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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan 

perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan yang demikian itu dilatar belakangi oleh 

ajaran agama Islam dan agama-agama lainnya. Tidak ada satu agama pun yang 

mengajarkan tujuan perkawinan selain untuk mencapai kebahagiaan lahir batin 

para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan 

perkawinan yang demikian maka undang-undang tersebut menjamin persamaan 

hak bagi pria dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pasal 31 ayat (1) 

Undang-undang perkawinan menentukan “hak dan kedudukan isteri adalah 

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehiduan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Prinsip yang demikian harusnya 

tiap perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk mendatangkan kebahagiaan bagi 

para pihak yang terkait di dalamnya.  

Realitas yang ditemui dalam kehidupan masyarakat ternyata berbeda antara 

harapan dan kenyataan. Tidak jarang menjumpai perkawinan yang berakhir 

dengan perceraian. Perceraian bukanlah suatu perbuatan yang disukai Allah, tapi 

Allah tidak melarang umatnya untuk bercerai, bila memang keadaan itu terpaksa 
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dilakukan untuk kebaikan semua pihak. Banyak faktor yang dapat menjadi 

penyebab bagi keretakan suatu rumah tangga, seperti tidak adanya keturunan 

(anak), ketidak cocokan satu dengan lainnya, perselingkuhan, masalah ekonomi, 

kekerasan yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya, dan lain-lain. 

Perceraian pada suatu pasangan perkawinan dengan pasangan lainnya tidaklah 

sama, namun tidak jarang berbagai faktor tadi bertemu dan berakumulasi sebagai 

penyebab berakhirnya suatu perkawinan. 

Salah satu penyebab perceraian, yaitu kekerasan satu pihak kepada pihak 

lain, cukup banyak ditemui dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan tersebut 

bisa saja dilakukan oleh suami kepada istri, atau sebaliknya oleh orang tua kepada 

anak, kepada anggota keluarga lain, yang tinggal dalam rumah yang sama. 

Kenyataan dalam kehidupan masyarakat mayoritas yang 80% penduduknya 

beragama Islam, memperlihatkan bahwa kekerasan dalam keluarga sering terjadi. 

Kekerasan terhadap perempuan (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun 

dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan 

dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan 

jender. Diskriminasi terhadap perempuan sudah lama ditentang oleh masyarakat 

internasional dengan adanya Convention on the Elimination of Discrimination of 

All Forms against Women tahun 1978 (CEDAW). Konvensi ini sudah 

diratifikasikan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi 

pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi 

tersebut ke dalam hukum nasional.  
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Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem 

hukum nasional adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU P-

KDRT). Latar belakang diberlakukannya undang-undang ini adalah sebagaimana 

dapat dibaca dalam bagian menimbang, yang antara lain menyatakan: “bahwa 

segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, 

serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”. Beranjak dari tujuan yang 

demikian, maka pemerintah mempenalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga 

dengan pidana yang jauh lebih berat daripada ketentuan dalam KUHP. Tindak 

pidana yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga juga ditambah 

dengan “tindak pidana penelantaran rumah tangga”.  

Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan pidana, tapi juga 

ketentuan tentang perlindungan (dalam bentuk beberapa hak) dan layanan 

terhadap korban KDRT, kewajiban aparat penegak hukum, serta pihak yang 

terkait dalam pemberian perlindungan tersebut). Keseluruhannya dengan maksud 

untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 4 undang-

undang tersebut. Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang 

ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh 

hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena 

kewajiban negara terhadap warga negaranya. Penelitian ini konsep perlindungan 

hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada 

perempuan, yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Masalah KDRT 
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(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) merupakan salah satu masalah yang 

melanggar hak asasi wanita. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari buku 

Ester yang menyebutkan bahwa sekitar 20%-67% perempuan mengalami KDRT. 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender 

yang terjadi diranah privat dimana dari waktu ke waktu selalu mengalami 

peningkatan.  

Pada kenyataannya banyak sekali kasus KDRT yang tidak dapat ditangani 

secara hukum yang berlaku karena korban KDRT diam saja dengan alasan korban 

ingin mempertahankan hubungan perkawinannya, karena prosedur perceraian 

yang sangat lama dan memakan banyak dana. Faktor pendorong terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan berbagai faktor, baik faktor dari 

luar atau lingkungan bahkan faktor dari dalam diri pelaku sendiri. KDRT bisa 

terjadi karena adanya faktor usia, suku, agama, pendidikan, pekerjaan, status 

sosial ekonomi. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka 

penulis tertarik untuk meneliti mengenai Perlindungan hukum bagi perempuan 

dalam perkawinan perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Studi Kasus di Polres Pacitan Tahun 

2013). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan perspektif 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga di Polres Pacitan Tahun 2013? 
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2. Apasajakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi perempuan 

dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pacitan Tahun 2013? 

3. Bagaimana solusi mengatasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam 

perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pacitan Tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam 

perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pacitan Tahun 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum 

bagi perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Polres 

Pacitan Tahun 2013. 

3. Untuk mendeskripsikan solusi menghadapi kendala perlindungan hukum bagi 

perempuan dalam perkawinan perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pacitan 

Tahun 2013. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis atau Kegunaan Praktis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan konsep megenai kekerasan 

dalam rumah tangga.  

b. Bahan kajian untuk penelitian yang relevan berikutnya. 

2. Manfaat atau kegunaan praktis 

a. Manfaat bagi perempuan: sebagai pengetahuan untuk selalu waspada 

dengan segala bentuk tindakan  KDRT yang dilakukan oleh suaminya dan 

mengantisipasi segala untuk segera mencari perlindungan hukum. 

b. Manfaat bagi aparat kepolisian: sebagai masukan untuk memberikan 

perlindungan bagi korban KDRT seharusnya lebih peka terhadap kondisi 

dan situasi yang dialami korban KDRT. Permintaan akan perlindungan 

khusus kepada Pengadilan Negeri seharusnya berdasarkan pertimbangan 

yang matang, bukan semata-mata karena tidak adanya permintaan dari 

korban. Pencabutan pengaduan oleh pihak korban seharusnya dipahami 

sebagai salah satu wujud dari ancaman yang diterima korban dari pihak 

pelaku, bukan hanya karena kesadaran penyesalan korban atau keinginan 

untuk mempertahankan perkawinannya. 

c. Manfaat bagi Hakim: Pemahaman terhadap teori pemidanaan dan tujuan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT) seharusnya 

juga mendasari putusan hakim, tidak hanya melihat kepada faktor-faktor 

internal dari pelaku KDRT. 
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E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam kata 

kunci yang ada pada judul penelitian, adapun istilah-istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perlindungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 4, perlindungan 

adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada 

korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. 

2. Hukum. Menurut Rudyat (2013:212), hukum adalah keseluruhan peraturan 

dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Sistem 

peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau 

bangsa.  

3. Perlindungan hukum. Fitrihidayat (2013), Perlindungan hukum merupakan 

pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. 

4. Perempuan. kata perempuan dari bahasa asalnya, Sansekerta, sangat berbeda 

dengan apa yang ada di KBBI. Perempuan berasal dari kata per-empu-an. Per 

itu berarti makhluk, Empu berasal dari kata Sansekerta yang berarti mulia, 

berilmu tinggi, pembuat suatu karya agung. Leluhur bangsa ini pun sudah 

memberikan makna dalam kata perempuan sebagai bentuk penghormatan 

tinggi kepada kaum wanita (yang katanya dijajah pria ini). 
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5. Perkawinan. Menurut Subekti (1976:20), perkawinan ialah pertalian yang sah 

antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 


