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ABSTRAK 

Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (Studi Kasus Di Polres Boyolali). Rachmawan Setyo Adnanto 
C.100.080.149. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian 
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, mengetahui hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga, mengetahui upaya apa yang dilakukan penyidik dalam 
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan Pendekatan normatif-empiris, 
yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai Lembaga Kepolisian 
dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran Kepolisian di Polres 
Boyolali dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di 
dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat 
deskriptif, dengan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 
keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Lokasi penelitian di Polres 
Boyolali. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan 
data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder seperti: KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, buku-buku referensi, dll,. 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran penyidik dalam 
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah Peran penyidik 
dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Boyolali 
diantaranya memberikan perlindungan, meminta surat penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan, melakukan pandampingan korban dan melakukan 
penyidikan. 

 
Kata kunci: Peran penyidik, penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah 
tangga. 
 

ABSTRACT 
Investigators Role In Crime Resolution Domestic Violence (Case Studies Police 
Boyolali). Rachmawan Setyo Adnanto C.100.080.149. Faculty of Law, University of 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
This study aimed to determine the role of investigators in solving crimes of 
domestic violence, knowing the obstacles faced by investigators in solving crimes of 
domestic violence, know what efforts were made investigators in solving crimes of 
domestic violence. 
Approach to legal research, using normative-empirical approach, by identifying the 
normative study of the Institute of Police and see the real situation that happened 
on the role of the police in the police station in the investigation of criminal 
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offenses Boyolali domestic violence. In the preparation of this paper, the author 
uses a descriptive study, with accurately depict the characteristics of an individual, 
the state, or the symptoms of a particular group, to determine the relationship 
between the other symptoms in the community. Police Boyolali research location. 
Source of data used is basically just basing secondary data which includes primary 
legal materials and secondary legal materials such as the Criminal Code, Act No. 2 
of 2002 on the Police, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic 
Violence, reference books, etc.,. 
Based on the results of the discussion can be concluded that the role of 
investigators in solving crimes of domestic violence is the role of investigator in a 
criminal domestic violence in police Boyolali such protection, requested a 
protective order from a court setting, do pandampingan victims and conduct an 
investigation. 
 
Keywords: The role of the investigator, the completion of a crime of domestic 
violence. 
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PENDAHULUAN 

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.1 Polisi 

menjalankan kontrol sosial dalam maysrakat, baik preventif (pencegahan) 

maupun represif (pemberantasan).2  

Sekarang ini banyak terjadi fenomena-fenomena yang memprihatinkan 

dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Sebut saja kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) yang banyak terjadi di mana-mana. Bila diteliti, banyak 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari mulai masalah-

masalah sepele hingga permasalahan yang serius. Kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Kabupaten Boyolali sangat tinggi. Kebanyakan disebabkan 

karena faktor perekonomian.  Dalam setahun terakhir, tercatat 35 laporan kasus 

masuk ke Polres Boyolali. Angka tercatat sejak Januari hingga akhir November 

pada tahun 2011. Angka ini sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari kasus yang ada 

di Polresta Surakarta. Dalam sebulan rata-rata terjadi tiga kasus. Padahal 

mungkin saja ada kasus yang lain, tapi mereka tidak mau melapor ke Kepolisian.3 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial serius yang 

kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena; pertama, KDRT memiiki 

ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privasinya karena 

                                                            
1  Hartono. 2010. Penidikan & Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.38. 
2  Satjipto Raharjo.2007. Membangun Polisi Sipil.Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hal. 25. 
3  Solopos.com, Rabu, 07 Desember 2011: http://www.solopos.com/2011/boyolali/tinggi-angka-kdrt-dan-
kekerasan-anak-127461, diunduh Senin 23 April 2012 pukul 16.02. 
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persoalan terjadi di dalam keluarga. Kedua, KDRT seringkali dianggap “wajar” 

karena diyakini bahwa memperlakuan istri sekehendak merupakan hak suami 

sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi pada lembaga 

yang legal yaitu perkawinan.4 

Dalam sebuah perkawinan banyak sekali terjadi kekerasan yang dialami 

oleh istri. Kekerasan ini sering kali tidak diketahui oleh orang lain seperti 

memperbudak istri, dan mengurung istri tanpa memberi kesampatan untuk 

bersosialisasi dengan masyarakat luas. Akibatnya banyak istri yang menjadi 

korban kekerasan akhirnya menyerah kepada keadaan dan memendam sendiri 

penderitaannya. Hal ini yang menyebabkan minimnya respon masyarakat 

terhadap keluh kesah para istri yang mengalami persoalan dalam perkawinannya. 

Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

telah merumuskan beberapa tindak pidana yang dapat dipandang sebagai 

terobosan kerena menjangkau ke dalam rumah tangga yang selama ini tertutup 

bagi hukum. Dimana penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI 

sebagai ujung tombak proses penyidikan dan penanganannya diproses sesuai 

dengan hukum yang berlaku.  

Perumusan masalah yang hendak penulis uraikan yaitu: (1) Bagaimana 

peran penyidik POLRI dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga, (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik POLRI dalam 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (3) Upaya apa yang 

                                                            
4 Hasyiem Syafiq.1998. Menukar Harga Perempuan. Bandung; Mizan. Hal. 189. 
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dilakukan penyidik POLRI untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. 

Tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: (1) Tujuan Penelitian: (a)  

Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga, (b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 

oleh penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 

dan (c)  Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-

hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga; (2) Manfaat Penelitian: Diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

yang nyata dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai 

hukum pidana, sertamemberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan 

penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

Kerangka Pemikiran 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang 

dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat 

ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, 

penganiayaan, perkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat 

kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

berbunyi: “Membuat orang pingsang atau tidak berdaya disamakan dengan 

menggunakan kekerasan.” 

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut 

dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan 

tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan 
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atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit 

pun. Akan tetapi pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman 

kekerasan).5  

Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan 

pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-

orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Polres Boyolali. Data pada 

penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data primer berupa 

sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dan hasil wawancara dengan 

penyidik di lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan 

sebagai pendukung dari data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi 

kepustakaan dan wawancara, setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan 

analisis data. Adapun proses analisis yang penulis gunakan adalah dengan 

menggunakan tiga cara yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah 

Tangga 
                                                            
5 Moerti Hadiati Soeroso.2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta; Sinar Grafika. Hal. 58. 
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Adapun peran Polres Boyolali terhadap tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah Boyolali, antara lain sebagai berikut: (1) Melakukan 

penyelidikan; (a) Menerima Laporan/Pengaduan, (b) Mencari keterangan, (c) 

Melakukan tindakan lain,  

Apabila dari hasil penyelidikan ada indikasi kuat bahwa telah terjadi 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dapat dilanjutkan ke tingkat 

penyidikan, antara lain: (1) Melakukan penyidikan, Penyidikan dilakukan 

dengan pemberitahuan kepada: (a) Menerima laporan/pengaduan tentang 

adanya tindak pidana, (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 

kejadian, (c) melakukan penangkapan, penahanan,penggeledahan dan 

penyitaan, (d)  mengenai sidik jari dan memotret seseorang, (e) memanggil 

orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, (f) 

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, 

(g) mendatang orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara, (h) mengadakan penghentian penyidikan, (i) 

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik POLRI dalam 

penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

Dari hasil wawacara yang dilakukan dengan Kanit PPA, dalam usaha 

penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terdapat 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penyidikan maupun 

penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga antara lain sebagai berikut: (1) 

Berbenturan dengan adat istiadat yang berlaku, Kultur budaya bangsa 

Indonesia yang masih memegang teguh paham bahwa derajat seseorang laki-
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laki adalah lebih tinggi dari wanita. Pemahaman akan derajat wanita yang 

lebih rendah dari laki-laki inilah yang sangat menghambat pelaksanaan  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. (2) Bertentangan dengan norma agama, Ajara agama disbagian 

wilayah Indonesia menjado tolok ukur landasan suatu budaya. Banyaknya 

budaya yang mendasarkan aturanya dengan mengacu ajaran budaya. Islam 

mengajarkan dan menekankan bahwa laki-laki adalah seorang “iman” atau 

pemimpin tetapi Islam juga sangat menghargai wanita. Dalam suatu hadist 

menyatakan bahwa “surga ada dibawah kaki Ibu”, hal itu mengisyaratkan 

bahwa derajat seorang wanita adalah sangat penting. (3) Ada rasa ketakutan 

dalam menjalani bahtera hidup keluarga dengan hadirnya ancaman perceraian, 

Banyak pasangan keluarga yang mengalami hal tersebut. Dengan adanya 

undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu 

konsekwensi bersama untuk mewujudkannya. Keluarnya undang-undang 

tersebut bukan semata-mata untuk tidak dilaksanakannya, hal ini menjadi 

suatu pertanggungjawaban tersendiri polisi kepada masyarakat dan Negara. 

Memang ada suatu hal yang dilematis dalam penanganan dan melanjutkan 

proses suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga. Ibaratkan suami yang 

menjadi tulang punggung keluarga, melakukan perbuatan penganiyayaan 

terhadap istri hingga masuk rumah sakit. Selama proses penyidikan suami 

ditahan, sedangkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Inilah yang menjadi 

kendala apalagi suami mengancam akan menceraikan istri. (4) Merasa tidak 

dapat berbuat sesuatu dan korban cenderung pasrah dan menerima, Sikap 

seperti ini yang jarang dimiliki oleh kaum pria, padahal ini penting. Kaum 
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wanita mendominasi terhadap sikap kepasrahan tersebut, mereka seakan 

menerima untuk dilakukan apa saja terhadap dirinya. Faktor terbesar pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena diri mereka kuat dari aspek 

ekonomi, fisik, keyakinan, dll. Dengan kondisi itulah para korban kekerasan 

dalam rumah tangga menjadi pasrah. Karena mereka yakin akan perlawanan 

yang sia-sia dan merasa tak ada satupun orang yang dapat melindunginya. (5) 

Penyidik tidak bisa secara penuh melakukan penyidikan dikarenakan korban 

menutup diri dan tidak terbuka, Jika korban tidak terbuka maka sudah 

otomatis mempersulit penyidikan, karena dalam hal kekerasan dalam rumah 

tangga adalah suatu tindak pidana yang termasuk minim saksi. Visum dari 

dokter ada, tetapi korban tidak mau cerita. Hal ini sama saja perkara ini tidak 

bisa dididik dikarenakan kurangnya alat bukti. (6) Pencabutan penuntutan 

yang dilakukan oleh korban walaupun proses penyelidikan masih berlangsung. 

(7) Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

C. Upaya apa yang dilakukan penyidik POLRI dalam penyelesaian tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga 

Upaya mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga ini adalah 

adanya partisipasi korban terhadap penyelesaian penanganan secara hukum 

terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maupun 

pencegahannya sangat dibutuhkan sekali, namun pada kenyataannya banyak 

sekali korban yang enggan melaporkan secara langsung. Kekerasan dalam 

rumah tangga dengan berbagai alasan misalnya karena kasus tersebut 

merupakan suatu privasi dan aib bagi keluarganya. Selain hal tersebut masih 
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banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga 

tidak melapor. Sebenarnya jika ditelusuri lebih lanjut masih banyak 

perempuan yang mengalami penderitaan akibat kekerasan dalam rumah 

tangga. Partisi pasi korban terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga yaitu: (1) Dengan menceritakan tindakan kekerasan itu kepada orang 

lain. (2) Bila terjadi penganiyaan, laporkan kejadian tersebut ke pihak 

kepolisian atau setidaknya untuk mendapatkan perlindungan. (3) Mencari 

jalan keluar dengan berkonsultasi dengan psikolog maupun lembaga 

konsultasi. (4) Periksa ke dokter sesegera mungkin, karena data yang ada 

pada dokter nanti akan berguna jika kasus itu menjadi kasus hukum. 

Menngenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan: (1) 

Memberikan dorongan. (2) Memberikan penjelasan proses peradilan. (3) 

Memberikan penjaminan keamanan. (4) Serta bekerjasama dengan yayasan 

yang terkait.(5) Menjadikan rumah polisi sebagai rumah alternatif. (6) 

Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit, Dinas Sosial, dan Kejaksaan 

yang bertujuan untuk menekan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga. (7) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Peran penyidik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di 

Polres Boyolali diantaranya memberikan perlindungan, meminta surat 
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penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, melakukan pandampingan 

korban dan melakukan penyidikan. 

Hambatan dan upaya untuk mengatasi tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga, antara lain: (1) Berbenturan dengan adat dan istiadat yang 

berlaku, (2) Bertentangan dengan norma agama, (3) Ada rasa ketakutan dalam 

menjalani bahtera hidup keluarga dengan hadirnya ancaman perceraian, (4) 

Merasa tidak dapat erbuat sesuatu dan korban cenderung pasrah dan 

menerima, (5) Penyidik tidak bisa penuh melakukan penyidikan dikarenakan 

korban menutup diri dan tidak terbuka, (6) Pencabutan tuntutan yang 

dilakukan oleh korban walaupun proses penyidikan masih berlangsung, (7) 

Korban kurang paham bahwa perbuatan pelaku merupakan pebuatan tindak 

pidana, (8) Korban ragu-ragu melaporkan ke polisi, (9) Tenggang waktu 

antara kejadian dengan saat korban melaporkan ke polisi cukup lama, 

sehingga bekas luka atau hasil Visum et repertum tidak mendukung lagi, (10) 

Korban malu untuk melaporkan karena merupakan aib keluarga, (11) Korban 

merasa pelaku merupakan tulang punggung keluarga, sehingga apabila 

dilaporkan maka tidak ada yang membiayai korban/keluarga untuk 

kelangsungan hidupnya, (12) Belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (13) 

Ketakutan korban atas proses peradilan, (14) Ketakutan korban atas 

pembalasan pelaku, (15) Belum tersedianya rumah aman. 

Upaya mengatasi kekerasan rumah tangga sebagai berikut: (1) Dengan 

menceritakan tindakan itu kepada orang lain, (2) Bila terjadi penganiyayaan, 
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laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian atau setidaknya untuk 

mendapatkan perlindungan, (3) Mencari jalan keluar dengan berkonsultasi 

dengan psikolog, (4) Periksa ke dokter sesegera mungkin, karena data yang 

ada di dokter nanti akan berguna jika kasus itu menjadi kasus hukum. 

SARAN 

Dari uraian seperti diatas, perlu adanya beberapa saran yang 

dikemukakan sebagai berikut: (1) Masyarakat atau korban, yaitu dengan; (a) 

Menjaga keharmonisan rumah tangga, (b) Kesetaraan laki-laki dan perempuan 

atau gender, (c) Mencegah berlangsungnya kekerasan dalam rumah tangga, (d) 

Sesegera mungkin melapor ke Polisi bila terjadi kekersan dalam rumah 

tangga. (2) Aparat penegak hukum, yaitu dengan; (a) Meningkatkan 

perlindungan, khususnya pada korban kekerasan dalam rumah tangga, (b) 

Memberikan atau menjatuhkan vonis maksimum terhadap pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga. 
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