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KATA PENGANTAR 

 

 
 Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke Hadirat  Tuhan Yang Maha Esa, Tim 

Penelitian Hukum tentang : ”Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Pemberian 

Keadilan Bagi Perempuan”, dapat diselesaikan  pada waktunya. 

 Kesempatan dan peluang yang dipercayakan kepada kami selaku penanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas penelitian, merupakan suatu kesempatan yang 

berharga dan menunjang karier kami sebagai seorang peneliti. Tim bekerja berdasarkan 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. G.1.18.PR.03.09 Tahun 2006 tentang : 

“Pembentukan Tim-Tim Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 

Anggaran 2006”. 

    .  Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan fokus penelitian yang melibatkan 

perempuan sebagai korban, khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal 

tersebut merupakan  masalah yang aktual  dan banyak terjadi dalam masyarakat. Dengan 

berbagai modus operandi yang dilakukan oleh pelaku yang pada umumnya masih 

mempunyai hubungan keluarga baik suami/istri dan anak-anak, juga termasuk orang 

yang tinggal bersama dalam suatu atap/rumah (UU No.23 Tahun 2004 tentang: 

”Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”). Hal tersebut akan berdampak pada 

penderitaan bagi korban, baik fisik, non fisik maupun psikis dan merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia (korban). 

 Penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana hak-hak korban terutama 

perempuan dan anak-anak perempuan yang berada dalam suatu rumah tangga, dapat 

mengakses keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang istri dapat 

saja mendapat kekerasan dari suami, dengan berbagai alasan. Kekerasan dapat berupa 

kekerasan fisik (memukul), non fisik (tidak memberi nafkah-jasmani dan rohani), psikis 

(perselingkuhan), dan masih banyak alasan lainnya. Bila seorang anak perempuan 

dijadikan korban perdagangan orang oleh bapak atau ibunya, bahkan korban  tsb masih 

di bawah umur 18 tahun (anak), hal tersebut  akan berdampak luas bagi pembinaan 

generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 

 Hal-hal seperti inilah yang akan diteliti, apakah dalam sistem Peradilan Pidana 

kita, hak-hak perempuan dalam mencari keadilan dapat tercapai. Dalam suatu proses 
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peradilan, peran penegak hukum sangat penting, seperti peran Kepolisian (RPK), 

Kejaksaan dan Kehakiman, serta Instansi Lembaga Pemasyarakatan, disamping 

substansi hukum (peraturan perundang-undangan) yang melandasinya. Bahkan karena 

kekerasan dalam rumah tangga juga banyak berkaitan dengan budaya dan adat istiadat 

yang banyak berpengaruh untuk tidak diungkapkan (aib keluarga), menjadikan tindak 

pidana ini sulit untuk diterapkan. Bahkan para lelaki beranggapan bahwa UU No.23 

Tahun 2004 ini, cenderung menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keretakan. 

 Kami menyadari  bahwa  hasil penelitian yang masih kurang dari sempurna ini, 

yang disebabkan karena keterbatasan sumber daya belum dapat digunakan oleh kalangan 

hukum secara maksimal, namun hal tersebut tidak mengendurkan semangat dan kinerja 

tim. Berhasilnya tugas penelitian ini tidak terlepas dari adanya bantuan dan kerja sama 

yang baik di antara para anggota tim. Untuk  ketekunan dan perhatian dan bantuannya, 

kami ucapkan terima kasih. Kepada Sdri Estu Rakhmi Fanani selaku Koordinator Divisi 

Litbang LBH-APIK Jakarta, yang telah bersedia menjadi informan dan sekaligus 

sebagai responden dalam rangka penelusuran dan pengumpulan data, serta 

pengalamannya melakukan advokasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam 

kesempatan ini kami juga ucapkan terima kasih atas keaktifan dan tanggung jawabnya. 

 Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Konsultan Tim, Ibu Erna 

Sofwan Syukri, SH yang telah memberi arahan dalam penelitian ini. 

 Akhirnya kepada Pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen 

Hukum dan HAM Bpk. Prof. DR. Abdul Gani Abdullah, beserta Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Hukum, Bpk. Achmad Ubbe, SH, MH kami sampaikan ucapan 

terima kasih.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
     

 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 
 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan  tanggal 20 Desember 

1993 sangat perlu untuk diterapkan mengenai hak-hak dan prinsip-prinsip persamaan, 

keamanan, kebebasan, integritas dan martabat  bagi seluruh pribadi manusia.  

Bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah diakui oleh perangkat-perangkat 

hokum internasional termasuk Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan  Penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Kesemua instrument hukum 

internasional tentang HAM tersebut telah pula diadopsi oleh Indonesia  melalui 

ratifikasi,  bahkan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 

telah diadopsi dalam  Undang-undang No. 23 Th 2002 tentang “Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga” (PKDRT). UUKDRT tsb merupakan suatu refleksi dari suatu 

keadaan dimana seorang perempuan, apakah ia berfungsi sebagai istri, ibu ataupun anak, 

bahkan perempuan-perempuan yang ada dilingkungan suatu rumah tangga, wajib diberi 

perlindungan dari tindakan kekerasan. Hal tersebut disebabkan adanya suatu struktur 

komunitas dimana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan (patriarchal), baik sebagai 

pengambil kebijakan (domestik dan publik), maupun sebagai penikmat dalam 

pembangunan bangsa. Diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan 

terutama dalam keluarga (perkawinan), cenderung memberikan peluang terjadinya 

KDRT. Konstruksi ekonomi, sosial  dan politik  serta fungsi organisasi intrnasional  

melalui instrumen yang dimilikinya (Konvensi, Kovenan, Deklarasi, Protokol dll) yang 

demikianlah yang mendorong dibentuknya UU PKDRT. 

 Dalam masa sulit (masa transisi) Indonesia mempunyai blue print untuk  

melaksanakan reformasi hukum,  yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 

tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Perencanaan Pembangunan 
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Nasional yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah, yaitu untuk jangka panjang, 

jangka  menengah dan tahunan. 

 Salah satu Agenda Nasional yang dikedepankan dalam rangka Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Th 2004-2009 (RPJMN)  adalah : 

Menciptakan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis. Untuk menuju ke masyarakat 

yang adil dan demokratis perlu mengkaji ulang sistem dan politik hukum. Setelah 

diamandemennya UUD 45 (sampai tiga kali), ada 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung 

oleh setiap warganegara (sebagai konsekuensi amandemen pasal 1 (3); Negara Indonesia 

adalah negara hukum), yaitu : supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum; dan 

penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

 Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan 

adalah salah satu kegiatan penelitian hukum untuk mendukung pembenahan sistem dan 

politik hukum agar tercipta sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak 

diskriminatif terhadap perempuan serta dapat mewujudkan keadilan gender. 

 Sistem Peradilan Pidana yang selama ini masih belum  memberi keadilan  

kepada perempuan, menyebabkan banyak kekerasan terutama kekerasan dalam keluarga 

(rumah tangga) belum ditangani secara maksimal baik penegakan hukum-nya mapun 

dari segi keadilan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat  beragam, dapat 

berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sistem peradilan pidana melibatkan 

beberapa instansi melalui suatu proses hukum berdasarkan KUHAP dan aturan lainnya 

seperti hukum acara yang diatur dalam UU no. 23 th 2002 tentang : ” Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU-PKDRT) 

 Tahapan proses peradilan pidana dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan 

oleh korban atau oleh orang yang telah ditentukan dalam undang-undang. Laporan dapat 

dilakukan oleh orang yang mengalami peristiwa tindak pidana, mereka yang melihat 

kejadian terjadinya tindak pidana atau orang yang mendengar telah terjadi suatu tindak 

pidana. Sedangkan pengaduan adalah aduan yang diajukan oleh orang-orang tertentu 

yang telah ditentukan dalam undang-undang terhadap terjadinya suatu delik aduan. 

Tidak semua orang dapat melakukan pengaduan. 
1
 

                                                 
1
 H. Loebby Loqman,  “Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)”, DataCom, 

(Jakarta; DataCom), 1996, Hal. 2.  
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 Jumlah kasus KDRT terus meningkat, 80 % korban KDRT terjadi dirumahnya 

sendiri, sejak tahun 2001 Mitra Komnas perempuan  menangani 3.169 kasus dan sampai 

dengan tahun 2005 mencapai 20. 391 kasus menurut catatan Komnas Perempuan tahun 

2005. (Harian Kompas, Rabu 8 Mare3t 2006). Menurut Komnas perempuan kasus 

tersebut sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan persepsi yang menyangkut 

pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan beserta elemen-elemen-nya. 

 Makna dari tindak kekerasan itu sendiri yang merupakan suatu konsep, sangat 

tergantung pada norma dan nilai yang berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat, 

seperti tindak kekerasan (Violence) yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik 

(phisical force) saja, tapi juga non fisik (non phsical force). Konfrensi  Perempuan ke IV 

di Beijing, tahun 1995, merumuskan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti yang 

dirumuskan dalam ”Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, 

tanggal 20 Desember tahun 1993, dimana resolusi tersebut disahkan oleh Majelis Umum 

dalam laporan Komite yang Ketiga, dalam Pertemuan Paripurna ke- 85 (Lembar Info 

No. 17/98, yang diterbitkan LBH-APIK). 

 UUPKDRT yang  bertujuan untuk : mencegah, melindungi korban, menindak 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang 

harmonis dan sejahtera. (pasal 4). UU ini belum sepenuhnya effektif karena Peraturan 

Pelaksanaannya belum dapat diaplikasikan, karena alasan konvensional, yaitu alokasi 

anggaran negara yang belum memadai sehingga mempersulit penanganan kasus  sesuai 

dengan mandat yang diemban UUPKDRT. Mitra perempuan mengidentifikasi kendala 

utama penanganan kasus dalam proses hukum, adalah masalah ”budaya”, yang dialami 

korban kekerasan oleh suaminya. Sementara bagi aparat penegak hukum, seperti 

kepolisian (RPK), kendala utama adalah sejak awal penanganan dilaporkan kasus oleh 

korban atau saksi. Selain RPK yang belum terstruktur sebagaimana suatu instansi 

dengan fungsi dan tugasnya yang khusus, RPK juga tidak  didukung oleh anggaran yang 

memadai dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

 Untuk keadaan tersebut seyogyanya upaya hukum dan pemberian keadilan bagi 

perempuan untuk mendapat perlindungan khusus, baik fisik, non fisik maupun 

psikososial dan hukum, dapat dilaksanakan. Diharapkan pengaruh viktimologi terhadap 
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sistem peradilan pidana lebih berperspektif gender, karena ada kesan bahwa proses 

hukum yang adil atau layak berdasarkan HAM hanyalah berlaku bagi tersangka saja. 

 

B. Permasalahan Hukum 

 

 Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah 

memberi keadilan bagi perempuan dalam tatanan Sistem Hukum Nasional, sehingga 

pertanyaannya adalah : 

1.       Bagaimana tahapan proses peradilan pidana dan hubungan antara undang-undang 

 bagi masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP menurut sistem peradilan 

 pidana ? 

2. Konsepsi hukum apakah yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kekerasaan 

 dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana 

 di Indonesia ? 

3. Seberapa jauh upaya-upaya hukum dan restitusi atau kompensasi yang 

seharusnya  diberikan, baik oleh pelaku maupun Pemerintah terhadap korban dalam 

 memperoleh keadilan ? 

 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 

 Maksud penelitian ini  diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis 

maupun akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan  akan masukan bagi pembentukan hukum khususnya hukum pidana dan 

praktisi hukum. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia 

dewasa ini. 

 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut : 
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1. untuk mengetahui tentang sistem peradilan pidana dalam menangani tindak 

 kekerasan dalam rumah tangga dan perkembangannya di Indonesia. 

2. untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberian keadilan bagi korban     

 kekerasan  dalam rumah tangga agar memperoleh keadilan hukum. 

3. Untuk mengetahui seberapa jauh restitusi atau kompensasi yang diberikan oleh 

 pelaku maupun pemerintah sebagai pelindung setiap warga negara. 

 

D. Kerangka Teori dan Konsepsional 

 

 Kerangka Teori 

 

  Semenjak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara 

nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “center figure” adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang menjadi wewenang Kejaksaan 

dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Dengan batasan yang 

tegas diantara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang, dikhawatirkan 

akan terjadi ketidak konsistenan antara masing-masing lembaga yang terkait dalam 

proses peradilan pidana. 
2
 

 Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 di atas diutarakan secara 

nyata bahwa dalam penggunaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan proses 

peradilan pidana terpadu. Keterpaduan diperlukan agar tercapai tujuan dari hukum acara 

Pidana. Terpadu dalam hal ini berarti terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi 

terhadap tujuan hukum acara pidana. Sehingga masing-masing lembaga yang terkait 

dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat demi kepentingan masing-masing, 

akan tetapi demi kepentingan keseluruhan dari proses peradilan pidana.  

 Keterpaduan tersebut juga diharapkan dalam persamaan persepsi terhadap 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu lembaga 

mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu jenis kejahatan. Penegakan hukum 

dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait dalam proses peradilan 

                                                 
2
 Ibid. Hal. 3.  
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pidana, akan meyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum acara pidana, bahkan tujuan 

hukum pidana itu sendiri. 
3
 

 Menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan antara undang-undang bagi 

masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP ?. Pada hakekatnya kewenangan  

masing-masing lembaga telah diatur di dalam masing-masing undang-undangnya. Baru 

apabila mereka memasuki sistem peradilan pidana, maka yang harus digunakan adalah 

Kitab Hukum Acara Pidana, bukan sekedar mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan 

Hukum Pidana Materiel, akan tetapi KUHAP mengatur bagaimana tata cara 

pelaksanaan Hukum Pidana Formil sebagai sistem kodifikasi memuat asas-asas umum 

yang harus selalu dianut. 

 Pada saat Kepolisian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sistem 

peradilan pidana, acuannya adalah KUHAP, demikian pula dengan lembaga-lembaga 

lainnya. Disinilah dapat diketahui bahwa Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang 

sistem peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan deskresi, 

sehingga padanyalah juga dapat ditentukan apakah seorang akan di “masuk” kan ke 

sistem peradilan pidana atau tidak. Terdapat ketentuan yang tidak terpadu baik antara 

undang-undang masing-masing lembaga tersebut atau antara undang-undang masing-

masing lembaga dengan KUHP. 

 Selanjutnya bila merujuk pada deklarasi PBB mengenai penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan, dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
4
 

adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang berakibat 

atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau 

psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi 

dalam lingkup rumah tangga 

 Dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan 

khususnya dalam rumah tangga diperkirakan semakin meningkat. Oleh karena sistem 

masyarakat yang ada telah menempatkan perempuan sebagai penjaga keberlangsungan 

hidup keluarga, sehingga ia akan selalu dituntut “dalam kondisi apapun” untuk 

                                                 
3
 Ibid. Hal. 5.  

4
 H. Loebby Loqman, “ Aspek Hukum  Kekerasan dalam Rumah tangga “,  Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: BPHN), 2001, hal. 53. 
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menyediakan kebutuhan keluarga sehari-harinya. Para perempuan korban kekerasan 

tersebut biasanya mengalami trauma kekerasan baik secara fisik, emosi/psikis, seksual 

juga ekonomis. 

 Oleh karena dalam KUHP memuat pemikiran bahwa penganiayaan atau pun 

tindak kekerasan terhdap istri sesungguhnya merupakan tindak pidana. Sekalipun ada 

pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam 

prakteknya hal ini sulit diterapkan. Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa 

persoalan keluarga “aib” untuk diceriterakan ke pihak luar, membuat kasus-kasus KDRT 

tidak terlaporkan.  

 Kalau pun seandainya dilakukan upaya hukum, seringkali persoalan KDRT 

berakhir pada proses perdata (perceraian), atau dengan kata lain tidak berlanjut ke proses 

pidana. Dan seandainya pun akan dilakukan sampai ke proses peradilan, tidak jarang 

kasus KDRT berguguran di tingkat Kepolisian. Betapa tidak responsifnya para aparat 

penegak hukum dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya kekerasan 

dalam rumah tangga. Baik aparat di tingkat Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang 

memang tidak memiliki sensitifitas gender. Sikap aparat ini disisi lain juga di dukung  

oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada ideologi harmonisasi keluarga. 
5
 

 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 

dan terakhir diperbaharui kembali dengan UU No.4 Tahun 2004, pada Pasal 10 

disebutkan bahwa implementasi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. 
6
 

 Peradilan umum ini selain diatur dalam Undang-Undang N0. 14 tahun 1970, dan 

telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU No.4 

Tahun 2004 juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2), yang dimaksud dengan rakyat pencari 

keadilan ialah setiap Warga Negara Indonesia atau bukan mencari keadilan pada 

Pengadilan di Indonesia (Vide penjelasan Pasal 2). 

                                                 
5
 Ibid, Hal. 59.  

6
 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 
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 Operasional di lapangan lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 

Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai 

pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Perkara-perkara 

yang dapat dilakukan pemeriksaan/diadili oleh Pengadilan negeri ini adalah perkara 

pidana dan perdata. Selain itu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 

dilingkungan peradilan umum juga dapat diadakan pengkhususan pengadilan 

(diferensial/spesialisasi) misalnya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8, 

yaitu Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan 

mengenai susunan, kekuasaan dan hukum acaranya diatur dengan undang-undang. 

 Untuk pengadilan tingkat pertama yang operasionalnya dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus (mengadili) 

serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang diajukan pada tingkat 

pertama. Pasal 50, UU No. 2 Tahun 1986. Selain tugas pokok tersebut menurut Pasal 52 

ayat (2), pengadilan juga dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan Undang-undang, misalnya pengadilan dapat memberikan keterangan dan 

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal yang tidak ada 

hubungannya dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa pengadilan. 

 Susunan Pengadilan Negeri ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 

1986 yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. 

Dalam beracara di Pengadilan Negeri, Undang-undang No. 8 tahun 1981 untuk perkara 

pidana, sedangkan untuk perkara-perkara perdata masih menggunakan HIR dan Rbg. 

 Untuk pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi, tugas dan 

kewenangannya ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986, Pengadilan 

Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

banding. Jadi Pengadilan Tinggi mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus 

perkara pidana dan perkara perdata. Susunan di Pengadilan Tinggi diatur sesuai dengan 

Pasal 10 ayat (2) susunannya yaitu Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. 
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Konsepsional 

 

 Berdasarkan kerangka teori tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum 

normative ini, dimungkinkan untuk menyusun definisi operasional yang di dasarkan atau 

diambilkan dari peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun defisinisi operasional 

tersebut antara lain : 

 

1. Sistem ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin Systema, artinya sesuatu 

yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah 

synistanai, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi 

hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara 

keseluruhan. Misalnya asas-asas atau doktrin dalam bidang ilmu pengetahuan 

khusus, seperti suatu metode yang terkoordinasi, atau rencana prosedur dan lain-

lain.  Dalam kaitan dengan penelitian ini, sistem dapat disingkat artinya menjadi 

susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). 
7
 

 

2. Peradilan adalah salah satu lembaga (institusi) pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, yang dimaksud dengan rakyat 

pencari keadilan ialah setiap Warga Negara Indonesia atau bukan mencari 

keadilan pada Pengadilan di Indonesia. 
8
 

 

3. Pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu 

pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang 

sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sedangkan Pidana merupakan suatu 

pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu 

pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, 

sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. 
9
 

 

                                                 
7
 Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita), 1987, hal. 1  
8
 H. Muchsin, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Orasi Ilmiah Pada Sidang Senat 

Terbuka Wisuda IV STIH “IBLAM”  Jakarta 8 Maret 2003, Hal. 5. 
9
 Andi Hamzah, Ibid, Hal. 1  
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4. Upaya Pemberian Keadilan bagi Perempuan ialah : usaha pemerintah dalam 

menyediakan keadilan bagi kaum perempuan dengan memperhatikan materi 

hukum (peraturan perundang-undangan), sarana dan prasarana hukum serta 

budaya hukum yang masih menempatkan perempuan pada posisi inferior 

(budaya patriarki) dalam suatu peradilan pidana. 

 

 Jadi  Sistem Peradilan Pidana adalah : Suatu rangkaian kegiatan dimulai sejak 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, keputusan hakim dan pelaksanaan keputusan 

hakim. 

 

E. Metodologi Penelitian Hukum 

 

1. Metode Pendekatan  

 

 Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis-normative. Selain itu, penelitian ini juga 

akan melengkapinya dengan pendekatan yuridis-empiris berdasarkan masalah yang 

ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui aspek 

hukum sistem peradilan pidana bagi upaya pemberian keadilan bagi perempuan dengan 

cara menggali informasi dari alat penegak hukum terutama Kepolisian khususnya dari 

Awak Ruang Pelayanan Khusus/ RPK, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Bantuan Hukum, 

korban dan atau pelaku tindak pidana. 

 

2. Metode Penelitian 
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 Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normative
10

 dan metode 

penelitian hukum empiris. 
11

 Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada 

penelitian hukum normative, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai 

informasi pendukung. Dengan menyesuaikan diri pada pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan 

dengan mempergunakan bahan hukum primer,
12

 bahan hukum sekunder 
13

 dan bahan 

hukum tersier 
14

 sementara itu penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan 

pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang 

mendalam di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah obyek 

penelitian. 

 

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data 
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 Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative ini mencakup: (1) penelitian 

terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistimatika hukum, (3) penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertical dan horizontal, (4) perbandingan hukum, dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto 

dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), hal. 12-14, lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan 

Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 15. 
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 Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Penleitian hukum empiris ini 

disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian ………., 

op cit, hal 12-14.  
12

 Bahan hukum primer adalah bahan putaka yang berisikan  pengetahuan ilimiah yang 

baru atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan 

ini mencakup: (a) buku, (b) kertas kerja konperensi, (c) majalah, (d) disertasi atau tesis, dan (e) paten. 

Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian …….., op. cit, hal. 29. 
13

 Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 

primer, yang antara lain mencakup; (a) abstrak, (b) indeks, (c) bibliografi, (d) penerbitan pemerintah, dan 

(e) bahan acuan lainnya. Ibid.  
14

 Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup; (1) bahan-

bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah 

dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah 

abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, directori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks 

majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya, dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar 

bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologis, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain 

sebagainya yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data 

penelitiannya, Ibid, hal 32.  
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 Penelitian ini akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan 

data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian, khususnya bidang hukum pidana. 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui 

penelitian lapangan. Dalam hal ini data didapat dari LBH – APIK, Jakarta yang 

menangani kasus KDRT, sejak pelaporan sampai tingkat advokasi bahkan memberi 

perlindungan kepada korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada 

umumnya dilakukan oleh suaminya sendiri. Sedangkan data sekunder didapat dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku 

harian dan lain-lain. 
15

 

 

F. Sistimatika Penelitian 

 

 Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan identifikasi masalah 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan 

pendekatan deskriptif-analisis dan prekriptif-analisis. Peneliti akan menguraikan materi 

penelitian ini dengan sistimatika sebagai berikut : 

 

Bab      I. Pendahuluan, akan menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

hukum, maksud dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konsepsional, 

metode penelitian hukum. Susunan organisasi dan jadwal penelitian.  

Bab     II.   Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia akan 

menguraikan definisi dan tujuan hukum acara pidana, pentahapan proses 

peradilan pidana, proses peradilan pidana terpadu dan Hubungan antara 

UndangUundang Pokok Kepolisian, Kejaksaan, Undang-Undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, Pemasyarakatan dan KUHAP. 

Bab     III. Penyajian data primer ( data lapangan dan hasil-hasil penelitian). 

Bab IV. Analisis. 

Bab V. Penutup akan menguraikan Kesimpulan dan Rekomendasi. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), hal. 12.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
     

 

 

B. Latar Belakang Penelitian 

 
 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan  tanggal 20 Desember 

1993 sangat perlu untuk diterapkan mengenai hak-hak dan prinsip-prinsip persamaan, 

keamanan, kebebasan, integritas dan martabat  bagi seluruh pribadi manusia.  

Bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip tersebut telah diakui oleh perangkat-perangkat 

hokum internasional termasuk Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan  Penghukuman lain yang kejam, tidak 

manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Kesemua instrument hukum 

internasional tentang HAM tersebut telah pula diadopsi oleh Indonesia  melalui 

ratifikasi,  bahkan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 

telah diadopsi dalam  Undang-undang No. 23 Th 2002 tentang “Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga” (PKDRT). UUKDRT tsb merupakan suatu refleksi dari suatu 

keadaan dimana seorang perempuan, apakah ia berfungsi sebagai istri, ibu ataupun anak, 

bahkan perempuan-perempuan yang ada dilingkungan suatu rumah tangga, wajib diberi 

perlindungan dari tindakan kekerasan. Hal tersebut disebabkan adanya suatu struktur 

komunitas dimana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan (patriarchal), baik sebagai 

pengambil kebijakan (domestik dan publik), maupun sebagai penikmat dalam 

pembangunan bangsa. Diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan 

terutama dalam keluarga (perkawinan), cenderung memberikan peluang terjadinya 

KDRT. Konstruksi ekonomi, sosial  dan politik  serta fungsi organisasi intrnasional  

melalui instrumen yang dimilikinya (Konvensi, Kovenan, Deklarasi, Protokol dll) yang 

demikianlah yang mendorong dibentuknya UU PKDRT. 

 Dalam masa sulit (masa transisi) Indonesia mempunyai blue print untuk  

melaksanakan reformasi hukum,  yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 



 xvi

tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”. Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah, yaitu untuk jangka panjang, 

jangka  menengah dan tahunan. 

 Salah satu Agenda Nasional yang dikedepankan dalam rangka Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Th 2004-2009 (RPJMN)  adalah : 

Menciptakan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis. Untuk menuju ke masyarakat 

yang adil dan demokratis perlu mengkaji ulang sistem dan politik hukum. Setelah 

diamandemennya UUD 45 (sampai tiga kali), ada 3 prinsip dasar yang wajib dijunjung 

oleh setiap warganegara (sebagai konsekuensi amandemen pasal 1 (3); Negara Indonesia 

adalah negara hukum), yaitu : supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum; dan 

penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. 

 Sistem Peradilan Pidana Dalam Upaya Pemberian Keadilan Bagi Perempuan 

adalah salah satu kegiatan penelitian hukum untuk mendukung pembenahan sistem dan 

politik hukum agar tercipta sistem hukum nasional yang adil, konsekuen dan tidak 

diskriminatif terhadap perempuan serta dapat mewujudkan keadilan gender. 

 Sistem Peradilan Pidana yang selama ini masih belum  memberi keadilan  

kepada perempuan, menyebabkan banyak kekerasan terutama kekerasan dalam keluarga 

(rumah tangga) belum ditangani secara maksimal baik penegakan hukum-nya mapun 

dari segi keadilan. Bentuk kekerasan yang dialami perempuan sangat  beragam, dapat 

berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Sistem peradilan pidana melibatkan 

beberapa instansi melalui suatu proses hukum berdasarkan KUHAP dan aturan lainnya 

seperti hukum acara yang diatur dalam UU no. 23 th 2002 tentang : ” Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU-PKDRT) 

 Tahapan proses peradilan pidana dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan 

oleh korban atau oleh orang yang telah ditentukan dalam undang-undang. Laporan dapat 

dilakukan oleh orang yang mengalami peristiwa tindak pidana, mereka yang melihat 

kejadian terjadinya tindak pidana atau orang yang mendengar telah terjadi suatu tindak 

pidana. Sedangkan pengaduan adalah aduan yang diajukan oleh orang-orang tertentu 
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yang telah ditentukan dalam undang-undang terhadap terjadinya suatu delik aduan. 

Tidak semua orang dapat melakukan pengaduan. 
1
 

 Jumlah kasus KDRT terus meningkat, 80 % korban KDRT terjadi dirumahnya 

sendiri, sejak tahun 2001 Mitra Komnas perempuan  menangani 3.169 kasus dan sampai 

dengan tahun 2005 mencapai 20. 391 kasus menurut catatan Komnas Perempuan tahun 

2005. (Harian Kompas, Rabu 8 Mare3t 2006). Menurut Komnas perempuan kasus 

tersebut sulit dilaksanakan karena adanya perbedaan persepsi yang menyangkut 

pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan beserta elemen-elemen-nya. 

 Makna dari tindak kekerasan itu sendiri yang merupakan suatu konsep, sangat 

tergantung pada norma dan nilai yang berkembang dan diakui dalam suatu masyarakat, 

seperti tindak kekerasan (Violence) yang tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik 

(phisical force) saja, tapi juga non fisik (non phsical force). Konfrensi  Perempuan ke IV 

di Beijing, tahun 1995, merumuskan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti yang 

dirumuskan dalam ”Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, 

tanggal 20 Desember tahun 1993, dimana resolusi tersebut disahkan oleh Majelis Umum 

dalam laporan Komite yang Ketiga, dalam Pertemuan Paripurna ke- 85 (Lembar Info 

No. 17/98, yang diterbitkan LBH-APIK). 

 UUPKDRT yang  bertujuan untuk : mencegah, melindungi korban, menindak 

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang 

harmonis dan sejahtera. (pasal 4). UU ini belum sepenuhnya effektif karena Peraturan 

Pelaksanaannya belum dapat diaplikasikan, karena alasan konvensional, yaitu alokasi 

anggaran negara yang belum memadai sehingga mempersulit penanganan kasus  sesuai 

dengan mandat yang diemban UUPKDRT. Mitra perempuan mengidentifikasi kendala 

utama penanganan kasus dalam proses hukum, adalah masalah ”budaya”, yang dialami 

korban kekerasan oleh suaminya. Sementara bagi aparat penegak hukum, seperti 

kepolisian (RPK), kendala utama adalah sejak awal penanganan dilaporkan kasus oleh 

korban atau saksi. Selain RPK yang belum terstruktur sebagaimana suatu instansi 

dengan fungsi dan tugasnya yang khusus, RPK juga tidak  didukung oleh anggaran yang 

memadai dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.  

                                                 
1
 H. Loebby Loqman,  “Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)”, DataCom, 

(Jakarta; DataCom), 1996, Hal. 2.  
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 Untuk keadaan tersebut seyogyanya upaya hukum dan pemberian keadilan bagi 

perempuan untuk mendapat perlindungan khusus, baik fisik, non fisik maupun 

psikososial dan hukum, dapat dilaksanakan. Diharapkan pengaruh viktimologi terhadap 

sistem peradilan pidana lebih berperspektif gender, karena ada kesan bahwa proses 

hukum yang adil atau layak berdasarkan HAM hanyalah berlaku bagi tersangka saja. 

 

B. Permasalahan Hukum 

 

 Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan pokok penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah 

memberi keadilan bagi perempuan dalam tatanan Sistem Hukum Nasional, sehingga 

pertanyaannya adalah : 

1.       Bagaimana tahapan proses peradilan pidana dan hubungan antara undang-undang 

 bagi masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP menurut sistem peradilan 

 pidana ? 

2. Konsepsi hukum apakah yang dapat diberlakukan terhadap pelaku kekerasaan 

 dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan perkembangan sistem hukum pidana 

 di Indonesia ? 

3. Seberapa jauh upaya-upaya hukum dan restitusi atau kompensasi yang 

seharusnya  diberikan, baik oleh pelaku maupun Pemerintah terhadap korban dalam 

 memperoleh keadilan ? 

 

 

C. Maksud dan Tujuan 

 

 Maksud penelitian ini  diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis 

maupun akademis. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan  akan masukan bagi pembentukan hukum khususnya hukum pidana dan 

praktisi hukum. Sedangkan dari segi akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia 

dewasa ini. 
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Adapun penelitian ini bertujuan untuk menelaah hal-hal sebagai berikut : 

5. untuk mengetahui tentang sistem peradilan pidana dalam menangani tindak 

 kekerasan dalam rumah tangga dan perkembangannya di Indonesia. 

6. untuk mengetahui sejauh mana upaya pemberian keadilan bagi korban     

 kekerasan  dalam rumah tangga agar memperoleh keadilan hukum. 

7. Untuk mengetahui seberapa jauh restitusi atau kompensasi yang diberikan oleh 

 pelaku maupun pemerintah sebagai pelindung setiap warga negara. 

 

D. Kerangka Teori dan Konsepsional 

 

 Kerangka Teori 

 

  Semenjak berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tahapan proses peradilan pidana terbagi secara 

nyata, yaitu penyelidikan dan penyidikan dimana sebagai “center figure” adalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan yang menjadi wewenang Kejaksaan 

dan Pemeriksaan di depan sidang menjadi wewenang Hakim. Dengan batasan yang 

tegas diantara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang, dikhawatirkan 

akan terjadi ketidak konsistenan antara masing-masing lembaga yang terkait dalam 

proses peradilan pidana. 
2
 

 Oleh sebab itu dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 di atas diutarakan secara 

nyata bahwa dalam penggunaan Hukum Acara Pidana di Indonesia dilakukan proses 

peradilan pidana terpadu. Keterpaduan diperlukan agar tercapai tujuan dari hukum acara 

Pidana. Terpadu dalam hal ini berarti terdapatnya kesamaan pendapat atau persepsi 

terhadap tujuan hukum acara pidana. Sehingga masing-masing lembaga yang terkait 

dalam proses peradilan pidana tidak hanya melihat demi kepentingan masing-masing, 

akan tetapi demi kepentingan keseluruhan dari proses peradilan pidana.  

 Keterpaduan tersebut juga diharapkan dalam persamaan persepsi terhadap 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi suatu lembaga 

                                                 
2
 Ibid. Hal. 3.  
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mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu jenis kejahatan. Penegakan hukum 

dengan persepsi yang berbeda antara lembaga yang terkait dalam proses peradilan 

pidana, akan meyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum acara pidana, bahkan tujuan 

hukum pidana itu sendiri. 
3
 

 Menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan antara undang-undang bagi 

masing-masing lembaga tersebut dengan KUHAP ?. Pada hakekatnya kewenangan  

masing-masing lembaga telah diatur di dalam masing-masing undang-undangnya. Baru 

apabila mereka memasuki sistem peradilan pidana, maka yang harus digunakan adalah 

Kitab Hukum Acara Pidana, bukan sekedar mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan 

Hukum Pidana Materiel, akan tetapi KUHAP mengatur bagaimana tata cara 

pelaksanaan Hukum Pidana Formil sebagai sistem kodifikasi memuat asas-asas umum 

yang harus selalu dianut. 

 Pada saat Kepolisian melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sistem 

peradilan pidana, acuannya adalah KUHAP, demikian pula dengan lembaga-lembaga 

lainnya. Disinilah dapat diketahui bahwa Kepolisian merupakan penjaga pintu gerbang 

sistem peradilan pidana. Kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan deskresi, 

sehingga padanyalah juga dapat ditentukan apakah seorang akan di “masuk” kan ke 

sistem peradilan pidana atau tidak. Terdapat ketentuan yang tidak terpadu baik antara 

undang-undang masing-masing lembaga tersebut atau antara undang-undang masing-

masing lembaga dengan KUHP. 

 Selanjutnya bila merujuk pada deklarasi PBB mengenai penghapusan kekerasan 

terhadap perempuan, dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 
4
 

adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, yang berakibat 

atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan atau 

psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi 

dalam lingkup rumah tangga 

 Dalam situasi krisis ekonomi yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan 

khususnya dalam rumah tangga diperkirakan semakin meningkat. Oleh karena sistem 

                                                 
3
 Ibid. Hal. 5.  

4
 H. Loebby Loqman, “ Aspek Hukum  Kekerasan dalam Rumah tangga “,  Departemen 

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Jakarta: BPHN), 2001, hal. 53. 
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masyarakat yang ada telah menempatkan perempuan sebagai penjaga keberlangsungan 

hidup keluarga, sehingga ia akan selalu dituntut “dalam kondisi apapun” untuk 

menyediakan kebutuhan keluarga sehari-harinya. Para perempuan korban kekerasan 

tersebut biasanya mengalami trauma kekerasan baik secara fisik, emosi/psikis, seksual 

juga ekonomis. 

 Oleh karena dalam KUHP memuat pemikiran bahwa penganiayaan atau pun 

tindak kekerasan terhdap istri sesungguhnya merupakan tindak pidana. Sekalipun ada 

pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga, namun dalam 

prakteknya hal ini sulit diterapkan. Adanya anggapan di tengah masyarakat bahwa 

persoalan keluarga “aib” untuk diceriterakan ke pihak luar, membuat kasus-kasus KDRT 

tidak terlaporkan.  

 Kalau pun seandainya dilakukan upaya hukum, seringkali persoalan KDRT 

berakhir pada proses perdata (perceraian), atau dengan kata lain tidak berlanjut ke proses 

pidana. Dan seandainya pun akan dilakukan sampai ke proses peradilan, tidak jarang 

kasus KDRT berguguran di tingkat Kepolisian. Betapa tidak responsifnya para aparat 

penegak hukum dalam menindak lanjuti laporan kasus kekerasan, khususnya kekerasan 

dalam rumah tangga. Baik aparat di tingkat Kepolisian, Jaksa, maupun Hakim yang 

memang tidak memiliki sensitifitas gender. Sikap aparat ini disisi lain juga di dukung  

oleh budaya masyarakat yang lebih menekankan pada ideologi harmonisasi keluarga. 
5
 

 Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999 

dan terakhir diperbaharui kembali dengan UU No.4 Tahun 2004, pada Pasal 10 

disebutkan bahwa implementasi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan Umum, 

Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. 
6
 

 Peradilan umum ini selain diatur dalam Undang-Undang N0. 14 tahun 1970, dan 

telah diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU No.4 

Tahun 2004 juga diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2), yang dimaksud dengan rakyat pencari 

                                                 
5
 Ibid, Hal. 59.  

6
 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. 
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keadilan ialah setiap Warga Negara Indonesia atau bukan mencari keadilan pada 

Pengadilan di Indonesia (Vide penjelasan Pasal 2). 

 Operasional di lapangan lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh 

Pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sebagai 

pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung. Perkara-perkara 

yang dapat dilakukan pemeriksaan/diadili oleh Pengadilan negeri ini adalah perkara 

pidana dan perdata. Selain itu dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 

dilingkungan peradilan umum juga dapat diadakan pengkhususan pengadilan 

(diferensial/spesialisasi) misalnya sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8, 

yaitu Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan 

mengenai susunan, kekuasaan dan hukum acaranya diatur dengan undang-undang. 

 Untuk pengadilan tingkat pertama yang operasionalnya dilaksanakan oleh 

Pengadilan Negeri tugas dan wewenangnya adalah memeriksa, memutus (mengadili) 

serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang diajukan pada tingkat 

pertama. Pasal 50, UU No. 2 Tahun 1986. Selain tugas pokok tersebut menurut Pasal 52 

ayat (2), pengadilan juga dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan Undang-undang, misalnya pengadilan dapat memberikan keterangan dan 

nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal yang tidak ada 

hubungannya dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa pengadilan. 

 Susunan Pengadilan Negeri ditentukan oleh Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 

1986 yang terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. 

Dalam beracara di Pengadilan Negeri, Undang-undang No. 8 tahun 1981 untuk perkara 

pidana, sedangkan untuk perkara-perkara perdata masih menggunakan HIR dan Rbg. 

 Untuk pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi, tugas dan 

kewenangannya ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 tahun 1986, Pengadilan 

Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat 

banding. Jadi Pengadilan Tinggi mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus 

perkara pidana dan perkara perdata. Susunan di Pengadilan Tinggi diatur sesuai dengan 

Pasal 10 ayat (2) susunannya yaitu Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. 
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Konsepsional 

 

 Berdasarkan kerangka teori tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum 

normative ini, dimungkinkan untuk menyusun definisi operasional yang di dasarkan atau 

diambilkan dari peraturan perundang-undangan tertentu. Adapun defisinisi operasional 

tersebut antara lain : 

 

2. Sistem ialah suatu istilah yang berasal dari bahasa Latin Systema, artinya sesuatu 

yang terorganisasi, keseluruhan kompleks; dari kata itu juga dikenal istilah 

synistanai, artinya digabungkan, dikombinasikan. Arti sekarang ialah kombinasi 

hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk kompleks atau kesatuan secara 

keseluruhan. Misalnya asas-asas atau doktrin dalam bidang ilmu pengetahuan 

khusus, seperti suatu metode yang terkoordinasi, atau rencana prosedur dan lain-

lain.  Dalam kaitan dengan penelitian ini, sistem dapat disingkat artinya menjadi 

susunan (pidana) dan cara (pemidanaan). 
7
 

 

2. Peradilan adalah salah satu lembaga (institusi) pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, yang dimaksud dengan rakyat 

pencari keadilan ialah setiap Warga Negara Indonesia atau bukan mencari 

keadilan pada Pengadilan di Indonesia. 
8
 

 

3. Pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Hukuman adalah suatu 

pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang 

sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sedangkan Pidana merupakan suatu 

pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai suatu 

                                                 
7
 Andi Hamzah, “Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia” (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita), 1987, hal. 1  
8
 H. Muchsin, “Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, Orasi Ilmiah Pada Sidang Senat 

Terbuka Wisuda IV STIH “IBLAM”  Jakarta 8 Maret 2003, Hal. 5. 
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pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, 

sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan. 
9
 

 

8. Upaya Pemberian Keadilan bagi Perempuan ialah : usaha pemerintah dalam 

menyediakan keadilan bagi kaum perempuan dengan memperhatikan materi 

hukum (peraturan perundang-undangan), sarana dan prasarana hukum serta 

budaya hukum yang masih menempatkan perempuan pada posisi inferior 

(budaya patriarki) dalam suatu peradilan pidana. 

 

 Jadi  Sistem Peradilan Pidana adalah : Suatu rangkaian kegiatan dimulai sejak 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, keputusan hakim dan pelaksanaan keputusan 

hakim. 

 

E. Metodologi Penelitian Hukum 

 

4. Metode Pendekatan  

 

 Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sebagaimana yang telah 

disebutkan di atas melalui pendekatan yuridis-normative. Selain itu, penelitian ini juga 

akan melengkapinya dengan pendekatan yuridis-empiris berdasarkan masalah yang 

ada. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini sejauh mungkin dapat mengetahui aspek 

hukum sistem peradilan pidana bagi upaya pemberian keadilan bagi perempuan dengan 

cara menggali informasi dari alat penegak hukum terutama Kepolisian khususnya dari 

Awak Ruang Pelayanan Khusus/ RPK, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Bantuan Hukum, 

korban dan atau pelaku tindak pidana. 

 

5. Metode Penelitian 

 

                                                 
9
 Andi Hamzah, Ibid, Hal. 1  
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 Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normative
10

 dan metode 

penelitian hukum empiris. 
11

 Akan tetapi, penelitian ini akan lebih menitik beratkan pada 

penelitian hukum normative, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai 

informasi pendukung. Dengan menyesuaikan diri pada pokok permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, pendekatan yang bersifat yuridis-normatif tersebut akan dilakukan 

dengan mempergunakan bahan hukum primer,
12

 bahan hukum sekunder 
13

 dan bahan 

hukum tersier 
14

 sementara itu penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan 

pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang 

mendalam di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah obyek 

penelitian. 

 

6. Jenis Penelitian dan Sumber Data 

 

                                                 
10

 Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normative ini mencakup: (1) penelitian 

terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sistimatika hukum, (3) penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertical dan horizontal, (4) perbandingan hukum, dan (5) sejarah hukum. Soerjono Soekanto 

dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), hal. 12-14, lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan 

Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 15. 
11

 Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

data-data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, Penleitian hukum empiris ini 

disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian ………., 

op cit, hal 12-14.  
12

 Bahan hukum primer adalah bahan putaka yang berisikan  pengetahuan ilimiah yang 

baru atau pun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan 

ini mencakup: (a) buku, (b) kertas kerja konperensi, (c) majalah, (d) disertasi atau tesis, dan (e) paten. 

Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian …….., op. cit, hal. 29. 
13

 Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 

primer, yang antara lain mencakup; (a) abstrak, (b) indeks, (c) bibliografi, (d) penerbitan pemerintah, dan 

(e) bahan acuan lainnya. Ibid.  
14

 Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup; (1) bahan-

bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah 

dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah 

abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, directori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks 

majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya, dan (2) bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar 

bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologis, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain 

sebagainya yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data 

penelitiannya, Ibid, hal 32.  
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 Penelitian ini akan mempergunakan jenis data yang meliputi data sekunder dan 

data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian, khususnya bidang hukum pidana. 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui 

penelitian lapangan. Dalam hal ini data didapat dari LBH – APIK, Jakarta yang 

menangani kasus KDRT, sejak pelaporan sampai tingkat advokasi bahkan memberi 

perlindungan kepada korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada 

umumnya dilakukan oleh suaminya sendiri. Sedangkan data sekunder didapat dari 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku 

harian dan lain-lain. 
15

 

 

F. Sistimatika Penelitian 

 

 Data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan identifikasi masalah 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan 

pendekatan deskriptif-analisis dan prekriptif-analisis. Peneliti akan menguraikan materi 

penelitian ini dengan sistimatika sebagai berikut : 

 

Bab      I. Pendahuluan, akan menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

hukum, maksud dan tujuan, kerangka teori dan kerangka konsepsional, 

metode penelitian hukum. Susunan organisasi dan jadwal penelitian.  

Bab     II.   Tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia akan 

menguraikan definisi dan tujuan hukum acara pidana, pentahapan proses 

peradilan pidana, proses peradilan pidana terpadu dan Hubungan antara 

UndangUundang Pokok Kepolisian, Kejaksaan, Undang-Undang Pokok 

Kekuasaan Kehakiman, Pemasyarakatan dan KUHAP. 

Bab     III. Penyajian data primer ( data lapangan dan hasil-hasil penelitian). 

Bab IV. Analisis. 

Bab V. Penutup akan menguraikan Kesimpulan dan Rekomendasi. 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1986), hal. 12.  
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BAB II 

Proses Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 

 

 A.  Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Di Indonesia 

 

Dalam negara hukum seperti Indonesia, lembaga peradilan merupakan sub 

sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuk dan klasifikasinya. 

Oleh karenanya sebagai bagian dari sub sistem kekuasaan dalam sebuah negara, 

seyogyanya lembaga peradilan juga menggunakan prinsip dan asasi bagaimana 

menjadikan sistem kekuasaan negara tersebut baik dan benar dengan tetap 

memperjuangkan dan mewujudkan jaminan penegakan hukum dan keadilan (Good 

Governance). 

Hal tersebut secara jelas telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang No.14 

tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diganti dengan UU 

No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan 

yang berlaku di Indonesia. Adapun keempat lingkungan peradilan/peradilan tersebut 

adalah : 

a. Peradilan/Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) 

b. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

c. Peradilan/Pengadilan interen. 

d. Peradilan Agama. 

Namun didalam penjelasannya disamping keempat peradilan tersebut, kini 

dikenal pula adanya Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi dst.  Masing-masing peradilan memiliki hukum acaranya sendiri. 

 Berkenaan dengan sistem peradilan pidana, telah diatur hukum acaranya dalam 

UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP
1
. Melalui KUHAP, hak-hak 

tersangka/terdakwa/terpidana  dan korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum 

yang memadai. Namun dalam pelaksanaannya KUHAP masih memiliki kelemahan yang 

belum melindungi masyarakat pencari keadilan seperti pelaku, korban maupun saksi 

                                                 
1
  KUHAP menggantikan hukum acara Pidana yang terdapat dalam HIR 1941 
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kejahatan. Padahal untuk mewujudkan upaya sistem peradilan pidana yang 

terpadu/teritegrasi, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik 

yang diatur dalam hukum pidana formil maupun hukum pidana materiel. Oleh 

karenanya agar hukum dapat berlaku secara efektif, maka pelaksana-pelaksana hukum 

harus melaksanakan tugas dengan baik dan benar, seperti Kepolisian, Kejaksaan, 

Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan  maupun  Pengacara. 

 Hakim dalam mengemban amanah untuk menegakkan keadilan, seyogyanya  

tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (mengejar aspek kepentingan 

hukum) saja, tapi Hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan 

penegakkan hukum bagi pencari keadilan. 

 Bahkan dalam sistim peradilan pidana terdapat beberapa asas yang melindungi 

hak warganegara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP,    yaitu 
2
 

(1) Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun. 

(2) Praduga tidak bersalah. 

(3) Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara. 

(4) Seorang tersangka berhak diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan 

 terhadapnya. 

(5) Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan  penasehathukum. 

(6)       Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan. 

(7)       Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana. 

(8)        Peradilan harus terbuka untuk umum. 

(9)        Terdakwa berhak  memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi. 

(10)      Adalah kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. 

 

Kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi asas-asas minimal yang dituntut 

oleh “due process of Law”. Adapun dalam sistem peradilannya dapat dibagi secara garis 

besar dalam tiga tahap yaitu : (a) tahap sebelum sidang pengadilan atau tahapan- 

ajudikasi (pre–ajudication), (b) tahapan sidang pengadilan atau tahapan ajudikasi 

(ajudication), dan (e) tahapan setelah pengadilan atau tahapan purna ajudikasi (post – 

                                                 
2
  Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru   

Besar  Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 1993, hal 11. 
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ajudication). Dari ketiga tahap tersebut maka tahap ajudikasi atau tahap sidang peradilan 

harus “dominan” dalam seluruh proses. Hal ini didasarkan bahwa baik dalam hal 

putusan bebas, maupun putusan bersalah, harus didasarkan pada “fakta dan keadaan 

serta alat pembuktian yang diperoleh  dari pemeriksaan di sidang”.
3
  

Dalam suatu sistem peradilan pidana yang berkeinginan secara jujur melindungi 

hak seorang warganegara yang merupakan terdakwa, akan penting jelas terungkap dalam 

tahap ajudikasi.  Hanya dalam tahap disidang pengadilan  terdakwa dan pembelanya 

dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bebar-benar  bersamaan derajatnya biarpun 

dengan penuntut umum. 

Didalam tahap inilah ada  kewajiban sepenuhnya hak-hak keduabelah pihak, hak 

penuntut adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap 

dakwaan. Jaminan yang penuh ini harus diberikan oleh pengadilan dan dalam kenyataan 

hanya dapat berlangsung apabila  dapat meyakini kenetralan dan kebebasan hakim-

hakim.. Suatu proses hukum yang  adil  dimana terdapat keyakinan akan adanya 

pengadilan yang bebas adalah sangat penting bagi semua masyarakat, tidak kalah 

penting dari usaha mengulangi kejahatan itu sendiri. 

 Dalam suatu sistim peradilan pidana yang  terpadu, maka tahap purna ajudikasi sama 

pentingnya dengan tahap –tahap selanjutnya. Proses peradilan pidana baru berhenti pada 

saat terpidana dapat dilepaskan  kembali ke masyarakat sebagai seorang warganegara 

yang telah menjalani pidananya dengan penuh. Bukan saja  tanggungjawab  hakim, 

tetapi juga asas perlindungan hak-hak terpidana , mewajibkan pengadilan mengikuti 

perkembangan terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan. 

 Pada dasarnya untuk menuju terwujudnya pengadilan hukum secara profesional 

diperlukan tidak saja aturan normatif tetapi juga aspek filosofisnya. Terutama dalam 

reformasi hukum yang menjadi agenda reformasi nasional merupakan bagian integral 

dari semangat dan niat lahirnya reformasi total secara 

umum. Bersih dari reformasi hukum adalah bagaimana tercapai perwujudan prinsip 

reformasi hukum secara menyeluruh dengan akhir supermasi hukum. 

                                                 
3
  Ibid, hal 12. 
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 Dalam sistem peradilan yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem 

dengan ruang lingkup  masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut : 
4
 

a. Kepolisian, dengan tugas utama : menerima laporan dan pengaduan dari publik 

manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus 

yang memenuhi syarat untuk diajukan ke-kejaksaan; melaporkan hasil 

penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan di lindunginya para pihak yang 

terlibat dalam proses peradilan pidana. 

b. Kejaksaan, dengan  tugas pokok ; menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke 

pengadilan mempersiaqpkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan 

melaksanakan putusan pengadilan. 

c. Pengadilan yang berkewajiban untuk : menegakkan hukum dan keadilan; 

melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; 

melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan 

putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan  arena publik untuk 

persidangan sehingga publik dapat  berpartisipasi dan melakukan penilaian 

terhadap proses peradilan. 

d. Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk menjalankan putusan 

pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan terlindungnya hak-hak 

narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk 

penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk 

memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. 

e. Pengacara, dengan penjelasan : melakukan pembelaan bagi kliennya dengan 

menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana. 

Disamping itu mekanisme kontrol terhadap jalan lurusnya/jalan tengahnya sistem 

Peradilan Pidana Terpadu, jika dilihat secara normatif/eksternal (peraturan perundang-

undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut
5
: 

a. Kepolisian, mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Pra Peradilan, untuk 

mengawasi penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan tidak sah. 

                                                 
4
  Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana , Kegiatan Selekta Malang: UMM.2004, hal.21-220. 

5
  Ibid, hal. 225. 
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b. Kejaksaan, mekanisme kontrolnya melalui Pra Peradilan untuk mengawasi 

penghentian penuntutan yang tidak sah. 

c. Pengadilan, mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa. 

d. Lembaga Pemasyarakatan , mekanisme kontrolnya melalui Hakim pengawas dan 

pengamat. 

e. Penasehat Hukum, mekanisme kontrolnya melalui Pengadilan. 

Sistem peradilan terpadu yang digariskan KUHAP merupakan “Sistem terpadu” 

(Integrated Criminal Justice  System). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas 

landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan  

“tahap proses kewenangan” yang diberikan UU kepada masing-masing. 

Berdasarkan kerangka landasan dimaksud aktivitas pelaksanaan criminal justice 

systeme, merupakan “fungsi gabungan” (collection of function) dan : legislator, polisi, 

jaksa,pengadilan, dan penjara, serta badan yang berkaitan , baik yang ada dilingkungan 

pemerintahan atau di luarnya.
6
 Adapun  tujuan pokok  dari gabungan fungsi dalam 

kerangka criminal justice, untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan) dan 

memutuskan  hukum  pidana. 

Menurut M. Yahya Harahap 
7
 bahwa berhasil atau tidak fungsi proses 

pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim 

menyatakan terdakwa “salah”, serta “ memidananya”, sangat tergantung atas “hasil 

penyelidikan “ Polri . 

Oleh karenanya dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistematik dari 

subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan 

lembaga pemasyarakatan, serta Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan  satu  

kesatuan (totalitas)  berusaha menstranformasikan  masukan menjadi luaran  yang 

menjadi tujuan sistem peradilan pidana. 

Adapun dari pijakan sistem peradilan pidana yang sudah dimiliki bangsa 

Indonesia  tersebut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dibidang 

hukum pidana, Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2001 telah 

                                                 
6
  M. Yahya Harahap,SH. Pembahasan-pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan  

dan Penuntutan Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika 2005, hal.90. 

 

 
7
  Ibid hal. 91. 
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melakukan kajian tentang asas-asas yang terdapat dalam lembaga peradilan tersebut, 

yaitu : 

a. Lembaga Kepolisian, diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, asas yang menjadi dasar 

sistem peradilan Pidana adalah asas menjunjung tinggi HAM (pasal 2 dan pasal 19 

ayat 1), asas legalitas (pasal 19 ayat 1), asas Preventif (pasal  19 ayat 2). 

b. Lembaga  Kejaksaan, diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar 

sistem peradilan pidana adalah asas lembaga kejaksaan adalah sistem dan tidak 

terpisah-pisah (pasal 2 ayat 2), asas Keseimbangan antara Publik dan Pemerintah 

(pasal 30 ) , asas oportunitas (pasal 35, huruf c). 

c. Lembaga Pengadilan, diatur dalam UU No.4 Tahun 2004 (Kekuasaan Kehakiman), 

UU No.2 Tahun 1986 (MA), dan UU No.14 Tahun 1985 (Peradilan Umum), UU 

No.31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi), KUHP, asas yang menjadi dasar sistem 

peradilan adalah asas Sederhana cepat dan biaya murah (pasal 4 ayat 2), asas 

Mandiri dan tidak memihak (pasal 1, pasal 4 ayat 3), asas Persamaan di muka 

hukum /Equality before the Law (pasal 5 ayat 1), asas Legalitas (pasal 6 ayat 1), 

asas Due Process of Law (pasal 7), asas Praduga Tak Bersalah/ Presumption of 

Innosence (pasal 37 UU.No.31 Tahun 1999) asas Nebis in idem (pasal 76 KUHP). 

d. Lembaga Pemasyarakatan, diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 asas yang menjadi 

dasar sistem peradilan pidana adalah asas Pengayoman (pasal 5), asas Persamaan 

perlakuan dan pelayanan (pasal 5), asas Pendidikan (pasal 5). 

e. Lembaga Profesi Advokat, diatur dalam UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, 

dalam UU  ini dijelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, 

mandiri untuk  terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian 

hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebebasan, keadilan 

dan HAM. 

Berkenaan dengan aparat yang terkait dengan sistem
8
 peradilan pidana, seorang 

terdakwa yang dijatuhi hukuman masih mempunyai upaya hukum untuk menolak 

putusan Pengadilan Negeri menurut Pengadilan Tinggi. Sebagaimana diatur dalam 

KUHAP Pasal 233 sampai dengan pasal 269, mengenai upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh terdakwa terhadap dua macam upaya baik upaya hukum biasa maupun 

                                                 
8
  H.Lobby Loqman : Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Data Com, 1996, hal.133. 
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upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat dilakukan pada pemeriksaan 

tingkat banding dan pemeriksaan pada tingkat  kasasi, sedangkan upaya hukum luar 

biasa dilakukan pada pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pada 

peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Khusus mengenai upaya hukum luar biasa, putusan kasasi demi kepastian hukum tidak 

boleh mengikat pihak yang tidak berkepentingan. Kegunaan kasasi demi hukum adalah 

jangan sampai terjadi sesuatu “prosedur” terhadap suatu putusan yang salah oleh 

pengadilan yang akan datang. 

Dengan adanya putusan kasasi demi hukum berarti telah memperbaiki suatu 

kesalahan yang dapat saja terjadi dalam suatu pemeriksaan didepan sidang . Akan tetapi 

sama sekali tidak dibenarkan untuk merubah status berkas terdakwa. Upaya hukum luar 

biasa, bukan berarti sebagai upaya hukum dalam arti hal yang luar biasa sebagai suatu 

yang hebat, akan tetapi luar biasa disini berarti luar dari kebiasaan.  

Upaya hukum bisa seperti banding dan kasasi tetap merupakan upaya hukum 

yang seharusnya diikuti secara hal yang biasa, apabila ada hal yang luar biasa barulah 

digunakan upaya hukum  luar biasa. Adapun peninjauan kembali sebagai upaya hukum 

yang dimintakan sebagai kelanjutan pemeriksaan kasasi. Hal ini seolah-olah sebagai 

upaya hukum tahap ketiga setelah upaya hukum banding dan kasasi. 

 Dalam Proses Hukum suatu tindak pidana menurut sistem Peradilan Pidana di 

Indonesia  dimulai dengan adanya suatu laporan dari saksi atau korban ke kepolisian. 

Dengan adanya bukti permulaan kepolisian memulai dengan penyelidikan dan 

penyidikan, karena konstitusi memberi hak istimewa kepada Polri untuk memanggil-

memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita barang yang dianggap 

berkaitan dengan tindak pidana terhadap tersangka Bertitik tolak dari hal itu, Polri 

dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan, wajib berpegang dan mentaati 

pada ketentuan yang diatur dalam  Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

 Kemudian polisi membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk dilimpahkan 

ke Kejaksaan. Setelah BAP dilimpahkan ke Kejaksaan,  Jaksa membuat surat dakwaan 

terhadap tersangka tindak pidana, dan bila  surat dakwaan telah memenuhi syarat-

syarat baik formil maupun materiel, jaksa melimpahkan perkara tersebut ke 
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Pengadilan.  Selanjutnya hakim memeriksa terdakwa berdasarkan surat tuntutan, 

dimana terdakwa berhak untuk didampingi pengacara (tidak wajib). Dalam pemeriksaan 

di persidangan (verplichte procuruer stelling), hakim juga dapat memanggil saksi untuk 

mendengar kesaksiannya.  Bila hakim telah memeriksa perkara, berdasarkan bukti-bukti 

yang ada dan denga mmpertimbangkan tuntutan jaksa disertai keyakinannya, maka 

hakim menjatuhkan putusannya, yang dapat berupa : hukuman mati, hukuman penjara, 

hukuman bersyarat, membayar ganti kerugian dan denda. 

 

B.   Alat Penegak Hukum 

  

 Dalam proses peradilan pidana, polisi dan jaksa merupakan dua institusi penegak 

hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya 

dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, 

yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada 

dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.9 Seluruh komponen sistem 

peradilan pidana, termasuk pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, ikut 

bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas menanggulangi kejahatan atau 

mengendalikan terjadinya kejahatan. Meski demikian, menilik tugas dan wewenangnya 

masing-masing, tugas pencegahan kejahatan secara spesifik lebih terkait dengan 

subsistem kepolisian.  

 Sementara tugas ketiga lebih terkait dengan subsistem lembaga pemasyarakatan. 

Adapun tugas menyelesaikan kejahatan yang terjadi sangat terkait dengan tugas dua 

komponen sistem,yaitu;polisi dan jaksa (pada tahap prajudisial) dan pengadilan (pada 

tahap judisial). Hubungan polisi dan jaksa sendiri terutama berkaitan dengan tugas 

penyidikan suatu tindak pidana.  

 Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas,penyalahgunaan kewenangan, 

tumpang tindihnya kewenangan, serta kegagalan mencapai tugas menyelesaikan 

kejahatan yang terjadi dimasyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara 

lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan 

hukum pidana, bagaimana tatacara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, 

                                                 
9
 Moris, N, 1982. Introduction . Dalam Criminal justice in Asia, quest for an integrated approach 
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serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau  

tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana  

formal atau hukum acara pidana. 

Wirjono Prodjodikoro (1970) merumuskan  hukum acara pidana ini sebagai suatu 

rangkaian peraturan-peraturan  yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah 

yang berkuasa, yaitu    kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna 

mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.  

    Hukum acara pidana menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim  

(bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas    penyelidikan, 

penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.  

 Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh 

menyimpang dari asas-asas hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana diatur 

dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam 

sistem peradilan pidana. Sebelum KUHAP diberlakukan, wilayah tersebut secara 

tradisional  

"dikuasai" oleh kejaksaan. Dengan kata lain, bidang penyidikan adalah  

kewenangan pihak kejaksaan.10  Namun  dengan berlakunya Undang-undang No.16 

Tahun  2004 tentang Kejaksaan, tugas Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 (1) 

d terbatas pada penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

  Penjelasan pasal tersebut menyatakan, bahwa tindak pidana tertentu yang 

menjadi kewenangan kejaksaan adalah sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU No 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 

Tahun 2001 jo. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

 Perbedaan kewenangan penyidikan sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP 

akan jelas sekali terlihat dengan mengetahui siapa yang dimaksud dengan penyidik 

menurut ketentuan acara pidana sebelum KUHAP. Menurut Reglement Indonesia yang 

dibaharui (S.1941 No.44) Pasal 53 (1) yang dimaksud penyidik ialah Kepala Distrik, 

                                                 
10

 Satrio. R. 1996. Ketidak terpaduan antara polisi dan jaksa dalam penyidikan. Dalam Adrianus Meliala, 

Qua Vadis Polisi. Jakarta Jurusan Kriminologi FISIP UI,Hal 38 
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Kepala Onderdistrik, polisi umum yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu 

inspektur polisi dan pegawai polisi yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Jadi sangat jelas 

bahwa pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, jaksa  

mempunyai bidang kewenangan yang luas sebagai berikut : 

a. Di bidang penuntutan dilakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada 

pengadilan yang berwenang.  

b. Di bidang penyidikan diadakan lanjutan serta mengawasi dan mengkoordinasikan 

alat-alat penyidik dalam hal ini termasuk penyidik dari kepolisian.   

 Dengan demikian, pimpinan dalam penyidikan pada  periode sebelum 

 berlakunya KUHAP adalah kejaksaan yang bertugas mengawasi dan 

mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain, termasuk polisi. 

Berbeda dengan kondisi tersebut, setelah berlakunya KUHAP terjadi perubahan yang 

sangat penting. Selain perubahan yang dibawa oleh KUHAP, dan dengan berlakunya 

UU No.2 Tahun tentang Kepolisian dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan maka 

pembagian kewenangan pun berubah. 

 

1.  Kepolisian   

 

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak 

 pidana umum. 

2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan. 

3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai 

 Negeri Sipil. 

 

2.  Kejaksaan 

 

1. Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak 

 pidana khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, 

 dan tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara.  

2. Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan 

 penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang. 
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  Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengganti dari Undang-undang Kejaksaan yang 

lama (Undang-undang Nomor 15 tahun 1961) dan kemudian diubah kembali dengan UU 

No. 16  Tahun 2004, dalam Pasal 30 ayat  (1) e, diakui bahwa kejaksaan mempunyai 

kewenangan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan.  

 Dalam perkembangan selanjutnya, dengan lahirnya Undang-undang Kepolisian 

yang baru pada tahun 1997 yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang 

No.2 Tahun 2002 Tentang “Kepolisian Negara RI”, menyatakan polisi dapat melakukan 

penyidikan untuk semua tindak pidana (pasal 14 ayat (1) huruf g). Pernyataan ini seolah 

ingin menangkis anggapan bahwa untuk penyidikan tindak pidana khusus  hanya jaksa 

yang berwenang, padahal menurut Pasal 284 Undang-undang No.8 Tahun 1981 

wewenang jaksa itu bersifat sementara. Polisi seolah juga ingin menyatakan bahwa 

mereka kini sudah mampu untuk menyidik perkara-perkara yang sulit seperti kasus 

tindak pidana korupsi, ekonomi, subversi. 

     Landasan yuridis dari kewenangan, tugas, peran, serta bentuk hubungan  polisi 

dan jaksa memang telah mengalami beberapa kali perkembangan. Hal tersebut dapat 

dilihat misalnya mulai dari ketentuan dalam Inlands Reglement (IR), Herziene Inlands 

Reglement (HIR) atau Reglement Indonesia yang diperbaharui (RIB), Undang-undang 

Pokok Kepolisian (UU No.13 Tahun 1961 yang telah diubah dengan UU No.2 Tahun  

2002), Undang-undang Pokok Kejaksaan (UU No.15 Tahun 1961, telah diubah dengan 

UU No, 5 Tahun 1991 dan terakhir diubah kembali dengan UU No.16 Tahun 2004), 

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.4 Tahun 2004, yang telah 

diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(UU No.8 Tahun 1981).   

 Dalam setiap perkembangan peraturan tersebut terjadi semacam tarik  ulur dan 

upaya menambah kewenangan dari kedua instansi di atas. Suatu penelitian yang cermat, 

penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi 

perkembangan peraturan-peraturan, hubungan antara kedua lembaga tersebut, implikasi 
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yuridisnya, serta pengaruhnya terhadap tugas yang diemban oleh kedua lembaga 

tersebut.  

  Perkembangan hubungan polisi dan jaksa serta kaitannya dengan perkembangan 

peraturan dan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana di negara kita merupakan 

suatu masalah yang sangat penting  untuk dikaji secara mendalam. Urgensi dari studi 

mendalam tersebut  terutama dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan yang sangat 

membutuhkan adanya keterpaduan dalam sistem peradilan pidana.  

 Penanggulangan kejahatan sendiri, menurut Hyman Gross, mendapat  tempat 

yang penting di antara berbagai persoalan yang menjadi perhatian pemerintah di setiap 

negara. Dalam konteks inilah pembicaraan mengenai sistem peradilan pidana yang 

terpadu menemukan  relevansinya. Polisi dan jaksa sendiri merupakan dua elemen 

sistem ini  yang sangat menentukan dalam upaya penanggulangan kejahatan tersebut. 

Masalah kejahatan dan tingkah laku kriminal, meskipun dalam banyak hal  bersifat 

sosiologis dan psikologis, banyak dipengaruhi oleh kerangka kelembagaan yang di 

dalamnya diatur oleh sistem peradilan pidana. 

 Salah satu faktor mendasar yang menghalangi efektivitas sistem peradilan pidana 

ini adalah ketidakteraturan (disarray) di dalam sistem peradilan pidana yang ada. Unsur-

unsur dari sistem peradilan pidana ini, yaitu: polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga  

pemasyarakatan, terlihat bekerja di dalam kotak mereka sendiri (jika tidak konflik akan 

terjadi satu sama lainnya). Studi tentang  bekerjanya sistem ini di berbagai negara 

termasuk di negara maju mengungkap lemahnya upaya memecahkan masalah kejahatan 

jika administrasi sistem peradilan pidananya sendiri dipenuhi ineffisiensi, penundaan 

karena prosedur yang memakan waktu, pengadilan yang kebanyakan beban, dan 

sebagainya. Penyelenggaraan peradilan pidana sendiri merupakan mekanisme 

bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan 

penyidikan, penangkapan dan  penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan.  

 Dengan kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga 

pemasyarakatan berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHAP) yang 

sering disebut sebagai karya besar bangsa Indonesia memang membawa perubahan 
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cukup besar dalam hukum acara pidana. Perkembangan yang paling mendapat perhatian 

adalah yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia (meskipun beberapa di 

antaranya sebenarnya telah diletakkan dasarnya dalam UU No. 14 Tahun 1970, seperti 

asas praduga tak bersalah). Sementara perkembangan lainnya, yaitu yang berkaitan 

dengan hubungan  polisi  dan  jaksa dalam  penyidikan tindak  pidana tampaknya kalah 

populer.  

 Tinjauan terhadap hubungan dua instansi itu sangat menarik, sebagaimana 

dikatakan oleh Loebby Loqman.11  Menurutnya merupakan suatu  hal yang menarik 

untuk menganalisis korelasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia, terlebih setelah 

diberlakukannya KUHAP di Indonesia sejak 31 Desember 1981 karena dengan 

demikian diketahui dengan jelas sifat dan bentuk dari sistem peradilan pidana di  

Indonesia.   Di dalam sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP telah 

menjadikan suatu garis pemisah yang tegas terhadap wewenang masing-masing lembaga 

guna menjaga terjadinya tumpang tindih wewenang antara satu lembaga dengan 

lembaga yang lain dalam menangani proses suatu perkara pidana. 

 Hal ini pulalah, menurut Loebby Loqman, yang menjadi salah satu penyebab 

perlunya dikaji hubungan antara satu   lembaga penegak hukum dengan lembaga 

penegak hukum yang lain di dalam  proses peradilan pidana.  Pengkajian terhadap 

hubungan antar lembaga di atas, khususnya antara  polisi dan jaksa, menjadi suatu yang 

sangat mendesak apabila diingat bahwa ternyata sejak masa penjajahan hingga hari ini 

antara kedua lembaga penegak hukum di atas masih sering timbul masalah, terutama 

yang berhubungan dengan tugas penyidikan, tidak saja penyidikan terhadap tindak 

pidana khusus tetapi juga tindak pidana umum.  

 Dalam bidang penyidikan, dengan berlakunya KUHAP maka kewenangan 

 kejaksaan dalam phase pemeriksaan pendahuluan yang meliputi penyidikan, 

 penyidikan lanjutan dan pengawasan koordinasi terhadap penyidik lain    telah dialihkan 

kepada kepolisian. Fungsi penyidikan oleh jaksa    sekarang dilanjutkan oleh kepolisian 

dengan segala kewenangan yang bergandengan dengan tugas penyidikan tersebut, 

seperti upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan 

rumah,  penyitaan dan pemeriksaan surat.  
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 Hal ini menjadikan kepolisian sebagai penyidik utama. Di samping tugas 

utamanya, yaitu melakukan penuntutan, jaksa memang masih mempunyai wewenang, 

yaitu menyidik tindak pidana  ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana 

subversi    (sebagaimana diatur dalam pasal transitoir, Pasal 284 ayat (2) UU No.  8 

Tahun 1981). Dalam soal ini pun acapkali terjadi konflik kewenangan  menyidik sebab 

polisi berpendapat bahwa lembaga itu dapat menyidik semua jenis tindakpidana. 

Kewenangan ini dikuatkan dengan lahirnya undang-undang kepolisian yang baru (UU 

No. 2 Tahun 2002) yang semakin menegaskan kewenangannya itu. Dalam kaitan ini 

kerjasama dibidang hukum antara alat penegak hukum sangatlah penting, hal ini pernah 

dilakukan pada rezim Suharto tentang eksistensi dan peranan Mahkamah Agung, 

Kejaksaan, Kehakiman dan Kepolisian (makehjapol) juga sangat relevan. 

  Seperti yang telah diutarakan di atas, penyidikan dilakukan oleh  

kepolisian, sedangkan penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan. Hal ini merupakan 

perubahan dari sistem HIR, bahwa kejaksaan mempunyai  wewenang melakukan 

penyidikan lanjutan di samping melakukan penuntutan.  

 Menurut Loebby Loqman, secara teoretis, kepolisian mempunyai tugas untuk 

melakukan penyelidikan dengan cara menyidik fakta-fakta yang ada untuk mengetahui 

apakah memang seorang terdakwa secara faktual melakukan suatu tindak pidana seperti 

yang dituduhkan kepadanya, sedangkan kejaksaan mempunyai tugas secara yuridis 

mendakwanya ke depan pengadilan dan membuktikan secara yuridis yang  didasarkan 

pada fakta yang dikumpulkan oleh pegawai penyidik.  Demikian erat hubungan antara 

fakta dan yuridis di dalam membuktikan kesalahan   seorang terdakwa, tidak dapat 

dihindari,harus ada hubungan yang tidak   sekadar hubungan kerja antara penyidik dan 

penuntut, akan tetapi diharapkan adanya hubungan yang saling mengisi antara keduanya.  

 Agar hubungan di atas dapat terjadi, pembentuk undang-undang   telah 

memunculkan lembaga yang dikenal sebagai "pra-penuntutan" (Pasal 138 ayat (2) UU 

No. 8 Tahun 1981), jaksa mempunyai wewenang untuk mengembalikan berkas perkara 

pada penyidik (kepolisian) jika hasil penyidikan dirasakan oleh jaksa belum lengkap. 

Persoalannya apakah lembaga "pra-penuntutan" ini dapat berjalan seperti yang 

dikehendaki,   apabila kedua lembaga penegak hukum tersebut mempunyai persepsi 

yang berbeda terhadap  satu kasus. 
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  Berbeda dengan sistem yang dianut KUHAP di atas, di berbagai negara 

kebijakan terhadap perkara kriminal untuk bidang penyidikan dan penuntutan berada 

di   tangan Kejaksaan Agung (di Belanda misalnya berada pada Openbaar Ministerie 

atau yang biasa disingkat OM). Kejaksaanlah yang pada akhirnya harus menentukan 

perkara-perkara mana yang akan dibawa ke pengadilan untuk mendapat penilaian 

tentang kebenaran tindakan hukumnya dalam tahap pra-ajudikasi.  

 Dapat dikatakan bahwa studi yang membahas mengenai penyidikan dan 

penuntutan tindak pidana di Indonesia sudah cukup banyak. Begitu pula karya tulis serta 

pertemuan ilmiah    yang membahas tugas, kewenangan, dan peranan polisi serta jaksa. 

Namun, sejauh ini studi yang mendalam mengenai hubungan polisi dan jaksa dengan 

berbagai aspeknya (termasuk aspek politis serta  persaingan proffesionalisme) serta 

pengaruh dari hubungan itu terhadap berjalannya proses penyidikan dan penuntutan 

tindak pidana belum banyak dilakukan.       

 Perkembangan hubungan antara polisi dan jaksa tidak dapat semata-mata dilihat 

secara normatif sebab pada kenyataannya banyak faktor mempengaruhi perkembangan 

hubungan tadi. Secara normatif, dengan hanya  melihat pada rumusan ketentuan saja 

dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur mengenai acara pidana dan 

kewenangan polisi    dan jaksa, kita tidak dapat melihat gambaran utuh tentang 

perkembangan  tadi, tentang latar belakang perubahan pasal-pasal undang-undang itu, 

   ataupun tentang faktor sosiologis dan politis dari perkembangan    hubungan polisi dan 

jaksa. 

       Salah satu hasil kajian yang penting terhadap hubungan antara polisi  

dan jaksa ini dilakukan oleh Daniel S.Lev. Lev (1990) mengkaji  hubungan antara polisi 

dan jaksa dengan tidak melakukan pendekatan  hukum saja, tetapi dengan melihat pada 

aspek-aspek politis dan sosiologis. Dalam artikel tersebut, Lev melihat hubungan antara 

polisi dan jaksa sebagai suatu persaingan. Persaingan yang terjadi,  dalam pandangan 

Lev, lebih berimbang dan dalam beberapa hal lebih  rumit dibanding persaingan yang 

ada antara jaksa dan hakim. Menurut Lev, perselisihan antara polisi dan penuntut (jaksa) 

adalah perselisihan memperebutkan kekuasaan dan wewenang hukum. Motif 

utama perselisihan itu, sebagaimana perselisihan antara jaksa dan hakim, adalah 
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keinginan pada kedua belah pihak akan kekuasaan dan prestise yang lebih besar dalam 

negara yang sedang terbentuk (Lev, 1990). 

 Dalam sejarahnya, polisi sejak lama menginginkan diadakannya dua perubahan 

drastis dalam undang-undang. Pada tahun 1954, dalam panitia yang dibentuk untuk 

menetapkan letak kepolisian dalam struktur  pemerintahan dan untuk merangsang 

perumusan undang-undang baru yang menentukan kekuasaan kepolisian, pihak 

kepolisian menginginkan diberikan kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugas 

preventif, dengan bekerja sama atau koordinasi dengan para pejabat pamong praja, tetapi  

tidak di bawah pengarahan mereka. Terhadap tuntutan ini pihak pamong  

praja menolak dengan tegas. Perubahan lain yang dituntut oleh pihak  kepolisian adalah 

diberikannya tugas kepada polisi tanggung jawab atas tugas represif, misalnya 

pemeriksaan permulaan terhadap kejahatan dan semua persoalan sebelum diajukannya 

perkara ke muka sidang pengadilan. Dalam pola demikian, penuntut umum terutama 

bertugas sebagai perantara    bagi kepolisian untuk mengirim perkara ke pengadilan..  

 Meskipun perkembangan hubungan polisi dan jaksa mengenai penyidikan 

 tindak pidana dapat dilihat pada beberapa periode, secara garis besar   kita dapat 

membaginya ke dalam dua periode yang membawa pengaruh sangat besar yaitu periode 

sebelum berlakunya KUHAP yang berlangsung sejak awal kemerdekaan hingga tahun 

1981 dan periode sesudah    berlakunya KUHAP yaitu sejak tahun 1981 hingga saat ini. 

Perbedaan utamanya adalah bahwa pada periode pertama jaksa memiliki kewenangan 

penyidikan tindak pidana, bahkan mengawasi dan mengkoordinasi    penyidikan tindak 

pidana yang dilakukan oleh polisi. Sementara pada   periode kedua, terjadi pemisahan 

secara tegas, yaitu polisi sebagai aparat penyidik dan jaksa merupakan aparat penuntut.  

 Hubungan yang terpadu antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan  pidana 

sangatlah penting artinya dalam penyelesaian perkara pidana terutama pada tahap pra-

ajudikasi. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum harus betul-betul 

dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membawa pada akhir perkara yaitu  

dibuktikannya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana. 

Tentu saja penuntutan tadi tidak akan berhasil baik jika "bahan dasarnya" yaitu berkas-

berkas pemeriksaan yang berasal dari penyelidikan dan penyidikan oleh polisi jauh dari 

sempurna.  
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    Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegagalan atau ketidak 

sempurnaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat merupakan awal 

gagalnya proses penuntutan. Tidak hanya itu, tidak adanya keterpaduan antara polisi dan 

jaksa juga menyebabkan penuntut umum kurang menguasai berkas penuntutan sebab 

selama penyidikan polisi seolah bekerja sendiri sedang jaksa tinggal menunggu. 

 Meskipun sudah ada prapenuntutan yang diharapkan dapat menutup celah 

kelemahan dalam kekurang terpaduan ini, pada kenyataannya baik di pihak kepolisian 

maupun di pihak kejaksaan masih saling menyalahkan jika timbul    persoalan. 

Hubungan polisi dan jaksa baik pada masa sebelum maupun sesudah berlakunya 

KUHAP memiliki perbedaan-perbedaan, khususnya menyangkut  masalah penyidikan 

tindak pidana. Pada masa sebelum berlakunya KUHAP, jaksa merupakan magistraat, 

sedangkan polisi adalah hulpmagistraat. 

 Dalam bidang kepolisian yustisiil atau kepolisian represif, jaksa adalah 

pemegang peran utama sebab ia adalah penanggung jawab atas suksesnya penyidikan 

tersebut yang nantinya akan sangat berpengaruh atas keberhasilan proses penuntutan. 

Demikian juga, tidak ada pembatasan bagi jaksa perkara apa saja yang bisa disidik.  

  Pada masa sebelum KUHAP, keterlibatan serta pengetahuan jaksa dalam 

penyidikan sangat besar. Di samping itu, tidak diperlukan adanya   penghubung seperti 

prapenuntutan. Meski jaksa memegang tanggung jawab    utama, tetapi tidak semua 

perkara disidik langsung oleh jaksa, sebab    lebih sering jaksa langsung menyerahkan 

kepada polisi jika menurut    pendapatnya polisi dapat menyidik perkara seperti itu. 

Adapun terhadap   perkara-perkara yang sulit, jaksa langsung melakukan penyidikan. 

Hal ini berlangsung terus sampai munculnya keinginan polisi untuk tidak  lagi menjadi 

pihak kedua dalam bidang penyidikan. Polisi ingin menjadi penanggung jawab dalam 

kepolisian yustisiil atau kepolisian represif,   tidak lagi di bawah jaksa. Hal ini 

memunculkan suatu persaingan kewenangan antara polisi dan jaksa.  

 Didasarkan atas alas an sejarah, perbandingan dengan negara lain, serta 

efektivitas penyidikan dan  penuntutan, jaksa tetap menginginkan memegang peran 

dalam bidang  

 penyidikan. Pada saat yang sama, pihak polisi pun dengan perkembangan 
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 profesionalisme kemampuannya, didukung oleh keuntungan secara politis juga merasa 

telah mampu memegang tangung jawab dalam bidang penyidikan.  

 Dengan KUHAP, semakin jelas adanya pemisahan fungsi antara polisi dan 

  jaksa. Kecuali adanya kekecualian seperti diatur dalam Pasal 284    KUHAP, polisi 

adalah penyidik sedangkan jaksa adalah penuntut umum.  Jaksa tidak lagi berwenang 

atas penyidikan lanjutan. Antara mereka dihubungkan dengan suatu bentuk koordinasi 

fungsional, yaitu    pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberitahuan dihentikannya 

penyidikan, perpanjangan penahanan, serta penyerahan berkas perkara   yang jika belum 

lengkap dilakukan prapenuntutan. Untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan 

dibentuklah koordinasi secara institusional  melalui lembaga makehjapol dan lain-lain.  

        Ketentuan yang menghubungkan polisi dan jaksa pada masa KUHAP merupakan 

suatu penemuan penting yang sebenarnya dapat menjembatani dua hal. Pertama, 

koordinasi fungsional antara polisi dan jaksa yang    harus bekerja secara terpadu dalam 

suatu sistem peradilan pidana; Kedua, kesadaran bahwa sebenarnya terdapat masalah 

antara polisi dan jaksa terutama menyangkut siapa yang berhak menyidik atau siapa 

yang bertanggung jawab dalam penyidikan atau sejauh mana peranan jaksa dalam 

bidang penyidikan.  

 Dengan demikian, koordinasi fungsional seperti pemberitahuan dimulainya 

penyidikan, penghentian penyidikan, perpanjangan penahanan serta lembaga pra-

penuntutan merupakan suatu formula kompromi untuk mencapai efektivitas proses 

peradilan pidana, tetapi dalam konfigurasi penegak hukum yang sudah berbeda 

dibanding pada masa HIR, di mana jaksa merupakan magistraat sedangkan polisi 

hulp magistraat. Sayangnya, terdapat kerancuan pemahaman serta penafsiran terhadap 

ketentuan tersebut. 

 

3. Pengadilan  

 

 Dari perspektif yuridis, hukum Indonesia menganut Sistem Eropa Kontinental. 

Berbeda misalnya dengan Inggris dan Singapura, yang menganut sistem Anglo 

Saxon/Case Law. Sebenarnya, kalau kita mau berkata jujur dan terbuka maka 

senyatanya tugas hakim di Indonesia terbilang cukup berat. Dalam menangani perkara, 
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hakim Indonesia bertugas mulai dari memeriksa perkara,  membuktikan, menetapkan 

kesalahan dan akhirnya menetapkan berapa lama hukuman yang dipandang adil untuk 

dijatuhkan kepada terdakwa. Belum lagi setelah itu menangani administrasi perkaranya 

sampai perkara tersebut menjadi in-aktif. Sedangkan para hakim pada sistem Anglo 

Saxon/Case Law tugasnya hanya terbatas memimpin jalannya sidang dan kemudian 

menetapkan berapa lamanya hukumannya. Sedangkan penetapan kesalahan terdakwa 

diserahkan kepada juri yang dapat bersifat ''grand/petit juri'', dan untuk masalah 

administrasi perkara telah dilaksanakan oleh panitera12. 

 Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hakim juga harus 

mempertimbangkan keseimbangan, yakni memperhatikan pelbagai kepentingan yang 

harus dilindungi hukum pidana yaitu kepentingan negara, individu, pelaku tindak 

pidana, dan kepentingan korban kejahatan.  

 Tolok ukur yang harus dipegang hakim selain mengadili dengan nurani juga 

hendaknya berpegang pada apa yang digariskan Socrates: to hear courteously, to answer 

wisely, to consider soberly and to decide impartially.Akan tetapi, menuntut hakim 

mengadili dengan nurani semata-mata tidaklah cukup. Benar proses mengadili dan 

akhirnya menjatuhkan hukuman, merupakan kewenangan hakim. Putusan hakim tidak 

dapat terlepas dari legal justice, tetapi harus dibarengi dengan moral justice untuk 

mendapatkan prestice justice, karena keadilan tidak saja merupakan hak dari terdakwa. 

Keadilan harus pula diberikan kepada saksi korban dan kepada masyarakat,karena baik 

korban maupun masyarakat berhak akan keadilan dan kepastian hukum yang dijamin 

oleh Undang-Undang Dasar RI 45 pasal 28D. Adalah hal bijak apabila penggunaan 

nurani ini bukan ditujukan hanya kepada hakim saja, melainkan juga kepada semua 

pihak terutama masyarakat dan keluarga korban. Mengadili sebagai pergulatan 

kemanusiaan, niscaya dan pasti akan menjadi pertimbangan mendasar hakim dalam 

menjatuhkan pidananya. Oleh karena dengan mengadili berdasarkan nurani, keadilan 

senyatanya akan terwujud. 

 

4. Lembaga Pemasyarakatan 
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  Bahwa setelah melalui suatu proses peradilan yang melibatkan Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana 

dengan keputusan hakim menjatuhkan hukuman.Sebagai pelaksana eksekusi putusan 

hakim adalah institusi Kejaksaan. Kejaksaan berwenang untuk memasukkan terhukum 

ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan (vonnis) hakim. 

Terhukum dalam UU No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan,disebut juga Warga 

Binaan Pemasyarakatan (pasal 1 angka 5). 

 Didalam pertimbangan pembentukan UU No. 12 Th 1995, secara filosofis 

mencerminkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya 

manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi. Hal tersebut tidak terlepas dari 

HAM seseorang yang menjujunjung tinggi harkat dan martabat seseorang termasuk 

warga binaan pemasyarakatan. Selanjutnya setelah tahun 1964 dengan Instruksi Kepala 

Direktorat Pemasyarakatan NomorJ.H.G.8/50G, tanggal 17 Juni 1964, Institusi rumah 

penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Hal 

tsb disebabkan karena sistem kepenjaraan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. 

Bila ditinjau dari perspektif sosiologis, warga binaan perlu mendapat pembinaan di 

dalam LP untuk menyadarkan mereka atas kesalahan yang mereka buat, untuk 

memperbaiki dirinya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga dapat aktif berperan 

dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang bertanggung 

jawab. 

 Indonesia sebagai negara hukum (pasal 2 ayat 1 UUD 45), wajib melaksanakan 

suatu Sistem Pemasyarakatan untuk penegakan hukum dan kepastian hukum. Untuk 

melaksanakan sistem pemasyarakatan,perlu dipenuhi adanya sarana dan prasarana 

termasuk tersedianya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Balai Pemasyarakatan 

(PAPAS). Lebih jauh Penjelasan Umum UU tsb menjelaskan tentang pokok-pokok 

pikiran tentang fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan belaka, tetapi merupakan 

suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang sudah 

berlangsung sejak 30 tahun yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Namun pada 

dasarnya mengenai tatanan (stelsel) tentang pidana bersyarat (pasal 14a KUHP), 

pelepasan bersyarat  (pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penuntutan dan penghukuman 

terhadap anak (pasal 45,46 dan 47 KUHP). Sifat pemidanaan masih bertolak dari asas 
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dan sistem pemenjaraan.Oleh karenanya sejak tahun 1964, sistem pembinaan bagi 

Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem 

kepenjaraan menjadi sistem kemasyarakatan. 

 Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan satu rangkaian penekagakan hukum 

pidana,oleh karenanya pelaksanaan tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kosepsi 

umum mengenai pemidanaan. Pola pikir yang menghukum terdakwa sebagai obyek 

harus ditempatkan secara benar,dalam lembaga pemasyarakatan. Ia bukanlah sebagai 

obyek, tapi sebagai subyek yang harus dibina untuk tidak melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya 

yang dapat dikenakan pidana,begitu pula terjhadap anak pidana. Untuk lembaga 

pemasyarakatn antara LP orang dewasa, LP perempuan, LP anak perempuan dan anak 

laki-laki dipisahkan. LP menekankan pada aspek pembinaan Nara Pidana,Anak Didik 

Pemasyarakatan atau Klein Pemasyarakatan mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, 

rehabibilitatif dan edukatif. 

 BAB III yang mengatur tentang Warga Binaan Pemasyarakatan,dimana bab ini 

merupakan pengaturan pokok yang hendak diatur tentang Pemasyarakatan. Sedang 

pengertian Warga Binaan sendiri diklasifikasi kedalam : 

1. Narapidana 

2. Anak Didik Pemasyarakatan; yang terdiri dari : 

a.anak pidana 

b.anak negara 

c.anak sipil 

 Dalam Bab ini mengatur tentang formalitas penempatan warga binaan di 

lembaga pemasyarakatan serta pengaturan tentang hak dan kewajiban dari warga binaan. 

 

C.  1.  Rehabilitasi, Restitusi dan Kompensasi 

 1.1 Rehabilitasi  

 Adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, 

jabatan atau hal-hal lain. (ps 1 bt 6 P.P No. 3 thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi,  

Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat). 
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 Sedangkan berdasarkan KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk 

mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta 

martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena 

ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 

menurut cara yang diatur dalam undag-undang ini (ps 1 bt 23 KUHAP). 

 Rehabilitasi Psiko –Sosial  

 Adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita 

trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan 

Korban (penjelasan ps 16B UU No. 3/2006).  

 Dalam UU ini tidak diatur ganti rugi dalam bentuk materiil misalnya 

kompensasi dari Negara, atau restitusi yang dapat diperoleh dari pelaku, tapi hanya 

dalam bentuk pemulihan terhadap diri korban. 

 Pelayanan yang dapat diperoleh untuk kepentingan pemulihan korban diatur 

dalam : 

Ps 39: Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: 

a. tenaga kesehatan  

Ps 40: (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar 

profesinya. 

    (2)  Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib   

memulihkan dan MEREHABILITASI kesehatan korban. 

b. pekerja sosial  

Ps 41: Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani 

wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk 

pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa 

aman bagi korban. 

c. relawan pendamping; dan/atau  
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Ps 42: Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja 

sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat 

melakukan kerjasama. 

d. pembimbing rohani (ps 42) 

 Ps 43: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran upaya pemulihan dan kerja 

sama diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. 

 Dengan ketentuan sebagaimana berbunyi dalam ps 40 (2) dan bila dihubungkan 

dengan ps 10(b) korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan fisik disesuaikan 

dengan kebutuhan medis, berarti korban berhak atas perawatan dari tenaga kesehatan 

yang wajib memulihkan, merehabilitasi kesehatan korban.   

 Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus KDRT dalam rangkaian ganti rugi korban 

hanya berhak atas pelayanan kesehatan, pemulihan kesehatan sesuai dengan kebutuhan 

medis dalam bentuk REHABILITASI. 

 

 1.2 Restitusi 

Adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh 

pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti 

kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan 

tertentu. (ps 1 bt 5 P.P. No. 3 thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi 

Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat). 

 Dalam kasus KDRT berdasarkan UU No. 23/ 2004, Kompensasi maupun 

Restitusi juga tidak diberikan kepada korban. Agak sulit untuk membicarakan ganti rugi 

bagi korban memperoleh restitusi, dalam hal pelaku KDRT adalah suaminya, akan 

timbul masalah : 

1. Dalam hal tidak dibuat perjanjian perkawinan harta terpisah, maka setelah masuk 

dalam jenjang perkawinan harta perkawinan menjadi satu yang merupakan harta 

gono gini, sehingga bila dari harta gono gini tersebut suami yang bertindak 

sebagai pelaku diwajibkan membayar ganti rugi/ restitusi kepada istrinya (karena 

tindak pidana KDRT yang dilakukan terhadap istrinya), maka suami/ pelaku 
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diwajibkan membayarnya dengan harta gonogini, yang tentunya sebagian adalah 

juga harta milik istrinya. Oleh karenanya pembebanan restitusi terhadap pelaku 

dalam perkara KDRT tidak diatur. 

2. Secara teoristis restitusi bisa diberikan kepada korban KDRT bilamana antara 

suami istri ada perjanjian harta terpisah, sehingga dalam perkawinan masing-

masing suami istri mengelola dan memiliki harta sendiri-sendiri, tidak dicampur. 

Maka bila salah seorang suami/istri menjadi pelaku KDRT dan dijatuhi pidana, 

dimungkinkan kepada yang bersalah diwajibkan membayar juga ganti rugi 

berupa restitusi, karena masing-masing memiliki harta tersendiri. 

 

1.3 Kompensasi   

 Adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu 

memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. (ps 1 bt 4 

P.P. No. 3 thn 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat). 

 Dalam perkara KDRT tidak pernah dibicarakan tentang kompensasi, mengingat 

KDRT adalah masalah antar keluarga yang timbul dalam rumah tangga, diluar campur 

tangan pemerintah kecuali dalam hal pelanggaran pidananya yang menjadi ranah hukum 

publik. Karenanya pemerintah hanya ikut serta bertanggung jawab terhadap warganya, 

khususnya dalam hal pelayanan kesehatan berupa Rehabilitasi. Ini pun harus diatur 

dengan Peraturan Pemerintah (P.P.) 

 

 Ganti Rugi Bentuk Lain 

 Pengaturan ganti rugi dalam meraih keadilan dengan tegas diatur dalam UU No. 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Saksi dan Korban berhak : 

- memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. (Ps 5 ayat 1 

huruf K) 
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- memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir. (ayat 1 huruf M) 

- Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban 

tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK. ( ayat 2) 

 Di samping hak saksi dan korban seperti yang di atas dalam UU No.13 Tahun 

2006.; Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

(Ps 10 ayat 1) 

Yang masih belum diperoleh korban adalah :  hak menggunakan upaya hukum.   

 

Peraturan Pemerintah (P.P.) No.2 Tahun 2002, Tentang Tatacara     

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat 

 

Ps 8: (1) Korban dan Saksi tidak dikenakan biaya apapun, atas perlidungan   yang 

diberikan kepada dirinya. 

 (2) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan terhadap 

korban dan saksi dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi Aparat 

Penegak Hukum atau Aparat. 

 

C. 2. Perlindungan Saksi Dan Korban 

 Dalam sebuah proses peradilan pidana, saksi adalah kunci untuk memperoleh 

kebenaran materil. Teorinya, pasal 184 –185 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) UU No.8/1981, secara tegas mengambarkan hal tersebut. Pasal 184 

menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain berupa 

keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 185(2) menyatakan, 

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 
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bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.” Ayat 3 dari pasal yang sama 

berbunyi, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila 

disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan 

lebih dari 1 (satu) orang saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap 

cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah/tidak. 13 

  Pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan 

yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di 

muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, 

walau mungkin keterangannya itu memberatkan si terdakwa. Maka pasal 173 KUHAP 

memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi 

didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas: mengakomodir 

kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara 

lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir, atau pun tertekan.  

 Tetapi saksi juga harus dibebaskan dari perasaan takut, khawatir akan dampak 

dari keterangan yang diberikannya. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, 

atau, kalau pun dipaksa, berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau 

nyawa keluarganya gara-gara keterangannya yang memberatkan terdakwa. Di sisi lain, 

seseorang menolak memberikan keterangan karena mengalami trauma hebat akibat 

peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang 

peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang tidak dapat dibawa ke muka 

persidangan atau pun terhenti di tengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus-

kasus seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkotika yang melibatkan sebuah 

sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis gender menjadi contoh kasus yang 

seringkali tidak dapat diproses karena tidak ada saksi yang mau dan berani memberikan 

keterangan yang sebenarnya. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja gagalnya 

sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan yang bersih, jujur, dan berwibawa 

untuk memenuhi rasa keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual yang 

terkait dalam kasus tersebut.
14

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan 

mekanisme perlindungan saksi dan korban amat penting untuk menjamin diperolehnya 
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 Tempo Interaktif, Kamis 17 Juni 2004 
14

 Ibid 
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kebenaran materil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi 

saksi dan korban yang terkait. Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan suatu loncat indah bila 

dibandingkan dengan Sistem Pemidanaan pada zaman kolonial yang masih menjadi 

pedoman dari KUHP. 

 Dengan berlakunya Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang : ”Perlindungan 

Saksi dan Korban”, mekanisme perlindungan saksi dan korban sudah dapat dilaksanakan 

dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) seperti yang diatur 

dalam pasal 11s/d pasal 27 BAB III. LPSK adalah lembaga mandiri yang berkedudukan 

di ibukota Negara RI, bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan 

bantuan pada Saksi dan Korban (pasal 11 dan 12). LPSK bertanggung jawab pada 

Presiden dan membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada 

DPR paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun (pasal 13). Dan hal-hal administratif 

serta kelembagaannya diatur dalam pasal 14 s/d 27.  

 Mengapa lembaga ini sangat esensial dibutuhkan, karena tak lain adalah bahwa 

dapat dipahami dalam suatu proses peradilan pidana keterangan Saksi dan/atau Korban 

yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam 

upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku 

adalah salah satu alat bukti yang sah.   

 Namun dalam proses peradilan selanjutnya penegak hukum sulit menghadirkan 

Saksi dan Korban, karena saksi dan korban acapkali mendapat ancaman, baik fisik 

maupun psikis. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memberi perlindungan 

kepada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan 

peradilan (pasal 2 UU no. 13 tahun 2006 tentang; “Perlindungan Saksi dan Korban”), 

yang bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan Korban dalam memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana (pasal 4). Dalam UU ini Saksi dan 

Korban mempunyai hak-hak seperti yang diatur dalam pasal 5 s/d pasal 10. 

 Pasal 5  ayat (1) menyebutkan , bahwa Saksi dan Korban berhak : 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,keluarga,dan harta bendanya, serta 

bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan,sedang,atau telah 

diberikannya; 
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b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 

keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan menjerat; 

f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. mendapat identitas baru; 

j. mendapatkan tempat kediaman baru; 

k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 

l. mendapat nasihat hukum;dan/atau  

m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan 

berakhir; 

 Namun hak-hak tersebut hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu sesuai 

keputusan LPSK (termasuk kasus yang secara prosedurial telah memenuhi syarat- Tata 

Cara Pemberian Perlindungan seperti yang diatur dalam Pasal 29 s/d 32). Sedangkan 

UU No. 23/ 2004 menitik beratkan pada pemberian perlindungan keamanan terhadap 

diri korban yaitu perlindungan dari hal yang membahayakan keamanan diri korban yang 

diatur dalam : 

Ps 31: (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat 

mempertimbangkan untuk: 

a. menetapkan suatu kondisi khusus 

     penjelasan : yang dimaksud “kondisi khusus” dalam ketentuan ini adalah 

pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, 

larangan membututi, mengawasi, atau mengintimidasi korban mengubah 

atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan. 

 

b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah 

perlindungan. 
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(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 

bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Ps 34: (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat  

menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan. 

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, 

pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga 

kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/ atau pembimbing 

rohani. 

Ps 35: (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa 

surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah 

perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat 

polisi itu bertugas. 

(2) Penangkapan dan penahanan sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1x24 (satu 

kali dua puluh empat) jam. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap 

penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). (Artinya tidak 

dapat ditahan di luar Rutan)   

Ps 36: (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat 

menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah 

melanggar perintah perlindungan. 

(2) Penangkapan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan 

penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1x24 jam. 

Ps38:(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku melanggar perintah  

perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka 

Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis 

yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. 
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(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku 

paling lama 30 hari. 

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat 

perintah penahanan. 

 Khusus untuk pelanggaran HAM berat seperti yang dimaksud pasal 6, Saksi dan 

Korban juga diberikan bantuan, dimana tata caranya diatur dalam pasal 33,pasal 34 dan 

pasal 35 UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13 Th 2006). Dengan berlakunya 

UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sebelum melakukan penyelidikan terhadap 

adanya kasus KDRT, Kepolisian wajib memberi perlindungan sementara kepada korban 

(pasal 16 ayat 1). Perlindungan sementara dapat diberikan selama 7 (tujuh) hari, dan 

setelah 1x24 jam polisi wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari 

pengadilan (ayat 2 dan ayat 3), hal ini merupakan perkembangan tugas dan wewenang  

Kepolisian dalam menangani kasus KDRT. 

 Dalam  UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban 

berhak untuk mendapatkan : 

Ps 6: a. bantuan medis; dan 

 b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial  

penjelasan : yang dimaksud dengan bantuan “rehabilitasi psiko -  sosial” adalah 

bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita 

trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi 

kejiwaan Korban. 

Ps 7: (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa; 

a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang  

berat. 

b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku 

tindak pidana. 

(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 Korban dapat mengajukan hak-haknya ke pengadilan, yaitu hak atas restitusi 

atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7 ayat 1 

huruf b) dengan Keputusan Hakim, sedangkan kompensasi hanya diberikan dalam kasus 

HAM berat. Ketentuan mengenai kompensasi dan restitusi melalui  Peraturan 

Pemerintah, yang sampai saat ini belum ada pengaturannya. Sedangkan untuk restitusi 

dan kompensasi tidak ada pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 lix

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
15

 

 

“Sangat tidak setimpal hukuman penjara 2 bulan itu dengan apa yang telah dia 

lakukan pada saya... Tapi, biarlah dia puas, sanksi social dan adat akan dia 

terima melebihi hukuman yang diputuskan. Ini pun sudah menjadi pelajaran bagi 

dia selaku tokoh masyarakat.” 

 

Penggalan kalimat di atas merupakan salah satu ungkapan kekecewaan dari 

korban kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kekerasan fisik yang dialami termasuk 

berat, dan jalur hukum sudah ditempuh dengan waktu yang begitu lama, ternyata 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) belum 

menjawab keadilan bagi korban. Putusan 2 bulan tersebut bahkan lebih rendah dari 

tuntutan Jaksa yang 3 bulan penjara. Sehingga, begitu putusan dijatuhkan, sekitar enam 

hari kemudian pelaku menghirup udara kebebasan. Dalam kasus ini, Hakim maupun 

Jaksa tidak mempertimbangkan profesi serta kedudukan pelaku di masyarakat yang 

termasuk sebagai tokoh masyarakat dan akademisi–yang mana perilakunya seharusnya 

menjadi contoh dan panutan masyarakat. 

 

Jumlah Kasus KDRT Di Beberapa Lembaga Pendamping 

 

 Sejak disahkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, 

tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Dari sekian banyak data 

pengaduan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta, kebanyakan korban 

mengambil keputusan yang ekstrim untuk memutus rantai KDRT, yakni dengan 

mengajukan perceraian ke Pengadilan. Di tahun 2005, dari 325 kasus KDRT yang 

diadukan ke LBH APIK Jakarta, terdiri dari 19 kasus diproses secara hukum (dilaporkan 

ke polisi), dan 142 kasus diproses dengan mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 
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 Data diperoleh dari LBH-Apik dan ditulis oleh Estu  Rakhmi Fanani , Koordinator Divisi Litbang  

LBH-Apik Jakarta. 
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2006, sampai dengan bulan Agustus, terdapat 239 kasus KDRT, dengan penyelesaian 

perceraian sebanyak 124 kasus, dan 5 kasus dilaporkan ke polisi. 

 

Tabel 1 - Kasus KDRT Tahun 2005 

 

No. Kekerasan yang Dialami Jumlah 

Korban 

Mengajukan 

Cerai 

Melapor ke 

Polisi 

1. Fisik 16 7 8 

2. Fisik, Psikis 65 22 4 

3. Fisik, Ekonomi 7 5 - 

4. Fisik, Psikis, Seksual 1 1 - 

5. Fisik, Psikis, Ekonomi 61 28 6 

6. Fisik, Psikis, Seksual, Ekonomi 2 2 1 

7. Psikis 107 48 - 

8. Psikis, Seksual 2 1 - 

9. Psikis, Ekonomi 35 16 - 

10. Ekonomi 28 12 - 

11. Ekonomi, Seksual 1 - - 

 TOTAL 325 142 19 

Data : LBH-APIK Jakarta 

 

Tabel 2 - Kasus KDRT Tahun 2006 (Januari – Agustus) 

 

No. Kekerasan yang Dialami Jumlah 

Korban 

Mengajukan 

Cerai 

Melapor ke 

Polisi 

1. Fisik 75 - 5 

2. Fisik, Psikis 9 7 - 

3. Fisik, Ekonomi 1 - - 

4. Psikis 148 111 - 

5. Psikis, Ekonomi 5 2 - 

6. Seksual 1 1 - 

7. Ekonomi 23 4 - 

 TOTAL 262 124 5 

Data : LBH-APIK Jakarta 
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Dari data di atas, terlihat bahwa dari sekian ratus kasus KDRT, hanya sebagian 

kecil saja yang melaporkan kasusnya ke Polisi. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa 

mereka menempuh jalan perdata atau mediasi, meskipun UU PKDRT sudah dua tahun 

ini disahkan. Beberapa alasan kenapa pidana kasus KDRT masih rendah adalah pertama, 

karena masih adanya ketergantungan secara ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangan). 

Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya akses terhadap ekonomi keluarga maupun 

kebutuhan dilindungi dan disayang orang lain (pasangannya).  Jadi, meskipun kekerasan 

yang dialami terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku 

dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya 

tersebut. Sehingga, tak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika 

kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulangkali terjadi. Bahkan, salah satu 

mitra (klien) LBH APIK Jakarta mengadukan kasus KDRT yang dia alami selama 

berpuluh-puluh tahun dan mengajukan perceraian ketika usianya 75 tahun dan anak-

anaknya sudah dewasa semua.  

Seperti tergambar dalam kasus ibu Dara, seorang ibu rumah tangga yang 

mengalami percobaan pembunuhan oleh suaminya dengan dipaksa minum racun 

serangga di tahun 1999. Akibat dari tindakan pemaksaan ini, Ibu Dara dirawat di rumah 

sakit selama dua hari. Dari tahun 1999-2005, hampir setiap hari ibu Dara mengalami 

kekerasan fisik dan psikis dari suaminya. Bahkan diawal 2006, diketahui bahwa ternyata 

suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Bahkan, uang dan perhiasan ibu 

Dara senilai Rp.14.000.000,- diambil oleh suaminya tersebut, sehingga ibu Dara tidak 

mempunyai uang untuk membiayai kehidupannya. Karena mengetahui tindakan 

suaminya tersebut, ibu Dara pun mendapatkan kekerasan fisik kembali. Dan setelah 

melaporkan ke polisi karena diancam dibunuh, suaminya pun ditangkap. Meskipun 

suami di dalam penjara. Namun, kekerasan masih saja dialami Ibu Dara, karena ternyata 

ancaman dan teror diterima ibu Dara dan keluarganya hampir setiap hari dengan tidak 

mengenal waktu, siang ataupun malam. 

Sedangkan data kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2004 yang 

dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari beberapa organisasi (43 organisasi 

perempuan) di Indonesia adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3 - Jenis Kekerasan Dalam kasus KDRT 

 

No. Jenis Kekerasan Jumlah Kasus 

1. Kekerasan terhadap istri 1782 

2.  Kekerasan dalam pacaran 321 

3. Kekerasan terhadap anak perempuan 251 

4. Kekerasan terhadap pekerja rumah 

tangga (PRT) 

71 

5. Kekerasan ekonomi 28 

 TOTAL 2453 

Data : LBH-APIK, Jakarta 

 

Dari data yang dikumpulkan Komnas Perempuan tersebut, ternyata terlihat 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri saja, tetapi juga anak 

dan pekerja rumah tangga (PRT). Meskipun jumlah kasus yang menimpa PRT lebih 

sedikit dibanding kekerasan yang menimpa istri maupun anak, namun, kekerasan 

terhadap PRT ini mempunyai kekhususan dan kompleksitas yang tinggi. Seperti 

misalnya, jika kekerasan psikis yang menimpa istri atau anak berupa cacian, makian, 

tekanan-tekanan psikis lainnya. Maka kekerasan psikis yang menimpa PRT bisa lebih 

berat lagi seperti kondisi kamar yang tidak manusiawi, dikurung di dalam rumah, 

larangan berkomunikasi dengan tetangga ataupun keluargannya, fasilitas –termasuk 

fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang sangat minim, pembatasan akses informasi, 

dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan terhadap PRT 

tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang anggota keluarga tersebut. Hal ini bisa 

terjadi karena posisi rentan PRT dalam struktur keluarga, terlepas kenyataan bahwa PRT 

tersebut tua atau muda. Karena secara tidak langsung, majikan PRT tidak hanya orang 

yang mempekerjakan dia saja, tetapi juga anak majikan, ibu/bapak majikan, istri/suami 

majikan, saudara-saudara majikan yang tinggal satu rumah ataupun beda rumah dengan 

majikannya. Apalagi konsep keluarga atau rumah tangga di Indonesia masih mengenal 

keluarga batih atau keluarga besar, tidak hanya ayah, ibu, anak. 
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Sampai bulan Agustus tahun 2006 ini saja, data kasus berdasarkan analisis berita 

yang dilakukan LBH APIK Jakarta terhadap dua surat kabar Warta Kota dan Pos Kota 

menunjukkan sebanyak 19 kasus kekerasan terhada PRT. Dari kasus-kasus tersebut, 

memperkuat kenyataan lemahnya posisi PRT dihadapan majikan. Bahkan, hanya karena 

kesalahan-kesalahan kecil seperti membuat goresan di lemari es ketika mengambil es 

batu, meminum susu majikan karena kelaparan/makanan sangat dibatasi, menyeterika 

terlalu lama, sampai lalai membuang sampah, sudah menjadi ‘pengesahan’ bagi majikan 

untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan yang merendahkan martabat PRT. Seperti 

misalnya gaji tidak diberikan, ditonjok, disiram air panas, digunduli, disundut 

rokok/obat nyamuk bakar, dibenamkan dalam lubang kloset, tidak diberi makan, sampai 

dipaksa membersihkan kloset dengan lidah (kasus Shd yang didampingi LBH APIK 

Jakarta). Dari kenyataan-kenyataan tersebut, ternyata perlindungan PRT tidaknya 

diperlukan untuk menjamin hak-haknya sebagai pekerja saja, tetapi juga sebagai salah 

satu anggota dari suatu keluarga.  

 

Beberapa Permasalahan Lain Seputar KDRT 

Selain kekerasan dalam berbagai bentuk, masih ada beberapa permasalahan lain 

terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain adalah pelaksanaan putusan-

putusan cerai yang tidak ada sanksi jika pasangan belum melaksanakannya. Sehingga 

semuanya tergantung “niat baik” mantan suami dalam memberikan nafkah anak/istri. 

Hal ini diperparah lagi dengan tidak dijangkaunya nafkah paska perceraian dalam UU 

PKDRT untuk penelantaran keluarga. Hal ini juga membuat timbulnya kekerasan yang 

terjadi paska perceraian yang jika dikategorikan ke dalam KDRT tidak mungkin karena 

tidak diatur dalam UU PKDRT. Tapi dalam realita di lapangan dan berdasarkan kasus-

kasus yang diterima LBH APIK Jakarta dan beberapa lembaga lain, tidak menutup 

kemungkinan kekerasan terjadi. Terutama ketika si mantan istri mau menuntut hak-hak 

sebagai mantan istri maupun hak-hak anak-anaknya yang masih menjadi kewajiban 

kedua orangtuanya.  

 Dalam kasus PRT pun, ketika PRT memutuskan keluar dari rumah/keluarga 

karena mendapatkan kekerasan, mengalami kesulitan ketika akan menuntut haknya 

(gaji) yang belum terbayar selama dia bekerja di situ. Kondisi-kondisi seperti inilah 
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yang belum dijangkau dengan keberadaan UU PKDRT, padahal kekerasan dalam fase 

ini tidak terlepas dari pernah adanya kedekatan hubungan suami istri maupun hubungan 

majikan dan PRT. Meskipun sudah berpisah secara hukum dan fisik, namun mantan 

pasangan –dalam hal ini mantan suami merasa masih memiliki dan berkuasa atas mantan 

istrinya tersebut. Sehingga tidak jarang, ketika tiba-tiba mantan suami datang dan 

memaksa untuk dilayani secara seksual oleh mantan istrinya jika ingin mendapatkan 

nafkah istri dan anak-anak, sebagaimana kasus keluarga yang pernah di dampingi LBH 

APIK Jakarta.  

 Kendala lain adalah bahwa dalam pelaksanaan dan penerapan pasal-pasal dalam 

UU PKDRT. Antara lain penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga yang 

berbeda antara penegak hukum maupun masyarakat sendiri. Seperti contoh kasus di atas 

yang dialami oleh Ny. M. Putusan hukuman yang hanya 2 bulan dikarenakan hakim 

menafsirkan bahwa KDRT fisik yang dilakukan oleh suami hanya diakomodir pada 

pasal 44 ayat 4 saja, serta luka yang dialami korban adalah luka ringan yang tidak 

mengganggu kegiatan sehari-hari dan tidak mendapatkan perawatan yang intensif 

(opname). Padahal, berdasarkan visum et repertum dari rumah sakit, korban mengalami 

patah tulang serta kehilangan indra penciumannya. Hal ini juga dikuatkan saksi ahli 

dimana memberitahukan bahwa luka tersebut harus dievaluasi lagi satu tahun kemudian, 

jika tidak pulih indra penciumannya, berarti korban mengalami cacat permanent. Hal 

inilah yang menjadi kendala bagi korban untuk menggapai keadilan. Selain itu, masalah 

pembuktian maupun belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan 

pemberian perlindungan maupun penanganan masih menjadi penghambat bagi korban 

maupun penegak hukum.  

 Dari data di atas juga terlihat jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga yang 

dialami para korban yang sebagian besar adalah perempuan (istri). Bahkan sebagian 

besar korban mengalami jenis kekerasan lebih dari satu (multi kekerasan). Baik itu 

kekerasan fisik dan psikis, fisik dan ekonomi, fisik dan seksual, fisik-seksual-ekonomi, 

fisik-psikis-seksual, fisik-psikis-seksual-ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkaran kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan 

dan anak ternyata sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Selain itu, 

meskipun UU PKDRT sudah mengakomodir beberapa jenis kekerasan, namun tidak 
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semuanya bisa diproses hukum lebih jauh. Selama dua tahun diberlakukannya UU 

PKDRT ini, hanya kekerasan fisik saja yang banyak diadukan ke polisi dan bisa diproses 

lebih lanjut sampai ke persidangan. Untuk jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan 

psikis, seksual maupun ekonomi, masih banyak kendala yang dihadapi terkait 

dengan masalah pembuktian, saksi maupun pemberian perlindungan bagi saksi 

dan korban. Hal ini dikarenakan masih belum jelasnya prosedur atau mekanisme 

pelaporan, penanganan kasus ataupun perlindungan itu sendiri. Disamping juga masih 

adanya beberapa pasal yang multi tafsir terkait dengan sanksi atau tindakan KDRT 

oleh aparat penegak hukum. Dalam artian, hakim atau jaksa menafsirkan satu pasal 

secara berbeda, seperti yang terjadi dalam kasus Ny. M.  

 Sedangkan untuk tidak ditempuhnya jalur hukum karena biasanya kekerasan 

dalam rumah tangga mempunyai kondisi yang berbeda dengan kekerasan lainnya. 

Dalam KDRT, antara pelaku dan korban umumnya mempunyai kedekatan personal 

dalam artian mempunyai relasi intim, ketergantungan secara emosi dan ekonomi. Ini 

yang membuat korban terkadang enggan memproses kekerasan yang dialaminya secara 

hukum dan lebih memilih jalur di luar hukum seperti mediasi atau pisah/cerai. Namun, 

ternyata pilihan yang dianggap baik ini juga tidak menghentikan kekerasan yang dialami 

korban. Sebagai ilustrasi, kasus Ibu Meta, seorang stylist yang mendapat kekerasan dari 

suami selama 10 tahun perkawinannya. Dan keputusan untuk hidup berpisah dengan 

suaminya, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir ini bersama anak-anaknya (3 

anak), ternyata bukan jalan terbaik dalam menyelesaikan/memutus kekerasan yang 

dialaminya. Bahkan terakhir, Ibu Meta mendapatkan kekerasan fisik berat yang 

menyebabkan kepala dan dahinya terluka serta harus mendapatkan jahitan sekitar 15 cm 

karena mendapatkan serangan senjata tajam (dengan cutter) oleh suaminya. Bahkan 

akibat luka ini, Ibu Meta sempat dirujuk ke beberapa rumah sakit karena parahnya luka 

yang dideritanya.  

Ketika mengadukan ke LBH APIK, Ibu Meta hanya menginginkan penyelesaian 

secara hukum, rasa aman bagi dia dan anak-anaknya, serta nafkah bagi anak-anak. 

Selain itu, dari informasi yang tergali, ternyata salah satu penyebab kekerasan tersebut 

adalah karena stigma pekerjaan yang dijalani Ibu Meta (sebagai stylist) yang membuat 

dia dekat dengan banyak orang dan mengharuskan Ibu Meta pulang malam.  
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Oleh karenanya, menyikapi dan mengantisipasi kendala-kendala di atas, maka 

LBH APIK Jakarta, sebagai salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ikut 

mendesakkan adanya UU PKDRT merasa perlu melakukan sosialisasi dan penguatan 

hukum bagi konstituen maupun kontak strategis lembaga.  Walaupun jika mau jujur, 

sosialisasi adalah salah satu tugas dari Pemerintah. Namun, berdasarkan pengalaman 

LBH APIK Jakarta, masih ada aparat penegak hukum yang belum mengetahui 

keberadaan UU PKDRT, khususnya di beberapa daerah terpencil di Jawa maupun di 

luar Jawa.  

 Beberapa upaya LBH APIK dalam mengupayakan penggunaan UU PKDRT 

adalah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan penegak hukum serta penguatan 

hukum itu sendiri di tingkat konstituen utama LBH APIK Jakarta. Sosialisasi dilakukan 

dengan melakukan seminar maupun diskusi di kelompok-kelompok (komunitas) dalam 

masyarakat seperti kelompok PKK, pengajian ibu-ibu, ataupun komunitas PRT, buruh 

dan miskin kota. Sedangkan untuk penguatan hukum, LBH APIK Jakarta membentuk 

paralegal dari komunitas PRT, mitra (klien) dan miskin kota. Selain juga melakukan 

penguatan dengan pelatihan-pelatihan ke pengacara/advokat. Tujuan dari adanya 

paralegal adalah memaksimalkan peran masyarakat dalam penghapusan KDRT seperti 

yang tercantum dalam Pasal 15 UU PKDRT. Dalam hal ini khususnya paralegal dapat 

menjadi pendamping korban di komunitasnya masing-masing. Baik dalam penyelesaian 

secara hukum maupun mediasi atau konsultasi. Paralegal ini dibekali dengan 

pengetahuan hukum dasar sehingga dapat memberikan informasi seputar kasus-kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mendampingi korban ke Polisi. Bahkan, 

dari pengalaman paralegal di satu komunitas masyarakat miskin kota, mereka berhasil 

menghentikan KDRT yang dilakukan suami pada istrinya dengan pro-aktif 

mengingatkan suami serta menguatkan istri dan memberikan peran mediasi pada ketua 

RT. Sehingga, dibuatlah perjanjian antara suami dan istri dengan disaksikan ketua RT 

maupun paralegal dan masyarakat. Jadi, kontrol masyarakat dalam hal ini untuk 

menciptakan lingkungan tanpa kekerasan sangat dirasakan.  

 Sedangkan untuk pengacara atau advokat, kita mendorong adanya bantuan 

hokum cuma-cuma (probono) terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan 

adanya pembelaan hukum yang berperspektif gender. Hal ini penting karena untuk 
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kasus-kasus kekerasan yang dialami  perempuan, khususnya kasus KDRT memerlukan 

pendekatan khusus. Kekhususan dari kasus KDRT , karena melibatkan hubungan 

emosi antara pelaku dan korban. Dan akar permasalahannya pun bukan hanya sekedar 

tindak kekerasan, tetapi juga karena adanya budaya patriarki yang sudah 

mendarahdaging, dan menjadi dasar diwajarkannya tindakan kekerasan terhadap istri 

atau anggota keluarga lain yang berada dalam posisi subordinat. Selain itu juga 

bagaimana melibatkan konstituen dalam pengawalan RUU/UU yang masih diskriminatif 

terhadap perempuan.  

 

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum 

Menjawab Keadilan Bagi Korban KDRT 

 

KASUS : Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Upaya Memberi Keadilan Hukum 

bagi Perempuan16 

 

 Suparmi (bukan nama sebenarnya) telah menikah selama 15 tahun dan hampir 

sepanjang usia pernikahannya selalu mengalami kekerasan dari suami sehingga dia 

menganggap perlakuan itu sebagai makanan seharai-hari. Ketika suaminya mengalami 

kesulitan kerja, kekerasan yang diterima makin sering dan makin meningkat kualitasnya. 

 Pemukulan dan tendangan disertai penggunaan benda-benda yang mengancam 

jiwanya dia terima hampir tiap hari. Tidak seorang tetangga pun membantu dan 

lingkungan menganggap perilaku suami itu sebagai kewajaran. Suparmi juga sulit 

pulang ke kampung halamannya karena keuangannya minim. Ketika dia tidak tahan lagi 

pada perilaku suaminya, dia nekat membunuh suaminya dengan pisau dapur tahun lalu. 

Suparmi yang merupakan korban kekerasan dari suaminya, kemudian ia menjadi pelaku. 

Suparmi merupakan korban  yang seyogyanya dapat menggunakan haknya dari 

perlakuan kekerasan dari suaminya yang telah disediakan pemerintah yang berupa UU  

No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, serta aparat penegak hukum serta budaya hukum 

yang berorientasi pada supremasi hukum. 

                                                 
16

 http:psi.ut.ac.id/jurnal/101topo.htm 
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 Seorang ibu berjuang menghidupi anak-anaknya dengan bekerja sebagai pekerja 

rumah tangga (PRT), dimana keluarga tempatnya bekerja mempunyai anak laki-laki. 

Sampai suatu ketika majikannya melaporkan si ibu PRT  ke polisi dengan tuduhan si ibu 

melakukan pencabulan kepada anak majikannya. Ibu PRT tersebut  ditahan dan dijatuhi 

hukuman tanpa melihat realitas bahwa dia dipaksa oleh si anak majikan untuk 

melayaninya. Kesediaannya lebih disebabkan ketakutannya akan kehilangan pekerjaan. 

 Dua kejadian di atas adalah kasus yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum 

Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta di mana perempuan 

yang sebenarnya korban akhirnya dihukum sebagai pelaku kejahatan. Sistem peradilan 

yang ada saat ini tidak mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang mendominasi 

perempuan. Keadaan ini membuat perempuan berada dalam suatu situasi yang memaksa 

dia melakukan tindakan melanggar hukum. Akhirnya tanpa keberdayaan untuk 

mendapatkan haknya sebagai warga negara  yang telah disediakan negara ia menjadi 

pelaku kejahatan.  

 Pada kasus Suparmi, posisi suaminya yang dominan dan lingkungannya yang 

membenarkan tindakan kekerasan suami menjadi penyebab tindakan nekatnya. Pada 

kasus PRT, ketakutan akan kehilangan pekerjaan yang menjadi satu-satunya gantungan 

hidup dia dan anak-anaknya membuat si PRT bersedia melakukan hal yang dilarang 

dalam hukum yang berlaku. 

 Dua kasus tersebut dipaparkan dalam sosialisasi membangun konsep Sistem 

Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan 

Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sosialisasi dilakukan di Jakarta pertengahan 

April lalu oleh Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, Convention Watch Pusat 

Kajian Wanita Universitas Indonesia, dan Derap Warapsari bersama lembaga penegak 

hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Asosiasi Advokat. 

 Keinginan untuk mengadakan sistem peradilan pidana terpadu tersebut berangkat 

dari realitas di lapangan mengenai semakin bertambahnya kasus kekerasan terhadap 

perempuan yang terungkap. Pada saat yang sama, sistem peradilan yang ada tidak 

mempertimbangkan penderitaan yang dialami perempuan yang menjadi sebab 

perempuan tsb melakukan tindak pidana yang dijatuhkan kepadanya,sehingga hukum 
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sering kali tidak memberi keadilan dan perlindungan kepada perempuan, baik sebagai 

korban maupun pelaku kejahatan. 

 Ratna Batara Munti dari LBH APIK, lembaga swadaya masyarakat yang sejak 

tahun 1996 mendampingi korban-korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) 

mengemukakan, bahwa sistem hukum saat ini belum mempertimbangkan pengalaman 

dan penderitaan yang dialami perempuan yang pada awalnya adalah korban KDRT tapi 

akhirnya menjadi pelaku. Mengapa perempuan tsb melakukan tindak pidana, sebenarnya 

perlu dipahami dan dipertimbangkan penderitaan yang dialaminya dalam proses hukum 

(penyidikan), bahkan dalam penyelidikan dan penyidikan aparat penegak hukum 

cenderung menyalahkan, menstigmatisasi, dan mencurigai seksualitas perempuan. 

 Pendapat tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang didapat dari pengalaman 

lapangan dan pemantauan terhadap kasus-kasus KTP di enam wilayah, yaitu Medan, 

Palembang, Manado, Kalimantan Timur, Kupang, dan Jakarta. 

 Sejak awal, kekerasan terhadap integritas tubuh perempuan semata-mata 

dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, yang dilindungi adalah "rasa 

susila" masyarakat dan bukannya perempuan sebagai korban. "Sepanjang masyarakat 

tidak melihat perempuan tersebut sebagai korban, maka tindakan tersebut tidak dianggap 

sebagai kekerasan terhadap perempuan," papar Ratna. 

 Hal tersebut bisa dilihat pada KUHP yang memasukkan pasal-pasal kejahatan 

terhadap integritas tubuh dan seksualitas perempuan ke dalam pasal-pasal bab kejahatan 

terhadap kesusilaan. Keadaan ini menyebabkan pendekatan yang digunakan dalam 

menangani kasus KTP tidak berorientasi pada situasi korban, melainkan sejauh mana 

masyarakat menilai hal itu sebagai pelanggaran terhadap rasa susila di masyarakat. Salah 

satu contohnya adalah pemerkosaan yang sering kali direduksi menjadi kasus 

pencabulan, bahkan dapat menjadi lebih buruk lagi karena dianggap sebagai hubungan 

seksual biasa. 

 Fakta lain adalah pembuktian suatu tindak kejahatan tidak mempertimbangkan 

fakta terhadap penderitaan yang dialami perempuan sebelum tindak pidana terjadi serta 

konteks mengapa dan apa sebabnya  kekerasan terjadi. Aturan hukum mensyaratkan 

adanya dua saksi, hal tersebut menyulitkan pengungkapan adanya KTP, terutama yang 

terjadi di ruang privat. Begitu juga aturan harus ada ancaman atau bentuk paksaan untuk 
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menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum, mengabaikan realitas adanya relasi 

domestik atau kedekatan antara pelaku-korban yang bersifat ordinasi-subordinasi. Kasus 

PRT pada bagian awal tulisan ini adalah salah satu contohnya. 

 Aparat hukum cenderung menstigmatisasi perempuan sehingga dalam 

pemeriksaan kerap terjadi keadaan yang menyalahkan korban (victim blaming) atau 

menuduh korban ikut berpartisipasi sehingga kejahatan terhadap dirinya terjadi (victim 

participating). Dalam keadaan ini perempuan korban dituntut membuktikan dia benar-

benar "tidak ikut mengambil keuntungan" dalam peristiwa itu. 

 "Pada korban pemerkosaan, pertanyaan seperti ’Apakah Anda ikut bergoyang’ 

menjadi standar pertanyaan yang diajukan dalam proses BAP. Ini artinya pemerkosaan 

dipersepsikan tidak lebih dari hubungan seksual belaka," papar Ratna. Di sini korban 

dibebani kewajiban pembuktian untuk mengatakan sebaliknya, yaitu bahwa dia tidak 

berpartisipasi. Karena sulitnya pembuktian pemerkosaan yang diwajibkan pada korban, 

maka lebih banyak kasus pemerkosaan yang direduksi menjadi sekadar kasus 

pencabulan dalam dakwaan jaksa dan hakim dalam menjatuhkan hukuman kurang 

bahkan tidak memberi keadilan bagi perempuan sebagai korban. 

 Aparat juga tidak memahami kekerasan yang dialami korban karena  adanya 

relasi ordinasi-subordinasi yang melatarbelakangi suatu peristiwa kejahatan, sehingga 

aparat dengan mudah menjadikan korban sebagai pelaku kriminal, seperti pada dua 

kasus yang disebutkan pada awal tulisan ini. 

 Hal yang tidak kalah memprihatinkan adalah di dalam kasus KTP hak-hak 

pelaku atau tersangka tidak dianggap ( diminimalisir) atau diabaikan. Di dalam KUHP 

yang diberi hak lebih banyak adalah pelaku dibandingkan dengan korban. Misalnya, 

KUHP dengan tegas menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka berhak mendapat 

bantuan hukum dan pendampingan selama di pengadilan. Tetapi, hak-hak tersebut tidak 

otomatis diberikan kepada pelaku ketika pelakunya adalah perempuan sebagai korban 

KTP. Hal di atas disebabkan sejak awal telah terjadi stigmatisasi dan pengurangan hak  

perempuan. 

 Dalam banyak hal, demikian Ratna, aparat tidak melakukan kewajibannya untuk 

menunjuk penasihat hukum bagi pelaku dan jaksa tidak mempersoalkannya. Hakim pun 

memperlakukan pelaku sama seperti pelaku kriminal biasa. Selain itu, kebanyakan 
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aparat pun masih enggan menggunakan peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-

Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No 23/2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, 

serta Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang :”Perlindungan Saksi dan Korban”. 

 Dari  berbagai pengalaman di lapangan seperti yang telah disebutkan diatas oleh 

lembaga-lembaga seperti LBH APIK serta catatan KTP yang dihimpun Komnas 

Perempuan dari berbagai pusat layanan terpadu maupun dari laporan penegak hukum 

sendiri, akhirnya muncul konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan 

Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). 

 Asniyanti Damanik dari Komnas Perempuan dalam pemaparan mengenai SPPT- 

PKKTP menyebutkan, dasar konsep ini adalah pada kebutuhan dan kepentingan korban 

dengan mengacu pada nilai-nilai adil gender dengan memberi titik penekanan pada 

perspektif korban. Dalam hal ini korban diletakkan pada pusat berjalannya sistem 

peradilan. Sebagai pusat atau subyek, korban berhak didengar keterangannya, mendapat 

informasi atas upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan keinginannya untuk 

mendapat keadilan, dan situasinya dipulihkan disebabkan perampasan hak dan 

kekerasan yang dialaminya. 

 Memosisikan perempuan sebagai subyek diharapkan sudah dilakukan sejak 

terjadinya kasus, saat pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban seperti 

layanan medis, sosial dan psikologis, penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus 

ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan 

pengadilan, hingga eksekusi putusan pengadilan. 

 Dengan konsep itu, SPPT-PKKTP mengadopsi prinsip utama yang terdapat 

dalam UU No 7/1984, UU No 23/2004, dan perundang-undangan lain yang berkaitan 

dengan hak asasi manusia. 

 Prinsip-prinsip utama itu adalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, 

kesetaraan jender, yaitu situasi di mana laki-laki dan perempuan menikmati status yang 

setara dan berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak 

asasi manusia, perlindungan terhadap korban, dan prinsip nondiskriminasi (Ninuk MP). 
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B. Data Ruang Polisi Khusus (RPK) Direktorat RESKRIM Umum METRO 

JAYA
17

 

 

1. RPK yang menangani kasus KDRT yang diproses sesuai dengan UU No.23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), 

setelah dilakukan penyidikan akan  memberitahukan kepada korban bahwa berkas 

perkaranya sudah dikirim ke Kejaksaan, yang dituangkan dalam Surat 

Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Hal tersebut sesuai 

dengan pasal UU PKDRT yang bertujuan agar supaya pihak korban bersama 

dengan LSM (pendamping) atau Penasehat Hukumnya dapat memantau 

perkembangan kasus KDRT yang dilaporkan korban. Penyidik dalam halini 

kepolisian (RPK) berkoordinasi dengan Jaksa. 
18

  

2. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2005 adalah 128 kasus, dari 128 kasus  

hanya 45 kasus yang diproses. Dan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 7 

kasus, dan 25 kasus di P21, artinya diteruskan untuk dituntut ke Pengadilan. 

Sedang 51 kasus dikenakan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), 

dengan alsan perkaranya dicabut oleh korban. 

 Alasan pencabutan perkara disebabkan karena : 

• Sudah ada penyelesaian secara damai antar kedua belah pihak 

 (suami-istri).  

• Adanya tekanan dari pihak pelaku atau keluarganya. 

• Adanya petunjuk jaksa yang sulit dipenuhi/ terlalu lama. 

Untuk tahun 2006 sampai dengan bulan Nopember, jumlah kasus meningkat 

sampai 58 %, yaitu dari 128 kasus meningkat menjadi 220 kasus. Dari jumlah 

tersebut diproses sebanyak 139 kasus. Dari jumlah kasus tersebut dapat dilihat 

dari tabel di bawah ini. 

 

Tabel 4 – Jumlah kasus KDRT yang dilaporkan 

                                                 
17

 Data dari RPK Polda Metro Jaya tahun 2005 dan 2006 (untuk tahun 2006 hanya sampai dengan 

Nopember). 
18

 Hasil wawancara dengan Mustarfingah, RPK Polda Metro Jaya 
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Penyelesaian Kasus 
Tahun Jumlah 

Kasus Proses JPU P21 SP3 

2005 128 45 7 25 51 

sd. 

Nopember 

2006 

220 139 5 14 62 

 348 184 12 39 113 

Keterangan : Alasan SP3, Korban mencabut laporannya 

Sumber Data : RPK Polda Metro Jaya dan Kewilayahannya Th.2005 dan Th.2006 

 sd. November. 

 

3. RPK melakukan kerjasama dengan : 

a. LSM : Pusat Pelayanan Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan  Anak 

(P2TP2A) sebagai tindakan pertama terhadap  korban, apabila korban perlu 

mendapat pendampingan dan perlindungan, karena mendapat trauma, 

gangguan psikis atau korban terancam keselamatannya yang memerlukan 

rumah aman (shelter). Bila korbannya masih dibawah umur 18 tahun, maka 

diperlukan pendamping dan bahkan psikolog untuk mendapatkan keterangan 

dari korban, yang merupakankendala dlam mendapat kesaksian/bukti. 

b. Rumah Sakit :  Pusat Pelayanan Terpadu PPT) RS POLRI Pusat, RS Sukanto, 

Pusat Krisis Terpadu (PKT) Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM) untuk 

meminta Visum Et Repertum korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual. 

c. FKUI : membantu untuk menyediakan ahli psikiater, bila diperlukan. 

d. Instansi terkait :  

- Departemen Sosial yang menyediakan Rumah Aman (shelter) dalam   

pemulihak korban dan pendampingan korban. 

- Pemda DKI. 

 

 

3. Kendala RPK dalam menangani kasus KDRT 
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a. Jaksa pada umumnya belum memahami UU No 23 tahun 2004 tentang 

PKDRT, karena jaksa belum menggunakan pembuktian saksi korban dan 

visum saja sebagai alat bukti, yang telah diatur dalam hukum acara UU 

PKDRT. (Khusus dari KUHAP). 

b. Mengenai pemidanaan dalam UU PKDRT (pasal 44 ayat 4), menghukum 

pelaku yang melakukan kererasan fisik dengan ancaman hukuman 4 (empat) 

bulan penjara. Sedangkan menurut KUHAP pasal 356 (penganiayaan dalam 

keluarga), ancaman hukumannya ditambah 1/3 ancaman pokok). Sehingga 

ancaman hukuman untuk pelaku KDRT sama dengan ancaman hukuman bagi 

pelaku tindak pidana ringan (Tipiring). 

c.  Kendala dalam proses penyidikan.  

- Kejaksaan yang menangani berkas perkara KDRT, terlalu lama menunjuk 

jaksa yang menangani nya, bahkan lebih dari 14 hari. 

- Jaksa sering memberi petunjuk yang tidak konsisten, sehingga  menyulitkan 

pihak penyidik. 

- Belum dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku kekerasan ekonomi, 

yaitu berupa penelantaran terhadap keluarga (dalam hal ini besaran jumlah 

/nilai materiel). 

- Jaksa menerapkan pembuktian kasus kekerasan psikis dengan meminta saksi 

dari pemuka agaman, yang sebenarnya yang diminta adalah saksi ahli dari 

psikolog. 

 

C.  Gambaran Umum Penanganan Perkara KDRT Di Kejaksaan
19

 

 

 

Secara umum penanganan perkara pidana di kejaksaan, dengan korban atau 

pelaku perempuan baik itu menggunakan pasal-pasal dalam KUHP maupun UU 

PKDRT, adalah sama saja dengan penanganan perkara pada umumnya, yaitu sesuai 

dengan prosedur hukum acara yang ditentukan dalam KUHAP. Kecuali dalam beberapa 

ketentuan yang dianggap baru yaitu, ketentuan dalam UU PKDRT yang dapat dianggap 

                                                 
19

 Hasil pengamatan dan wawancara Laksmi Indriyah sebagai anggota tim terhadap jaksa yang menangani 

perkara KDRT di Kejari Jakarta Pusat, Kejari Jakarta Barat dan Kejari Surabaya. 
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menguntungkan korban bahwa satu saksi sudah cukup digunakan untuk membuktikan 

terdakwa bersalah dengan didukung oleh 1 alat bukti lain yang sah. 

Dari pemantauan lapangan di dua kantor kejaksaan negeri, yaitu Kejaksaan 

Negeri Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat diperoleh gambaran bahwa 

sepanjang tahun 2005 dan 2006, tidak banyak kasus KDRT yang ditangani. Di kejari 

jakarta barat bahkan tidak ditemukan data sama sekali tentang kasus KDRT di tahun 

2005 dan tahun 2006. Menurut Kasubag Pembinaan kejari jakarta barat, hal ini terjadi 

karena memang tidak ada perkara dari kepolisian yang dilimpahkan dengan 

menggunakan UU PKDRT. Sebagaimana diketahui bahwa perkara yang disidangkan di 

tiap kantor kejaksaan negeri adalah berasal dari berkas dari polsek atau polres setempat.  

Sementara di kejari jakarta pusat, untuk tahun 2005 ada satu perkara KDRT yang telah 

diputus di tingkat PN, dan untuk tahun 2006 ada sekitar 5 perkara KDRT yang masih 

dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan.   

Gambaran yang dapat dikemukakan dari perkara yang telah putus di Kejaksaan 

Negeri Jakarta Pusat, di mana yang menjadi korban adalah seorang istri yang sering 

dianiaya oleh suaminya. Korban melapor ke kepolisian yang kemudian berkas 

perkaranya didasarkan pada  UU No.23 Tahun 2003 tentang PKDRT. Jaksa menuntut 

terdakwa (seorang suami) dengan acaman pidana kurang dari satu tahun, dengan 

pertimbangan mengingat kondisi ekonomi keluarga korban berserta anak-anak mereka 

akan menderita apabila si suami yang menjadi kepala keluarga dihukum terlalu lama. 

Perlu diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum  yang memegang perkara tersebut adalah 

laki-laki. 

Beberapa perkara KDRT lain yang sekarang masih dalam tahap pemrosesan, 

salah satu berkas perkara diantaranya, dimana si pelaku adalah istrinya sendiri. Hal 

tersebut dilatarbelakangi  oleh ledakan emosi yang bertumpuk dan dendam yang 

membara, karena suami diam-diam telah menikah lagi. Pelaku KDRT yang adalah 

istrinya sendiri menyiram suaminya dengan minyak goreng panas, sehingga 

menimbulkan luka fisik pada korban (si suami). Menurut jaksa penuntut umum yang 

menangani berkas tersebut, kasusnya masih dipelajari. Sebelum melakukan tuntutan, 

JPU mempelajari dengan cermat setiap hal dan fakta-fakta yang ada sebagai bahan 

pertimbangan, karena JPU wajib meneliti latar belakang yang meyebabkan pelaku 
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terdorong untuk berbuat di luar kendali yaitu menganiaya suaminya dengan meyiramkan 

minyak panas. Bila diteliti pada awalnya pelaku adalah korban KDRT (korban 

kekerasan psikis), namun karena pelaku tidak dapat menyelesaikan persoalannya dengan 

korban (suaminya), maka ia melakukan jalan pintas yang melanggar hukum. Hal ini 

tentu harus dipahami sebagai pertimbangan, karena secara psikis sebenarnya si istri telah 

menderita dengan perlakuan suaminya menikah lagi tanpa seijinnya dan melalaikan 

kewajiban untuk menafkahi keluarga secara penuh seperti sebelumnya. Jaksa yang 

menangani perkara tersebut adalah jaksa  perempuan.  Tidakan JPU sebelum sidang di 

pengadilan adalah melakukan dialog dengan terdakwa, ketika pelimpahan tahap 2 dari 

kepolisian. JPU memahami penderitaan batin pelaku selain penderitaan batin, terdakwa 

juga harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang menganiaya korban 

(suaminya)  di hadapan hukum. Proses persidangan belum berjalan, JPU akan 

mendasarkan tuntutannya dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Satu hal lain 

dari perkara ini adalah bahwa terdakwa sekarang telah bercerai dari suaminya tersebut, 

dengan alasan dia tidak mau dimadu dan tidak mau hidup berumah tangga lagi dengan 

korban yang telah menghianati perkawinan mereka.  

Perkara lain yang tengah ditangani di Kejari Jakarta Pusat adalah kasus 

pencabulan anak perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya 

sendiri. Ibu dari si anak melaporkan kasus tersebut ke kepolisian dan penyidik 

menerapkan pasal KUHP, namun jaksa memberikan petunjuk untuk mengenakan juga 

pasal dalam UU No.23 Tahun 2003 tentang “Perlindungan Anak“ dan juga UU No.23 

Tahun 2004 tentang PKDRT. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap pra 

penuntutan dan akan segera dilimpahkan ke kejaksaan.  

Dari beberapa kasus KDRT yang ditangani, ada hal-hal yang menarik, dimana 

akhirnya jaksa secara emosional terlibat dalam problem pribadi atau rumah tangga dari 

korban maupun pelaku perempuan tersebut. JPU menjadi tempat curahan hati (curhat) 

bagi pelaku maupun korban perempuan, mereka  berkeluh kesah tentang penderitaan 

yang mereka alami. Salah seorang jaksa perempuan di Kejari Surabaya bahkan ikut 

menyarankan kepada si istri yang menjadi korban penganiayaan suaminya untuk tidak 

menggugat cerai, namun yang bersangkutan tidak mempedulikan dan bersikeras untuk 

tetap bercerai, apalagi setelah suaminya dijatuhi hukuman.  Alasan dari si istri 
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bersikukuh untuk bercerai adalah karena ia tidak mau lagi menjadi korban pemukulan 

suaminya yang berpenghasilan tidak tetap dan sering mabuk. 

Hal lain yang ditemukan di lapangan, adalah bahwa ketentuan yang 

menguntungkan bagi korban KDRT yaitu adanya hak untuk memperoleh pendampingan 

ternyata tidak terwujud. Siapa yang mendampingi korban tersebut pun tidak jelas, 

karena dalam UU sendiri tidak dinyatakan secara jelas. Apabila yang dimaksud adalah 

pekerja sosial, pada kenyataannya dari beberapa perkara KDRT yang sudah maupun 

tengah diproses, belum pernah ada pihak yang mendampingi korban; sehingga akhirnya 

rata-rata JPU pun berperan sebagai ‘konsultan’ bagi korban.  

Tugas JPU sebagai ‘konsultan’ sebenarnya hanya berdasar pada empati dan 

kesukarelaan jaksa yang bersangkutan terhadap korban.  Apabila jaksa yang memegang 

perkara mempunyai kepekaan dan kepedulian untuk memperhatikan korban KDRT, 

misalnya dalam memberitahukan prosedur hukum acara yang akan dijalani maupun 

membantu problem pribadi si korban, hal tersebut menjadi masalah tersendiri, dan 

menimbulkan pertanyaan, apakah akan menghambat tugas yang diemban jaksa dan tidak 

sesuai dengan amanat UU PKDRT. Walaupun tentunya tidak semua jaksa mau 

memberikan perhatian semacam itu, dengan berbagai alasan yang mungkin dengan 

banyaknya volume pekerjaan atau  merasa bahwa hal tersebut bukan merupakan 

tanggung jawabnya.  

Dilema lain yang dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini para jaksa adalah ; 

disatu sisi ada kewajiban untuk melakukan penuntutan sesuai dengan kesalahan dari 

pelaku KDRT baik itu perempuan maupun laki-laki, namun disisi lain ada kemungkinan 

bahwa keutuhan rumah tangga dari pasangan yang mempunyai perkara tersebut akan 

kandas dan mengakibatkan korban yang lain, yaitu anak-anak mereka menjadi terlantar.  
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BAB IV 

PROSES PERADILAN PIDANA  

DALAM PERSPEKTIF GENDER DAN KORBAN 

 

 

 Proses peradilan pidana di Indonesia berturut-turut dimulai dari 

lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, yang kesemuanya diatur 

dalam hukum acara pidana yakni : Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. Sistem Peradilan Pidana dengan konsep Sistem Peradilan Pidana 

Terpadu (Integrated Criminal Justice System)  maksudnya agar pelaksanaan 

peradilan melaksanakan fungsi gabungan (collection of function), masing-

masing instansi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan dan instansi terkait lainnya) dapat melaksanakan tugasnya 

masing-masing sesuai dengan UU yang mendasarinya. Tentu UU yang 

berlaku secara formal (KUHAP) serta prinsip-prinsip dan asas-asas hukum 

perlu diperhatikan oleh aparat hukum. Seperti : asas menjunjung tinggi 

HAM (pasal 2 dan pasal 19 ayat 1), asas legalitas (pasal 19 ayat 1) dan asas 

Preventif (pasal 19 ayat 2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 

Prinsip dan asas hukum dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

asas dasar dalam melaksanakan sistem peradilan adalah dimana Kejaksaan 

sebagai lembaga pemerintah melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan (pasal 2), asas 

keseimbangan antara Publik dan Pemerintah (pasal 8 ayat 4) dan asas 

oportunitas (pasal 5 hruf c). Ujung tombak dalam memutus bersalah atau 

tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan oleh keputusan hakim dilandasi 

UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman : asas cepat dan biaya 
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murah, asas Mandiri dan tidak memihak, asas persamaan dimuka hukum 

(Equality before the Law) asas legalitas, asas Due procesof Law dan asas 

legalitas, serta asas Nebis in Idem (pasal 76 KUHP). Kesemua prinsip dan 

asas hukum yang harus diperhatikan dalam suatu peradilan membuka 

peluang bagi pencari keadilan untuk dapat lebih memberi kepastian hukum 

dan keadilan, namun akses untuk memperoleh keadilan tersebut melalui 

proses hukum secara formal terkadang masih sulit dicapai. 

 Dalam penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Sistem Peradilan 

Pidana dapat memberi keadilan bagi perempuan, dalam hal ini perempuan 

yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga yang dasar hukumnya 

adalah  UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (PKDRT). Tapi bila kekerasan terjadi terhadap anak 

dibawah umur 18 tahun, maka dapat dikenakan ancaman hukuman dari UU 

No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut dimaksudkan 

agar orang tua, keluarga dan masyarakat turut bertanggung jawab menjaga 

dan mmelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan 

hukum kepada mereka. Dalam pasal 13 UU Perlindungan Anak, kepada 

orang tua, wali atau pengasuh anak yang seharusnya memberi perlindungan 

kepada anak, tapi ternyata mendapat perlakuan : diskriminasi, eksploitasi 

(ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman (kekerasan dan 

penganiayaan), ketidak adailan dan perlakuan salah lainnya (ayat 1), maka 

mereka dihukum dengan pemberatan hukuman (ayat 2). Bila seorang anak 

dieksploitasi ekonomi (mempekerjakan anak tak manusiawi) dan atau 

dieksploitasi seksnya (dijadikan PSK) dengan maksud untuk 

menguntungkan  dirinya sendiri atau orang lain maka orang yang 

melakukannya dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling 

banyak Rp 200.000.000,- (pasal 88 UU No 23 Tahun 2002), maka bila 
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dilakukan oleh orang tuanya maka hukumannya ditambah dengan 

sepertiganya (pemberatan hukuman). 

   Selain itu dapat juga menggunakan KUHP, bila dilakukan dengan 

melanggar pasal-pasal  KUHP yang terbukti dilakukan pelaku dimana 

ancaman hukumannya lebih berat. Dalam hal inilah berlaku prinsip dan asas 

hukum dalam suatu sistem peradilan terpadu yang dilaksanakan aparat 

penegak hukum agar dapat menjatuhkan pidana yang setimpal kepada 

pelaku dan dapat memberi rasa adil bagi korban.  

Sepanjang tahun 2004 data dari Komnas Perempuan
20

 tentang KDRT (tabel 

3) dilakukan terhadap istri (1782 kasus), pacar (321 kasus), anak 

perempuan (251 kasus), PRT (71 kasus) dan kekerasan ekonomi (28 kasus). 

Jumlah btersebut meningkat setelah berlakunya UU PKDRT. Bila 

diperhatikan penyajian data dari LBH-Apik (sebuah LSM yang aktif dalam 

penenganan KDRT) sejak diberlakukannya UUPKDRT tanggal 22 

September 2004, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. 

Hal tersebut terjadi karena kebanyakan dari korban memutus untuk 

bercerai. Seperti Tabel 1 menggambarkan dari 325 korban KDRT yang 

mengajukan cerai sebanyak 142 kasus (44,3%) dan yang melapor ke polisi 

hanya 19 kasus. Sedangkan untuk tahun 2006, sampai dengan bulan 

Agustus 2006 (Tabel2), yang berjumlah 262 kasus yang mengajukan cerai 

sebanyak 124 kasus (47%), dan yang melaporkan ke polisi hanya 5 kasus. 

 Substansi hukum (law structure) yaitu : UU No 23 Tahun 2004 yang 

telah berlaku untuk penanganan KDRT, tidak dapat mengakomodasi tindak 

pidana yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga (suami terhadap 

istri) dalam rumah tangga. Menurut tim advokasi LBH-Apik, hal tersebut 
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dilakukan korban karena tingginya ketergantungan ekonomi dan psikis istri  

terhadap suaminya, sehingga  solusi ditempuh dengan cara gugatan perdata 

atau mediasi. Jadi dengan kata lain istri sebagai korban KDRT yang 

tergolong berat, tidak ingin pelaku (suami) dihukum atau dipenjara, mereka 

hanya ingin agar suaminya merubah perangainya yang selalu melakukan 

tindak kekerasan terhadap istrinya. 

 Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari UU PKDRT, seperti yang 

diatur pasal 4, yaitu : a. Mencegah KDRT, b. Melindungi korban KDRT, 

c. Menindak pelaku KDRT dan d. Memelihara keutuhan rumah tangga 

yang harmonis dan sejahtera. Jadi jelas untuk penanganan KDRT, 

memerlukan tahapan mencegah, melindungi korban, menindak pelaku bila 

melanggar perintah perlindungan (pasal 35 s/d pasal 38) sampai pada 

pemidanaan (pasal 44 s/d pasal 53), dan bila dengan tindakan tsb belum 

juga ada tanda-tanda jera si pelaku, yang kesemuanya bertujuan untuk 

memelihara keutuhan rumah tangga dimana pelaku (suami/istri), mungkin 

solusinya adalah terjadinya perceraian. Jadi UUPKDRT sebenarnya bukan 

sebagai alat atau jalan untuk memudahkan perceraian. 

 Bila kasus KDRT dilaporkan ke RPK, maka RPK melakukan 

tindakan pertama untuk memberi perlindungan sementara kepada korban. 

Mekanisme tindakan RPK dalam melakukan perlindungan sementara 

adalah meminta Surat Penetapan Perintah Perlindungan dari Pengadilan, 

setelah ada laporan dari korban dalam waktu 1x24 jam (pasal 16 ayat 3 

UUPKDRT). RPK tidak dapat bekerja sendiri, seperti yang dikatakan oleh 

RPK Mustaringah (wawancara) Mabes Reskrim, dikatakan bahwa RPK 

bekerja-sama dengan : LSM (Pusat Pelayanan Terpadu Pusat 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A, yaitu untuk mendapat 

pendampingan dan perlindungan ( pasal 16 s/d 25 UUPKDRT). Kerjasama 
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juga dilakukan dengan Rumah Sakit (Pusat Pelayanan Terpadu/PPT). 

Rumah sakit yang telah menjadi rujukan adalah : RS Polri (RS Sukanto) 

dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) RS Cipto mangun Kusumo (RSCM) dan 

RS Angkatan Laut Minto Harjo. Hal tersebut guna mendapatkan Visum et 

Repertum bagi korban kekerasan fisik dan atau kekerasan seksual. 

Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan 

Departemen Sosial juga dilakukan untuk menyediakan ahli psikiater bila 

diperlukan serta rumah aman untuk pemulihan korban dan pendampingan. 

 Namun ketersediaan sarana dan prasarana hukum (law sructure), 

belum dapat sepenuhnya digunakan seperti yang telah dikemukakan oleh 

tim advokasi LBH-Apik, karena belum jelasnya pengaturan dalam 

UUPKDRT. Hal tersebut juga dilontarkan oleh Laksmi (Jaksa fungsional 

Kejagung) yang melakukan pengamatan di beberapa Kejari, yang 

menyebabkan UUPKDRT belum efektif sepenuhnya dilaksanakan, 

sehingga masih menggunakan KUHP. Selain itu rujukan ke LSM, RS, PKT, 

dan PPT atau instansi terkait belum siap atau belum ada untuk melakukan 

amanah UUPKDRT dan keberadaannya masih belum merata diseluruh 

wilayah RI.  

 Kerja sama tersebut telah dilakukan oleh RPK Mabes Reskrim 

dengan LSM Mitra Perempuan.
21

 Korban mungkin saja mendapat trauma, 

gangguan psikis atau korban mendapat ancaman terhadap keselamatannya 

yang memerlukan rumah aman (shelter) atau tenaga pendamping. 

 Dalam menangani kasus KDRT, alat penegak hukum (sumber daya 

manusia) banyak yang belum memahami dan mengetahui UUPKDRT, 

terlebih bila alat penegak hukum belum atau kurang peka dan tanggap 
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 Pengalaman dari RPK Murnila (Mabes Reskrim ) yang melakukan kerjasama dengan LSM Mitra 

Perempuan, setiap ada  laporan kasus KDRT. 
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(sensitif gender) terhadap korban. Bahkan banyak korban enggan untuk 

berhubungan dengan polisi, jaksa  atau perkaranya diteruskan ke 

pengadilan. Hal tersebut nampak dalam kasus yang dilaporkan oleh LBH-

Apik tahun 2005, hanya  19 kasus dari 325 kasus yang dilaporkan dan tahun 

2006 s/d Agustus 5 kasus dari 262 kasus yang KDRT merupakan gunung es 

yang tak tampak di permukaan, hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan. 

Budaya dan adat istiadat  (Law cultural) serta penerapan yang keliru 

terhadap agama tertentu, tidak memberikan pemahaman yang benar 

terhadap tujuan dari UUPKDRT, menambah KDRT terpendam dalam area 

privat yang tidak boleh ada peran pihak ketiga turut campur. Itu pula yang 

menjadi alasan mengapa kasus KDRT banyak tidak dilaporkan.  

  Kesulitan akses tersebut disebabkan oleh Pertama,  minimnya 

pengetahuan korban dan keluarga korban tentang hak-hak dasar mereka 

yang seharusnya mereka peroleh ketika berperkara dan minimnya biaya 

untuk membayar pengacara. Kedua, terkadang sikap aparat penegak hukum 

tidak kooperatif. 

 Dalam suatu perkara pidana, dimungkinkan dapat menimbulkan tiga 

bentuk kekerasan, misalnya pencabulan terhadap anak di bawah umur. 

Tindakan kekerasan pencabulan terhadap anak dibawah umur tadi sekaligus 

meliputi kekerasan yang berbentuk tindak kekerasan seksual, kekerasan 

psikologis dan kekerasan fisik. Pelaku melakukan tindakan kekerasan 

seksual karena si pelaku memasukkan jari ke dalam vagina korban yang 

masih di bawah umur dengan tujuan untuk kepuasan diri pelaku. 

 Pelaku melakukan  kekerasan psikologis. Artinya efek psikologis dari 

perbuatan pelaku terhadap anak-anak itu saat dilakukan tidak tampak secara 

nyata, tetapi tersimpan dalam benak para korban dan bukan tidak mungkin 

beberapa tahun kemudian atau ketika para korban sudah dewasa baru 
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muncul akibat dari tindakan tersebut. Sementara itu efek psikologisnya bagi 

keluarga korban dengan adanya rasa malu, dan timbul rasa tidak percaya 

terhadap orang lain. Yang merupakan  kekerasan fisik adalah adanya upaya 

paksa pelaku untuk memasukkan benda ke dalam alat kelamin korban yang 

menimbulkan rasa sakit dan mengakibatkan cacat permanen pada alat 

reproduksi. Peradilan yang bersperspektif gender memerlukan beberapa 

perhatian karena : Pertama, pihak kepolisian masih perlu memperbaiki 

kinerja aparatnya dalam penanganan kasus-kasus yang membutuhkan 

pendekatan hukum berperspektif gender. Kedua, aparat penegak hukum 

belum seluruhnya memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-

undangan yang lebih berperspektif gender dan berperspektif korban di luar 

KUHP yang dapat dipergunakan sebagai landasan pemidanaan. Ketiga, para 

penegak hukum diharapkan dapat lebih menjaga sikap dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap korban maupun pelaku perempuan dangan cara tidak 

mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan yang memojokkan korban atau 

pelaku. Selain itu, kekerasan dalam proses penyidikan juga harus dihindari. 

Keempat, hak-hak korban maupun pelaku untuk memperoleh jasa penasihat 

hukum harus diperhatikan oleh jajaran aparat penegak hukum dalam tingkat 

penyidikan, penuntutan maupun selama persidangan dengan memberikan 

informasi atau menawarkan bantuan Posbakum kepada korban atau 

terdakwa. Kelima, penundaan sidang yang tidak di dasari alasan yang jelas 

sudah sepatutnya dihindari. Penundaan sidang yang sering terjadi adalah 

pada kasus-kasus ketika terdakwa atau pelaku tidak didampingi penasihat 

hukum dan atau pada kasus-kasus yang tidak menarik perhatian publik. 

Keenam, dalam penuntutan terhadap kejahatan seksual, masih terdapat pola 

pikir penegakan hukum bahwa sidang untuk anak-anak diselenggarkan 
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sama dengan sidang untuk orang dewasa, termasuk pertanyaan yang 

diajukan. 

 

Proses Peradilan 

 

 Pembagian kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan berdasarkan KUHAP 

adalah sebagai berikut : 

 

Kepolisian 

 

Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak 

 pidana umum. 

Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan. 

Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas penyidik pegawai  negeri 

sipil. 

 

 Dalam tugasnya melayani para pencari keadilan polisi berada pada 

lapisan terdepan, dan menjadi pihak-piak yang pertama kali berhadapan 

dengan para pencari keadilan. Polisi menjadi sangat strategis, karena dia 

dapat menggunakan diskresi. Diskresi dapat berbentuk, misalnya upaya 

penggunaan peraturan perundang-undangan baru, yang selanjutnya dapat 

menumbuhkan inisiatif dan terobosan baru dalam proses pengambilan 

keputusan. Penggunaan diskresi yang dimaksud adalah semata-mata demi 

terwujudnya keadilan bagi korban perempuan. 

 Tindakan hukum dari kepolisian dapat berupa : 

 Pertama, untuk menghindari perhatian warga masyarakat, malam hari 

dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melaporkan kasus 

kejahatan seksual kepada polisi.  
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Kedua, tertutupnya akses terhadap berkas perkara kesusilaan bagi publik, 

sudah merupakan kebijakan kepolisian, yang dilatarbelakangi oleh 

prinsip kerahasiaan pelaku dan korban. Untuk wilayah DKI Jakarta, 

kepolisian sangat ekstra berhati-ati dalam hal ini. 

 Ketiga, catatan medis dapat dijadikan sebagai barang bukti. Polisi akan 

membuatkan  surat pengantar visum untuk mendapat catatan medis 

korban sehingga catatan medis tersebut kemudian dapat dijadikan 

sebagai hasil visum. 

 

  Petugas kepolisian (RPK) harus sensitif gender. Tidak berarti bahwa 

petugas kepolisian laki-laki tidak dapat sensitif gender, dan tidak berarti 

juga semua petugas wanita sensitif gender. Penugasan polisi, baik polisi 

laki-laki maupun RPK hendaknya selain untuk membuat korban (--yang 

kebanyakan perempuan--) merasa nyaman melapor juga disertai dengan 

pembekalan pelatihan gender dan mekanisme penanganan kasus khusus 

(perkosaan, pencabulan, KDRT) bagi petugas tersebut. RPK yang 

menangani kasusu KDRT harus menguasai prosedur penanganan kasus 

yaitu memberi perlindungan sementara kepada korban KDRT (pasal 16) 

dan selanjutnya RPK harus bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja 

sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani (pasal 17).  

 RPK dalam menangani kasus, harus bersikap sopan dan baik dalam 

arti tidak melakukan intimidasi dalam bentuk perkataan verbal (membentak, 

bicara dengan kata-kata yang vulgar atau tidak sopan), sehingga korban 

atau saksi nyaman dalam pemeriksaan.  

 Kebutuhan untuk tersedianya RPK yang didukung sumber daya 

manusia petugas kepolisian yang memiliki pengetahuan tentang konsep 

kekerasan, gender, instrumen hukum yang berkaitan dengan masalah-
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masalah perkosaan, pencabulan, KDRT, serta berperspektif gender dan 

memiliki empati, sangat mendesak pada saat ini. Sayangnya keberadaan 

RPK masih belum terstruktur dalam Kepolisian RI, hal ini sangat 

menyulitkan kinerja RPK dalam penanganan kasus KDRT. Walaupun saat 

ini RPK sudah ditempatkan pada setiap Polres, namun beberapa daerah 

masih kesulitan SDM dan tidak ada biaya operasional tersendiri.  

 Sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, 

aparat kepolisian wajib memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan yang luas ini penting 

agar penegak hukum tersebut dalam menangani suatu kasus kejahatan atau 

pelanggaran hukum dapat bertindak cepat dan tepat dengan mendasarkan 

pasal berapa dari UU mana yang dapat dijadikan landasan penyidikannya. 

Untuk itulah penting juga bagi aparat kepolisian untuk mengetahui hal-hal 

berkaitan dengan masalah kekerasan, gender, dan instrumen hukumnya 

terutama dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut masalah 

perempuan dan anak. 

  Penolakan atau penerimaan aparat penegak hukum terhadap suatu 

peraturan perundang-undangan baru, berpengaruh pada perkembangan dan 

pembangunan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum yang berani 

melakukan terobosan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan 

baru, sebetulnya memberikan kotribusi pada pembangunan hukum. 

Mengapa demikian? Karena tanpa inisiatif dari aparat penegak hukum 

untuk menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru dalam 

proses persidangan, maka peraturan tersebut hanya akan menjadi macan 

kertas belaka. 

  Pandangan dan sikap aparat kepolisian dalam menangani kasus-

kasua yang berkaitan dengn perempuan, ada yang positif bagi 
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perkembangan hukum dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi, 

ada juga ditemukan tindakan polisi yang masih harus diperbaiki. Perbaikan 

dan perubahan penting, karena polisi adalah lapis paling depan dari aparat 

penegak hukum di Indonesia. Kalau pembangunan dan pelaksanaan hukum 

di Indonesia diinginkan untuk berkembang ke arah yang lebih baik, maka 

lapis terdepan ini juga harus berbenah diri. 

  Beberapa hal yang wajib diperbaiki adalah pertama, berkaitan 

dengan masalah kompensasi (dalam bentuk uang atau barang) dari salah 

satu pihak yang berperkara, kedua, teknik penangkapan serta pemeriksaan 

para saksi, saksi korban, dan pelaku, dan ketiga kemampuan berempati atau 

melakukan penyidikan denan menggunakan perspektif korban. 

  Aspek pertama yang perlu diperbaiki dari kinerja aparat kepolisian, 

adalah masalah penerimaan kompensasi dalam bentuk uang atau barang. 

Penerimaan kompensasi yang diberikan oleh masyarakat yang perkaranya 

ditangani polisi, sebetulnya kurang baik tanpa dijelaskan oleh yang 

bersangkutan pengertian kurang baik itu. Akan tetapi biaya operasional 

polisi dalam menyidik suatu kasua atau menyisir TKP untuk mencari 

barang bukti, sering diperlukan waktu berhari-hari, kadang harus pergi ke 

tempat yang jauh atau terpencil, dan untuk itu dibutuhkan biaya transport 

dan perbekalan. Dana untuk biaya operasional inilah yang sering 

didapatkan dari anggota masyarakat. 

  Memang pemberian kompensasi tersebut merupakan inisiatif 

masyarakat dan bukan permintaan pihak polisi. Akan tetapi  yang perlu 

diperhatikan di sini adalah inisiatif untuk membayar sejumlah uang 

merupakan gambaran/ pandangan dan sikap sebagian besar anggota 

masyarakat, bahwa dalam berurusan dengan aparat kepolisian kalau mau 

cepat dilayani harus ada kompensasinya. Hal ini berkaitan juga dengan 
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kenyataan bahwa di lapangan, dalam kegiatan menangani kasus, sering 

aparat kepolisian harus mengeluarkan dana operasional dari kantongna 

sendiri atau terpaksa dari pihak yang melapor. 

  Penerimaan kompensasi dari salah satu pihak yang berperkara, selain 

mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap citra polisi, sebetulnya juga 

menyulitkan polisi untuk bertindak obyektif dlaam penanganan suatu 

perkara. Kesulitan untuk bertindak obyektif ini disebabkan ikarena para 

pihak pemberi dana tersebut pasti mengharapkan suatu tindakan sebagai 

timbal balik dari apa yang mereka berikan. Akan tetapi selama pengawasan 

terhadap kinerja kepolisian dan dana operasional tugas kepolisian masih 

kurang, maka kejadian-kejadian pemberian kompensasi akan selalu dialami 

para pihak yang berperkara. 

  Dalam menangani perkara, terkadang polisi melakukan tindak 

kekerasan dalam proses penyidikan. Tindak kekerasan ini menodai prestasi 

gemilang yang dicapai aparat kepolisian dalam upaya membongkar suatu 

kasua. Tindakan kekerasan dapat berupa, Pertama, adalah kekerasan berupa 

ucapan verbal: ‘lonte, orang  miskin’, ancaman untuk ditelanjangi dan 

diperkosa oleh petugas dan sebagainya. Kedua, adalah kekerasan fisik dapat 

berupa pelemparan kalender meja kepada terdakwa, penjambakan rambut, 

penendangan dan sebagainya. Ketiga, adalah kekerasan psikis dalam bentuk 

dikurung di ruang kaca, larangan menggunakan sampo, lotion, minyak 

wangi selama dalam tahanan dan sebagainya. 

  Dalam hal ini, kekerasan yang dilakukan penegak hukum terhadap 

para terdakwa, tidak sesuai dengan prosedur standar KUHAP, UU HAM 

Nomor 21 Tahun 1999, Hukum Kepolisian, ICCPR dan DUHAM. Di dalam 

semua aturan tersebut baik lokal maupun internasional, termuat larangan 



 xc 

bai penegak hukum untuk mempergunakan cara-cara memperoleh informasi 

dari pihak pelku dengan menggunakan jalur kekerasan. 

 Pelanggaran yang kerap terjadi adalah proses pengambilan Berita 

Acara Penyelidikan (BAP) dilakukan oknum penyidik dengan cara-cara 

kekerasan dan intimidasi. Selain membentak, bentuk kekerasan yang lain 

misalnya memukul, menendang bahkan sampai pada penodongan senjata ke 

kepala. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 42 ayat (2) UU No. 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak. Pelanggaran lain yang kerap terjadi adalah 

penahanan anak yang dicampur dengan orang dewasa. Hal ini bertentangan 

dengan Pasal 44 ayat (6) UU No. 3 Taun 1997 jo Pasal 66 ayat (5) UU No. 

39 Tahun 1999 tentang HAM. Pengabaian pasal-pasal ini sering sekali 

dilakukan dengan alasan bahwa di kepolisian belum ada tahanan khusus 

untuk anak, sehingga kondisi ini menjadi dasar penggabunan tahanan anak 

dengan tahanan dewasa. Padahal penggabungan ini sudah pasti 

menimbulkan tekanan kepada anak karena sudah pasti menimbulkan 

tekanan kepada anak karena sudah pasti anak-anak tersebut akan 

mendapatkan kekerasan baik verbal, fisik sampai seksual. Contoh 

intimidasi adalah mencuci baju para tahanan dewasa, memijat taanan 

dewasa setiap malam dan sebagainya. 

 

Kejaksaan 

 

Di bidang penyidikan kejaksaan mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana 

khusus yang meliputi tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan 

tindak pidana ekonomi, walaupun ini sifatnya sementara. 

Untuk penyidikan tindak pidana umum, polisi memegang kewenangan 

penyidikan penuh, sedangkan jaksa tidak berwenang. 
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 Dalam melaksanakan tugas sebagai JPU, seorang penegak hukum bertindak tidak 

hanya mewakili negara dalam penegakan hukum dan mengajukan tuntutan pidana 

kepada terdakwa. Akan tetapi juga sebagai wakil dari korban. Ternyata, praktik dan teori 

dapat berbeda. Terjadi dalam stu kasus, JPU sama sekali tidak dapat mengakomodasi 

kepentingan korban. JPU tidak memiliki perspektif korban, apalagi sensitifitas gender.  

 Dalam kasus-kasus yan dipantau dan diteliti, ditemukan juga masih banyak JPU 

yang bersikap positivistik. Penyusunan surat dakwaan, sebatas memperunakan format 

rancana dakwaan yang sudah ada dan tinggal dikaitkan saja dengan pasal-pasal dalam 

KUHP. 

 Beberapa JPU yang menarik untuk dicatat bahwa : Pertama, pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan JPU pada waktu sidan cenderung bertele-tele dan bahasa yang 

dipergunakan sama sekali tidak sesuai dengan usia korban yang ditanya. Misalnya 

menggunakan sapaan “saudara korban” padahal dalam persidangan yang menyangkut 

anak hendaknya menggunakan bahasa dapat disesuaikan dengan umur anak yang 

bersangkutan. Contoh lain adalah penggunaan kata “kemaluan”. Mengapa JPU dalam 

penuturannya kepada oprangtua korban adala wakil dari korban di pengadilan, tidak 

lebih dahulu melakukan pendekatan kepada korban atau orang tuanya untuk membangun 

rapor yang baik dan mengetahui istilah-istilah yang biasa dipakai korban, misalnya 

dalam menyebut alat kelamin mereka sendiri. Tujuannya supaya dalam penggalian 

informasi pada saat sidang, korban menjadi lebih mudah memberikan keterangan dan 

JPU juga bisa bertanya dengan istilah-istilah yang dimengerti korban. 

 Kedua, JPU justru menekankan pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana jari-

jari pelaku mempermainkan alat kelamin korban berulang-ulang. Apakah yang mau 

didapat dari pertanyaan yang diulang-ulang ini. Apakah ingin memastikan bahwa yang 

terjadi adalah betul pencabulan?. Tugas JPU memang mewakili korban (dan sebetulnya 

juga otoritas negara) dalam melakukan dakwaan kepada pelaku kejahatan di muka 

sidang pengadilan. Dalam rangka tugasnya itu, suka atau tidak suka JPU diharapkan 

seperangkat alat bukti baik dalam bentuk benda, visum, ataupun keterangan saksi. 

Secara formal, meman JPU wajib menanyakan saksi sedetail mungkin. Akan tetapi tugas 

tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dengan mempergunakan empati dan perspektif 

korban.  Ketiga, JPU hanya menjatuhkan dakwaan 2 tahun saja bagi pelaku. 
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Bukankah penegasan terhadap fakta dapat digali dengan mengajukan pertanyaan yang 

menggunakan kalimat yang lebih mudah dimengerti anak kecil dengan metode 

pendekatan yang lebih baik. Anak usia tertentu yang menjadi korban kejahatan seksual 

biasanya masih belum mengerti bahwa apa yang menimpa dirinya adalah kejahatan. 

Yang bersangkutan merasa tidak nyaman secara fisik dan psikis. Untuk itu metode 

penggalian informasi kepada korban anak harus sedemikian rupa sehingga informasi 

dapat diperoleh tetapi tanpa harus menyakiti perasaan anak kembali. 

 Sikap aparat penegak hukum dalam hal ini JPU, mewakili sikap sebagian besar 

aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi pandangan bahwa hukum itu sudah 

sewajarnya dan seharusnya netral dan objektif. Netralitas dan objektifitas hukum ini 

dalam praktik di lapangan terbukti membenarkan diskriminasi terhadap perempuan. 

Diskriminasi ini ironisnya justru terjadi ketika para penegak hukum justru menerapkan 

pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tanpa pandang bulu. Tanpa melihat 

alasan perempuan bertindak melanggar hukum, tanpa melihat konteks latar belakang 

yang menempatkan perempuan pada posisi sebagai pelaku atau sebagai korban. 

 JPU sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa melakukan 

perbuatan pidana semata-mata karena panik harus memikul tanggung jawab sendirian. 

Tidak diperhitungkan juga kegalauan psikologis yang dialami terdakwa yang masih 

belum cukup umur tetapi harus hamil tanpa didampingi laki-laki yang seharusnya 

bertanggung-jawab. 

 Sampai saat ini terdapat kesulitan menemukan JPU yan berperspektif ender 

sekalipun JPU tersebut perempuan. Memang ada beberapa JPU yang sudah 

berperspektif korban. Akan tetapi, hal tersebut lebih didasarkan alasan kemanusiaan, 

bukan karena yang bersangkutan sudah memiliki sensitivitas gender. 

 Dalam perkara anak, pelanggaran oleh JPU serinkali dilakukan, dimana ketika 

anak diperiksa oleh JPU tanpa didampini oleh orang tua maupun penasehat hukum. Hal 

ini bertentangan dengan Pasal 51 ayat(1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak. 

 Bentuk pelanggaran JPU juga terjadi di dalam proses penuntutan, bahwa dalam 

mengajukan penntutan JPU sangat kaku berpedoman pada BAP tersangka di kepolisian. 

Bukan pada penungkapan kebenaran yang sesungguhna. Padahal BAP dari kepolisian 
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terkadang juga dibuat tanpa didampingi penasihat hukum, sehingga sangat besar 

kemungkinan terjadinya kekerasan dan intimidasi terhadap anak. 

 

 

 

Hakim 

 

 Hakim, dalam budaya hukum di Indonesia sebetulnya merupakan salah satu 

pihak yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan ukum. Hal ini dapat terjadi karena 

hakim, dalam hukum Indonesia, selain penjadi corong peraturan perundang-undangan 

juga diberi keleluasaan untuk membuat terobosan hukum dalam pertimbangan-

pertimbangan dan putusan-putusnnya. Putusan hakim ini yang kemudian menjadi 

yurisprudensi yang dapat menjadi fenomena. Akan tetapi pada kenyataanna, hakim 

sekarang lebih menjalankan fungsi sebagai corong undang-undang sedangkan untuk 

fungsinya yang satu lagi, yaitu sebagai penghasil yurisprudensi, masih sangat kurang. 

 Padahal apabila hakim berani membuat terobosan dalam hal putusan perkara 

yang menyangkut perempuan dengan perspektif gender atau minimal perspektif korban, 

akan dapat membawa angin baru bagi perkembangan dunia pengadilan Indonesia. Selain 

itu juga akan membawa harapan baru bagi perempuan-perempuan pencari keadilan. 

 Pemahaman hakim terhadap masalah kekerasan dan gender ini sangat penting, 

terutama dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan para korban kekerasan dan dalam 

memberikan pertimbangan keputusan. Dengan pemahaman tersebut akim tidak akan 

mengajukan pertanyaan yang bersifat melecehkan korban dalam persidangan. Selain itu 

dalam membuat keputusan, hakim akan mempertimbangkan kondisi yang dialami 

perempuan yang bersangkutan, tidak hanya berdasarkan pasal-pasal KUHP saja. 

 Putusan yang dijatuhkan hakim, seharusnya merupakan hasil proses persidangan. 

Namun bisa terjadi kondisi-kondisi yang terungkap dalam persidangan, ternyata tidak 

menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuat keputusan. Dapat terjadi, hakim 

dalam persidangan menunjukkan rasa simpati kepada korban ataupun penggugat. Akan 

tetapi, hasil putusannya tidak dapat memberikan keadilan atau kurang mewakili 

kepentingan korban atau penggugat. 
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 Pelanggaran hak anak dapat terjadi ti tingkat pengadilan. Dalam persidangan 

anak sering melanggar Pasal 55 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

bahwa dalam perkara anak, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing 

kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidan 

anak. Kemudian di dalam Pasal 57 ayat (2) ditentukan bahwa selama dalam persidangan, 

terdakwa (anak) didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat ukum dan 

pembimbing kemasyarakatan. 

 

Lapas 

 

 Kondisi lembaga pemasyarakatan sangat tidak mendukung untuk anak. Napi 

anak dicampur dengan tahanan orang dewasa. Dengan demikian tujuan pembinaan yang 

diharapkan dapat diterima oleh napi anak tidak akan tercapai, malah napi anak umumnya 

penadpat tambahan ilmu tentang kejahatan. Dalam istilah mereka  memakai istilah 

PTIK, perguruan tinggi ilmu kejahatan. 

 Hal ini melanggar ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak. Pasal tersebut menentukan bahwa anak didik pemasyarakatan 

ditempatkan di lembaga pemassyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. 

Pada ayat (2) disebutkan tentang hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan 

sesuai denan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bantuan Hukum 

 

 Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dimulai sejak saat penangkapan sampai 

pada proses pemeriksaan ditingkat manapun. Pasal 69-73 KUHAP mengatur hak para 

tersangka bukan hanya pada bantuan pelayanan hukum seperti di dampingi pada proses 

pemeriksaan, mendapatkan kunjungan, namun juga pada mendapatkan informasi pada 

setiap pemeriksaan (termasuk mendapatkan berkas berita pemeriksaan), namun untuk 

perkara anak, seriong sekali, oknum penyidik ketika diminta BAP, maka terkesan 

keberatan untuk memberikan dengan alasan harus meminta ijin dari atasan, dan akhirnya 
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seringkali tidak diberikan. Hal ini jelas merugikan kepentingan anak untuk melakukan 

pembelaan terhadap kasusnya. 

  Ketentuan pemberian bantuan hukum pada terdakwa juga  diatur di dalam Pasal 

51 ayat (1)  dan (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadian Anak, Pasal 54, 55, 56 dan 

57 KUHAP, Pasal 64 ayat (2) huruf (b) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

 

Konsepsi Hukum 

 

 Konsepsi hukum diamaksudkan sebagai pengertian yang dikandung 

dalam peraturan perundang-undangan baik berdasarkan KUHP maupun di 

luar KUHP. Pengertian-pengertian tersebut diterapkan dalam kasus-kasus 

yang terjadi di masyarakat. Para penegak hukum harus mempunyai keahlian 

tertentu dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, karena apabila 

tidak mepunyai keahlian dalam menerapkan peraturan maka kasus yang 

ditangani tidak memperoleh keadilan sama sekali bahkan sebaliknya. 

 Oleh karena KUHP adalah produk kolonial yang sudah berlaku sejak 

abad ke-18 sudah perlu diteliti ulang (sast ini masih berbenruk RUU-

KUHP) untuk tidak menerapkan pidana denda. Sebab ketentuan pidana 

denda yang ada dalam KUHP nilai rupiahnya sangat kecil jika diterapkan 

pada saat ini. Hal ini tentu saja sangat tidak mendidik bahkan dapat 

membuat si pelaku lebih suka  dengan adanya denda (yang sangat ringan) 

dari pada penjara atau kurungan. 

 Diatas telah dijelaskan bahwa pelaku KDRT dapat dijerat dengan UU 

No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tapi selain itu bila korban adalah anak 

sendiri atau keluarga lainnya yang bertempat tinggal dalam satu atap, 

bahkan pembantu rumah tangganya, maka dapat dikenakan KUHP. Tindak 
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pidana yang acapkali terjadi dalam suatu keluarga misalnya seperti yang 

ada dibawah ini. 

 

1.  Penganiayaan biasa 

 

 Pelaku tindak pidana penganiayaan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 

351 dan Pasal 356 ke-1e KUHP. 

Pasal 356 ke-1e KUHP : Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, Pasal 353, 

Pasal 354, dan Pasal 355 dapt ditambah 1/3 bagi yan melakukan kejahatan itu 

terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya. 

Pasal 351: Penganiayaan diancam dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 

(delapan) bulan atau denda Rp. 300.000,- 

 

Pencabulan anak di bawah umur 

 

Pasal 290 ayat (2): Diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) taun 

barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui 

atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun 

atau kalau umurnya tidak tampak, bahwa belum mampu dikawini. 

Pasal 293 ayat (1): Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 

barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, 

dengan penyesatan dengan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup 

umur dan baik tingkah lakunya melakukan atau membiarkan dilakukan 

perbuatan cabul dengan dia, padahal tentan dia belum cukup umurnya itu 

diketahui atau selayaknya harus diduga diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun. 

Pasal 64 ayat (1) : Perbuatan berlanjut. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun 

masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang 

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, 
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maka hanya akan dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang 

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 

 

Penggelapan 

 

Pasal 378 : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat 

palsu, dengan tipu musliat ataupun rangkaian kebohongan menggunakan orang 

lain untuk mengambil barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan 

utang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana 

penjara paling lama 4 (empat) tahun. 

Pasal 372: Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengaku 

sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan oran lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun atau denda Rp. 60.000,- 

 

Penjualan bayi 

 

Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 

Pasal 56 ayat (1) bagian 2 KUHP jo Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2002. 

  

Pembunuhan bayi oleh ibunya 

 

Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan 

anak, pada saat anak akan dilahirkan atau tidak lahir kemudian, dengan 

sengaja merampas nyawa anakna, diancam, karena membunuh anak sendiri, 

dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun. 

Pasal 342 KUHP: Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan 

karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau 

tidak lahir kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan 
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pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 

9 (sembilan) tahun. 

 

Pembuangan bayi 

 

Pasal 305 KUHP : Barang siapa menempatkan anak belum berusia 7 (tujuh) 

tahun untuk ditemukan, atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk 

melepaskan diri darinya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun. 

jo 307 KUHP : Jika yang melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 305 atau 306 

adalah bapak atau ibu anak itu, maka pidana dalam Pasal 305 atau Pasal 306 

ditambah 1/3. 

Pasal 308 KUHP: Jika seorang ibu karena takut diketahui orang lain tidak lama 

setelah melahirkan menempatkan anak untuk ditemukan atau meninggalkan 

anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri darinya, maka maksimum 

pidana dalam Pasal 305 atau 306 dikurangi ½. 

 

Penyalahgunaan Narkoba 

 

Pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. 

Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. 

Pasal 62 UU No. 5 Taun 1997 tentang Psikotropika. 

 

* Perlindungan terhadap korban KDRT * 

 

 Korban dari KDRT,dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan UUPKDRT 

dimulai dengan perlindungan sementara sampai pada pemulihan yang memerlukan 

pelayanan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing 

rohani. (pasal 39 UUPKDRT). Hal ini berbeda dengan pengertian rehabilitasi yang ada 

dalam pasal 1butir 6 PP No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan 

Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Karena Rehabilitasi adalah 
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pemulihan pada krdudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hal-

hal lain. Dalam UU No 23 Tahun 2004, pasal 40 ayat 2, dapat disimpulkan bahwa 

korban yang memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan 

merehabilitasi kesehatan korban. Artinya korban dapat dipulihkan kesehatannya 

(rehabilitasi), tapi mengenai restitusi  (ganti kerugian) dari korban dan kompensasi dari 

negara atau bentuk ganti rugi dalam bentuk materiil, UU PKDRT tidak mengaturnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

 
 Sesuai dengan tujuan dari UU No.23 Tahun 2004 tentang : “Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga”, yang dapat dirujuk dalam penanganan kasus KDRT, 

alat penegak hukum wajib mengindahkan hal-hal dalam pasal 4 UU No.23 Tahun 2004. 

Alat penegak hukum terutama RPK berkewajiban untuk :  

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 rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; 

 Laporan tindak pidana KDRT yang terutama dilakukan oleh suami terhadap 

istrinya, mempunyai tendensi meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya UU 

No.23 Th.200. Kasus yang dilaporkan ke LBH-Apik jauh berkurang banyaknya setelah 

akan dilimpahkan ke kepolisian, hal tersebut terjadi karena korban sudan berulang-lang 

mendapat kekerasan dari suaminya, jadi kasusnya bergeser ke perkara perdata. Berbagai 

kendala yang dihadapi penegak hukum, korban serta masyarakat sejak penyidikan 

sampai dengan vonis pengadilan dalam memberi perlindungan dan keadilan pada korban 

kekerasan. Temuan dari hasil penelitian ini akan dirangkum dalam kesimpulan dan 

rekomendasi sebagai berikut. 

 

A. KESIMPULAN 

  

1. Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice 

System) untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-

PKKTP) diperlukan untuk kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-

nilai adil gender dengan penekanan perspektif korban. 

2. Alat penegak hukum belum memahami materi UU No.23 Tahun 2004 tetang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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3. Penyidik (RPK) harus memperhatikan pasal 16 (BAB VI : Perlindungan),   

sebagai langkah awal untuk memberi perlindungan sementara kepada 

korban   dan melakukan kerjasama dengan tenaga pendamping baik dalam 

bidang kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing 

rohani (pasal 17).dan instansi terkait sebelum perkaranya dilanjutkan untuk 

diproses secara hukum. 

4. Prinsip utama dalam proses hukum dalam memberi perlindungan dan 

penegakan hak asasi manusia adalah kesetaraan dan keadilan gender 

Kepolisian wajib berperspektif perempuan. 

5. Proses hukum dalam memberi perlindungan sementara kepada korban 

melalui Ketua Pengadilan dalam mengeluarkan surat penetapan 

perlindungan sementara kepada korban, wajib diperhatikan oleh RPK dan 

Pengadilan (pasal 28). 

6. Proses hukum selanjutnya dilakukan untuk memberi perlindungan kepada 

korban dengan memberi perlindungan tambahan bagi korban (pasal 17 – 

38), dengan pemberian tindakan terhadap pelaku baik sebagai suami 

ataupun istri.  

7. Hakim wajib memperhatikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku (suami) 

adalah merupakan tindakan terakhir agar tercapai tujuan dari UU No.23 

Tahun 2004. 

8. UU No.23 Tahun 2004 tentang : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga merupakan delik aduan yang dapat dicabut sewaktu-waktu, bila 

kondisi yang dilaporkan dapat diselesaikan tanpa melalui putusan 

pengadilan (tuntutan jaksa ke sidang pengadilan).  

9. Pengaturan restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan kompensasi (ganti rugi dari 

negara) tidak diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 dengan asumsi bahwa : 

KDRT ini adalah delik aduan.  

10. Untuk rehabilitasi adalah hak korban yang dijamin oleh negara, seperti yang 

disebut dalam pasal 40 ayat (2) dimana bila korban memerlukan perawatan, 

maka tenaga kesehatan wajib merehabilitasi kesehatan korban (tidak 

berbentuk materiil). 
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11. UU ini menekankan pemulihan dan merehabilitasi dengan memperhatikan 

pasal 39 huruf a : yang  menyebutkan tentang pemulihan dengan memberi 

pelayanan dari Tenaga Kesehatan. Implementasi UU PKDRT masih 

menghadapi kendala. Hal tersebut disebabkan adanya  budaya dimana istri 

enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena akan membawa aib 

keluarga.  

 

B. REKOMENDASI 

 

 Pemberian keadilan bagi perempuan sebagai korban KDRT dalam sistim 

peradilan di Indonesia masih belum dilaksanakan secara maksimal, baik dalam materi 

hukum, sarana dan prasarana dan budaya hukum.  

 Hasil penelitian merekomendasikan untuk :  

1. Membuat peraturan pelaksanaan tentang batasan besar jumlah ganti kerugian 

terhadap penelantaran rumah tangga seperti yang diatur dalam pasal 5 huruf d 

UU No.23 Tahun 2004. 

2. Kepada alat penegak hukum terutama bagi saksi dan korban diberi pemahaman 

bahwa UU No.23 Tahun 2004 ini, bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah 

tangga yang harmonis dan sejahtera. 

3. Melakukan sosialisasi terhadap UU No.23 Tahun 2004 kepada alat penegak 

hukum. 

4. Sarana dan prasarana yang belum tersedia dan dibutuhkan untuk daerah agar 

dapat dipenuhi sesuai dengan amanah UUPDRT. 

 

 

 

 

 


