
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG PDKRT ANTARA 

TEROBOSAN DAN FAKTA 

PELAKSANAANNYA 

KDRT adalah kekerasan yang dilakukan 

di dalam rumah tangga baikoleh suami maupun 

istri, akan tetapi korban KDRT lebih dialami 

terutama perempuan.  

Pengertian KDRT menurut Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasaan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa KDRT merupakan segala bentuk tindakan 

kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, 

namun biasanya perempuan lebih banyak 

menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT 

mengakibatkantimbulnyapenderitaansecara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fisik, seksual, psikologis, 

ataupenelantaranrumahtanggapadakorban 

KDRT. 

Padatanggal 22 September 2004 

Pemerintah RI memberlakukanUndang-Undang 

No. 23 Tahun 2004 

tentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTan

gga (UU PKDRT).Undang-Undang PKDRT 

diberlakukanuntukmemenuhituntutanmasyarakat

khususnyaperempuanuntukmenjadikantindak 

KDRT sebagaibagiandaritindakpidana yang 

memungkinkanpelakunyadihukum, 
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sertamenyelamatkankorbandarikeberlanjutanmen

jadikorbansekaligussebagaiupayamencegah agar 

tidaklagiterjadi KDRT dalamkeluarga Indonesia.  

UU No.23 Tahun 2004 

tentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTan

gga (UU PKDRT) yang disahkantanggal 22 

September 2004, saatinisudahberumur 4 

tahundanmulaidigunakansebagaipayunghukumpe

nyelesaiankasus-

kasuskekerasandalamrumahtangga. UU PKDRT 

dianggapsebagaisalahsatuperaturan yang 

melakukanterobosanhukumkarenaterdapatbebera

papembaharuanhukumpidana yang 

belumpernahdiaturolehUndang – 

Undangsebelumnya.SetelahitumenyusulUndang-

UndangsepertiPerlindunganSaksidanKorbandan

Undang-

UndangPenghapusanTindakPidanaPerdagangan 

Orang. 

Terobosanhukum yang terdapatdalam UU 

PKDRT tersebuttidakhanyadalambentuk–

bentuktindakpidananya, tetapijugadalam proses 

beracaranya. 

Antaralaindenganadanyaterobosanhukumuntukpe

mbuktianbahwakorbanmenjadisaksiutamadengan

didukungsatualatbuktipetunjuk. Sehingga, 

diharapkandenganadanyaterobosanhukumini, 

kendala-

kendaladalampembuktiankarenatempatterjadinya 

KDRT umumnya di 

ranahdomestik.BahkandalamPasal 15 UU 

PKDRT 

mengaturkewajibanmasyarakatdalamupayamenc

egah KDRT agar tidakterjadikembali. 

Namunpermasalahannyasekarangadalah, 

apakahterobosanhukum yang diaturdalam UU 

PKDRT inidalampelaksanaannyabenar-

benaraplikatifdanmenjawabkebutuhankorbanterh

adapdinamika proses peradilan yang 

ditempuhnya? 

Terobosan hukum yang pertama 

diakomodir dalam UU PKDRT ini adalah 

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 

yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan 

psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi 

atau penelantaran keluarga. Seperti sudah 

diketahui bahwa sebelum ada UU PKDRT, 

kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia 

hanya kekerasan fisik dengan istilah 

penganiayaan. Dengan adanya terobosan hukum 

ini, maka korban KDRT yang selama ini 

terdiskriminasi secara hukum dapat mencari 

keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai 

bentuk kekerasan yang memang terjadi dan 

menimpa mereka. 

Namun, dalam faktanya, terobosan 

hukum ini masih menemui banyak kendala 

dalam proses hukumnya. 

Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan 

UU PKDRT dalam proses hukumnya antara lain 

memungkinkan untuk dilakukan Visum et 

Psikiatrikum sebagai pembuktiannya. Namun, 

terobosan ini belum banyak digunakan baik oleh 

aparat penegak hukum maupun pendamping. Hal 

ini dikarenakan masih sedikitnya ahli 

psikologi/psikiater yang mempunyai pemahaman 

tentang konteks KDRT terjadi. 

Kekerasan Seksual yang salah satunya 

kekerasan seksual terhadap istri (marital rape) 

juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun 

masih merupakan delik aduan. Tindak pidana 

khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf (a) yang 

berbunyi sebagai berikut pemaksaan hubungan 

seksual yang dilakukan terhadap orang yang 



menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

Hal ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak 

lagi memisahkan ranah privat dan publik ketika 

terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara 

hukum perdata yang lebih dilkenal untuk 

menyelesaikan masalah di ranah privat dan 

hukum pidana yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan masalah terkait dengan ranah 

publik menjadi tidak ada. 

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana 

banyak terjadi terobosan hukum, dalam 

pelaksanaan proses pidananya banyak sekali 

kendala atau kesulitan yang dihadapi, baik oleh 

korban, pendamping maupun aparat penegak 

hukum sendiri. Misalnya terkait dengan delik 

aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang 

dialami korban, unsur-unsur pidana dalam 

penelantaran rumah tangga dan kekerasan psikis. 

Dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT 

ini juga melakukan terobosan hukum dengan 

diakomodirnya anggota keluarga secara luas 

yakni yang mempunyai hubungan darah, 

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan 

perwalian, serta yang bekerja dalam rumah 

tangga tersebut yang selama jangka waktu 

tertentu menetap atau berada dalam rumah 

tangga tersebut. Jadi, UU PKDRT ini selain 

menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, 

ayah dan anak, juga menggunakan konsep 

keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan 

dalam keluarga di Indonesia. Termasuk di 

dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, 

anak angkat, paman, bibi, dll. Namun dalam 

pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang 

kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait 

dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali 

menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara 

aparat penegak hukum dan pendamping. Yang 

dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam 

jangka waktu tertentu atau memang tinggal 

dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi 

kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam 

konteks pekerja rumah tangga yang tidak 

menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu 

tertentu di rumah tersebut. Padahal dalam 

rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, 

tidak menyebutkan bahwa locus delicti harus 

berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan 

pada relasi kerumahtanggaan akibat dari 

perkawinan, hubungan darah, ataupun relasi 

kerja dalam rumah tangga. Maka dapat 

ditafsirkan bahwa peristiwa pidana KDRT dapat 

pula terjadi di luar rumah. 

UU PKDRT merupakanperaturanpertama 

yang mengaturhak-hakkorban.Hakkorban KDRT 

dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang 

antaralainmencakup: 

1. perlindungandaripihakkeluarga, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembagasosial, 

ataupihaklainnyabaiksementaramaupunbe

rdasarkanpenetapanperintahperlindungan

daripengadilan; 

2. pelayanankesehatansesuaidengankebu-

tuhanmedis; 

3. penanganansecarakhususberkaitandengan

kerahasiaankorban;  

4. pendampinganolehpekerjasosialdanbantu

anhukumpadasetiaptingkat proses 

pemeriksaansesuaidenganketentuanperatu

ranperundang-undangan; dan 

5. pelayananbimbinganrohani. 

Denganadanya UU PKDRT 

danterobosan-terobosanhukumnya, 

diharapkanadanyapenurunanangka KDRT 



danmenjawab rasa keadilanbagikorban.Namun, 

pelaksanaanUndangUndanginitidaklahmudahkar

enaterobosanhukum yang 

terdapatdalamperaturaninimemerlukansosialisasi

keaparatpenegakhukumselakupelaksanaUndang-

Undangdanjugakepadaaparatpemerintah, 

masyarakatsertapihak-

pihakpenyedialayanan.Sehinggamerekamenjadile

bihsensitifterhadap KDRT, 

memahamikonteksterjadinya KDRT, 

danmempunyaiempati yang besarterhadapkorban 

KDRT.Jikaketigahaltersebutdipunyaiolehsetiap 

orang, 

makapenyalahankembalipadakorbantidakakanterj

adi (victimisasikorban), 

danpenyelesaiankasusmelaluijalurhukummaupun 

non 

hukumdapatmenjawabkeadilankorbansertapemec

ahanfenomenagunungeskasus KDRT 

semakindimungkinkanuntukterjadi.  
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PerbedaanistilahTerlapor, Tersangka, 

TerdakwadanTerpidanamenurut UU Nomor 

8 Tahun 1981 TentangHukumAcaraPidana 

(KUHAP) 

Undang-UndangNomor 8 tahun 1981 

TentangHukumAcaraPidanaatau yang 

lebihdikenaldenganKitabUndang-

UndangHukumAcaraPidana (KUHAP) 

adalahUndang-Undang yang 

mengaturtentangpelaksanaanformildarihukumpid

ana. KUHAP 

biasanyadijadikansebagaipedomanataudasarbagia

paratpenegakhukumsepertipihakKepolisian, 

Kejaksaan, Hakim, 

danPengadilanuntukmelaksanakanwewenangnya

dalamberacara di pengadilan. 

KUHAP mengaturtentanghal-hal yang 

menjadiprosedurdaritindakpidanaatautahapan 

yang harusdilaluisecarasistematisdalamberacara 

di peradilanpidana, mulaidariPenyidik, 

penangkapanhinggapenahanan. 

 

 

 

 

Tahapan-tahapan yang dilaluidalamberacara di 

peradilanpidanamenimbulkan terminology 

berbedauntukmenyebutkanparapihak yang 

menjadisubjek ,sepertiTerlapor, Tersangka, 

TerdakwadanTerpidana. 

Keempatistilahtersebutmemilkidefenisi yang 

berbeda. 

1. Terlapor 

Istilahterlapor di dalam KUHAP 

tidakditemukan, hanyasaja di dalamPasal 

1 angka 24 disebutkandefenisiLaporan. 

Pasal 1 angka 24 

“Laporanadalahpemberitahuan yang 

disampakanolehseorangkarenahakatauke

wajibanberdasarkanUndang-

Undangkepadapejabat yang 

berwenangtentangtelahatausedangataudi

dugaakanterjdinyaperistiwapidana” 

 

 

 

 

 

 

 

Laporanbiasanyadijadikansebagai

dasarbagipihakkepolisisanuntukmemulait

ahappenyelidikan.JadiTerlaporadalah 

orang yang dilaporkankepadapejabat 

yang berwenang. Dari 

laporaninimakapihakkepolisianatauaparat 

yang 

berwenangakanmelakukanpenyelidikanun

tukmemastikanbenaradaatautidaktindakpi

dana yang dilaporkan, 

sehinggatahapaninibelumdipastikanapaka

hadaterjadinyatindakpidana. 

PerbedaanistilahTerlapor, Tersangka, TerdakwadanTerpidanamenurut UU Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukumAcaraPidana (KUHAP) 
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2. Tersangka 

Setelahmelaluitahappenyelidikand

itemukanbuktipermulaan yang 

menunjukkansuatuitndakpidana, 

makatahapanselanjutnyaadalahpenyidika

n. 

PenyidikandalamPasal 1 angka 2 

adalah“Serangkaiantindakanpenyidikdal

amhaldanmenurutcara yang 

diaturdalamundang-

undanginiuntukmencarisertamengumpulk

anbukti yang 

denganbuktiitumembuatterangtentangtind

akpidana yang 

terjadidangunamenemukantersangkanya.

” 

Pasal 1 angka 14 

menyatakanbahwa“Tersangkaadalahsese

orang yang 

karenaperbuatannyaataukeadaannya, 

berdasarkanbuktipermulaanpatutdidugas

ebagaipelakutindakpidana.” 

Jadi, 

seseorangdapatdinyatakantersangkaapabil

atelahadabuktipermulaansehinggadiapatut

didugasebagaipelakutindakpidana.Buktip

ermulaantersebutbisaberupalaporanditam

bahalatbukti yang 

sahkepadapihakkepolisian.Seseorangtersa

ngkaituartinya orang yang 

didugamelakukantindakpidanadanbelumt

entubersalah.Sehinggadisiniada yang 

namanyaasaspradugatakbersalah, 

dimanaseseorangdianggaptidakbersalahse

belumadaputusandaripengadilan yang 

menyatakanseseorangitubersalah. 

 

3. Terdakwa 

DefenisiTerdakwadapatkitalihatda

lamPasal 1 angka 15 KUHAP, 

“Terdakwaadalahseseorangtersangka 

yang dituntut, diperiksadandiadili di 

sidangPengadilan.” 

Dalammenetapkanseseorangitubis

adikatakanterdakwamakaharusadabukti 

yang 

cukupsebagailandasanalasanpemeriksaan 

di pengadilan.Sehingga orang yang 

sudahdikatakanTerdakwamerupakan 

orang yang 

telahdidugakuatmelakukantindakpidana. 

 

4. Terpidana 

Pasal 1 angka 32 

menyebutkan“Terpidanaadalahseorang 

yang 

dipidanaberdasarkanputusanpengadilan 

yang 

telahmemperolehkekuatanhukumtetap.”S

eorangterdakwa yang 

olehpengadilantelahdinyaakanbersalahda

ntelahdijatuhihukumanolehpengadilanstat

usnyaberubahmenjaditerpidanaatau orang 

yang menjalanihukumanpidana.Jenis-

jenispidanadiatur di dalamPasal 10 

KUHP. 

Pasal 10 KUHP 

Pidanaterdiriatas: 

1. PidanaPokok 

1. Pidanamati 

2. Pidanapenjara 

3. PidanaKurungan 

4. Pidanadenda 

5. Pidanatutupan 

2. Pidanatambahan 

1. Pencabutanhaktertentu 
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2. Perampasanbarang-

barangtertentu 

3. Pengumumanputusan hakim. 
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1.0. FotoBersamaDenganDekanFakultasSyariah Dan IlmuHukumDalam2.0 

FotoBersamaKepengurusanHimpunanMahasiswaJurusanHukumAcaraPelantikanKepengurusan ORMAWA FASIH 2019/2020.PidanaIslam  (HMJ-HPI) 

MasaBakti 2019/2020 denganDekan, Wakil 

DekandanDosenFakultasSyariah Dan IlmuHukum IAIN   
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Padangsidempuan 

.  

3.0 BeberapaMahasiswaJurusanHukumPidana Islam MemenangkanBeberapa               4.0.MahasiswaJurusanHukumPidana Islam Semester VII 

CabangPerlombaan 
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KABAR GEMBIRA!!! 

Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum IAIN Kota 

Padandsidempuan Kembali Membuka Pendaftaran 

Mahasiswa/I Baru Tahun Kademik 2020/2021. 

Bagi Adik-Adik Lulusan Sma, SMK / MA Sederajat, 

Ayoo…..Segera Daftarkan Diri Anda Sekarang Juga. 

Mariii… Belajar Syari’ah 

 
Kunjungi Website Kami: 

https://www.iainpadangsidimpuan.fasih.ac.id 

 

 

 

Information: 

 

Kuliah  : 14 September 2020 

Asrama : 5, 6, 7 September 2020 

KRS  : 15 Juli-11 September 2020 

PembayaranUKT : 1 Juli-10 September 2020 

 

 

 

UM-MANDIRI 

 

1 Juli-26 Agustus  Pendaftaran 

28-30 Agustus  Ujian 

31 Agustus   Pengumuman 

1-4 September  SPP danDaftarUlang 
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