapatkan 

sanksi hukum dan korban berhak mendapatkan Keadilan, sanksi 

ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak 

melakukan kejahatan. 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah : 

 
1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menentukan 

terkait aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum terhadap isu 

hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. 

Penelitian hukum normatif memiliki ojek penelitian yang berupa 

norma hukum, asas hukum, konsep hukum dan doktrin hukum.17 

 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa 

pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut : pendekatan perundang- 

undangan (statute apporch) dan pendekatan kasus (case apporch). 

1) Pendekatan perundang-undangan (statute apporch) 
 

 
 

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (2007, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group), hlm. 35. 
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Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan 

perundang-undangan Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut 

dengan permsalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.18 

2) Pendekatan kasus (case apporch) 

 

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus-kasus 

yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus 

yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus (case 

apporch) yang digunakan pada penulisan ini yaitu Pasal 44 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian 

 

Karakteristik yang paling utama dalam penelitian ilmu hukum normatif 

terletak pada sumber hukumnya, sumber utamanya adalah bahan 

hukum, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah 

bahan hukum yang memuat aturan-aturan yang bersifat normatif dan 

bahan yang diperoleh dari sumber kepustakaan.19 

a. Bahan hukum primer 

 

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang 

 

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian….., hlm.93. 
19 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (2008, Bandung: Mandar 

Maju), hlm.86. 
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Acara Hukum Pidana (KUHAP), catatan-catatan resmi, atau 

risalah didalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim. 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah : 

 

1) Perundang-undangan 

 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

 

3) Putusan Pengadilan Negeri Fakfak : Nomor 854 

K/Pid.Sus/2016 

4) Putusan Pengadilan Negeri Unahaa Nomor : 

387/K.Pid.Sus/2017 

b. Bahan hukum sekunder 

 

Bahan hukum ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut 

mengenai bahan hukum primer,20 Seperti buku-buku literatur, 

seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media 

cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok 

bahasan penulisan skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier 

 

Bahan hukum ini sebagai penunjang bahan hukum primer dan 

sekunder yang berfungsi untuk memberikan pemahaman dan 

pengertian terhadap bahan-bahan hukum lainnya dan sering juga 

disebut nama bahan acuan atau rujukan dibidang hukum. Bahan 

 

 
 

20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (2017, Jakarta: Universitas 

Indonesia/UIPress), hlm.52. 
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Hukum yang dimaksud pada penulisan ini ialah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. 21 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yaitu studi 

pustaka, untuk melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan 

cara melihat, mendengarkan, membaca maupun dilakukan penelusuran 

dengan melalui internet.22 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Data yang diperoleh dari hasil ini disusun dan dianalisis kualitatif, 

kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna 

memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah 

untuk menjawab permasalahan yang diteliti.23 

6. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum 

 

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum hasil dari penelitian 

kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan bahan yang didapatkan 

dengan secara mengadakan sistematis terhadap bahan hukum tertulis. 

Sistematis disini berarti membuat suau klarifikasi terhadap bahan- 

bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.24 

 

 

 
 

21 Soerjono Soekamto dan Sri Mamudj, Penelitian Hukum Normatif, (2015, Jakarta: 

Rajawali Pers), hlm.41. 
22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, op.cit,.hlm.160. 
23 Ibid, hlm.182 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (2007, Jakarta: UI Press), hlm.2. 
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7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 
Proses pengambilan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini akan 

dilakukan dengan cara menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu 

berfikir secara mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian 

ditarik kesimpulan secara khusus. 

H. Sistematika Penulisan 
 

Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, 

keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab, yaitu : 

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan teknik 

penarikan kesimpulan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang tinjaun umum yang berkaitan 

Penerapan Sanksi terhadap Tindak Pelaku Pidana Pasal (5) 44 ayat 1 Undang– 

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

BAB III : Dalam bab ini penulis membahas sekaligus menjawab 

permasalahan yang telah ditentukan penulis sebelumnya. Pertama, Penerapan 

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

BAB IV : Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis ini. 
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