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ABSTRAK 

Formulasi prinsip insaniyah dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia telah 

terumus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT yang menjadi salah satu instrument yuridis sebagai bagian dari kebijakan 

pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati hak asasi 

manusia dan perlindungan dari praktik kekerasan. Perlindungan terhadap HAM 

terhindar dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan serta bebas dari ancaman 

ketakutan merupakan cita-cita hukum negara yang telah tercantum di dalam UUD 

Tahun 1945. Prinsip insaniyah dengan nilai-nilai yang universal tidak 

bertentangan dengan Pancasila, justru melindungi segenap individu terutama 

relasi antara laki-laki dan perempuan. Menjadi tugas negara eksekutif, legislatif 

dan yudikatif serta seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan langkah 

tindak pemenuhan HAM sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 

 

Kata kunci : Prinsip Insaniyah, Kebijakan Hukum Pidana, UU Penghapusan 

KDRT  

 

ABSTRACT 

Dwi Satriani Begi Mawindi. NIM. C.100.110.095 - I.000.113.032. Insaniyah 

principle in criminal law policy in Indonesia (Study of Act No. 23 of 2004 on the 

Elimination of Domestic Violence). Faculty of Law – Faculty of Islamic Religion. 

Muhammadiyah University of Surakarta. 2015.  

Formulation insaniyah principle in criminal law policy in Indonesia has devined 

in Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence which became 

one of the juridical instrument as part of government policy to create a social 

order that respects human rights and the protection of the use of violence . Human 

rights protections spared from violence and freedom from torture and freedom 

from the threat of fear is a dream of a state law that has been listed in the 

Constitution of 1945. The principle insaniyah with universal values that do not 

conflict with Pancasila, it protects the human rights of all individuals or especially 

relations between men and women. The duty of the state executive, legislative and 

judicial branches of government as well as all the people of Indonesia to carry out 

the follow-fulfillment of human rights in accordance with the duties and 

responsibilities of each. 

 

Keywords: Principles Insaniyah, Criminal Law Policy, Law on Elimination of 

Domestic Violence 
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PENDAHULUAN  
Islam sebagai agama pembebas dari ketertindasan dan penistaan 

kemanusiaan dengan visi rahmatan lil ‘alamin membawa misi untuk mengikis 

habis praktik kekerasaan dan penistaan pada manusia, karena hukum Islam 

mengenal prinsip insaniyah yang merupakan prinsip kemanusiaan bahwa produk 

akal manusia yang dijadikan rujukan dalam perilaku sosial ataupun sistem budaya 

harus bertitik tolak dari nilai-nilai kemanusiaan memuliakan manusia, dan 

memberi manfaat serta menghilangkan mudharat bagi manusia.1 

Konsep relasi kemanusiaan dalam Islam sebagaimana termaktub dalam Al 

Qur’an dan Hadist secara eksplisit tertuang dalam hukum Negara Indonesia yang 

berdasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila, negara melindungi agama, 

penganut agama bahkan berusaha memasukkan ajaran Islam dan hukum Islam 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.2 

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT menjadi salah satu instrument yuridis sebagai bagian dari kebijakan 

pemerintah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang menghormati HAM  dan 

perlindungan dari praktik kekerasan. Meskipun dalam praktiknya masih saja 

terjadi kasus KDRT (khususnya terhadap isteri) yang cenderung meningkat, 

sebagaimana data Catatan Akhir Tahun dari Komnas Perempuan bahwa kekerasan 

terhadap perempuan pada tahun 2010 tercatat sebanyak 105.103, pada tahun 2011 

                                                           
1
Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 

Bandung : Pustaka Setia, hal. 184. 
2
Ichtijanto, Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik 

Hukum di Indonesia, dalam Amrullah Ahmad, 1996, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum 
Nasional; Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Buastanul Arifin, Jakarta : Gema Insani Press, hal. 178  
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sebanyak 119.107, dan pada tahun 2012 sebanyak 216.156, serta pada tahun 2013 

sebanyak 279.688 kasus.3 

Sebenarnya di dalam KUHP sudah terdapat pasal-pasal yang memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan namun masih belum mampu 

melindungi korban KDRT, maka dari itu saat ini sedang mengalami pembaharuan 

sistem hukum pidana nasional melalui pembahasan RUU KUHP, diupayakan 

untuk mengakomodasi sebagian besar aspirasi umat beragama. Berbagai delik 

tentang agama ataupun yang berhubungan dengan agama termasuk delik KDRT 

yang kekerasan ini sangat dilarang oleh agama  mulai dirumuskan dalam RUU 

KUHP tersebut oleh tim Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).   

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian  terhadap 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT mengenai 

formulasi prinsip insaniyah yang merupakan prinsip hukum Islam dan sedikit 

menyinggung RUU KUHP khusus mengenai delik KDRT apabila dikemudian 

hari akhirnya RUU KUHP disahkan. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana formulasi 

prinsip insaniyah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan KDRT?. (2) Mengapa diperlukan prinsip insaniyah dalam formulasi 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT?. 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan formulasi prinsip 

insaniyah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

                                                           
3
KOMNAS Perempuan, “Kegentingan Kekerasan Seksual : Lemahnya Upaya 

Penanganan Negara”, Catatan Akhir Tahun CATAHU (Jakarta : Komnas Perempuan, 2013),  
sumber internet http://www.komnasperempuan.or.id diakses pada Senin, 2 Maret 2015 pukul 
19.30 
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KDRT. (2) Untuk mendeskripsikan diperlukannya formulasi prinsip insaniyah 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. 

Manfaat Penelitian ini adalah : Manfaat Teoritis (1) Diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hal formulasi hukum pidana di 

Indonesia. (2) Diharapkan dapat memberikan suatu gambaran nyata tentang 

kontribusi hukum Islam dalam formulasi hukum pidana di Indonesia. Manfaat 

Praktis (1) Memberikan semangat reaktualisasi nilai-nilai ajaran Islam, khususnya 

tentang prinsip insaniyah dalam formulasi hukum pidana di Indonesia yang ada 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. (2) 

Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hendak diteliti. 

Jenis Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif dengan 

fokus masalah formulasi prinsip insaniyah dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dengan menggunakan metode 

pendekatan normatif-kritis. Jenis data sekunder serta pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode analisis data dengan proses 

klasifikasi yang logis dan sistematis 4 dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Pengumpulan/pengkoleksian norma yang bersumber pada Al Qur’an dan/atau 

Hadist serta norma hukum pidana positif; (2) Penyeleksian terhadap koleksi 

norma yang telah terkumpul; (3) Klasifikasi atau pengorganisasian norma untuk 

dikritisi dengan dasar patokan norma yang paling tinggi serta menggunakan teori 

maqashid syari’ah.  

 
                                                           
4Ronny Hanitijo Soemitro, 1988,  Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 

hal. 10 
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HASIL PENELITIAN / PEMBAHASAN  
Bentuk-Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah  

Berikut adalah bentuk-bentuk formulasi prinsip insaniyah dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan RUU KUHP 

2012 sebagai berikut :  

Pertama, Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah adalah Keadilan atau al 

mizan (keseimbangan).  

Dalam  Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  ini  suatu  

perbuatan  dapat  dikatakan  kekerasan  fisik  jika perbuatan tersebut 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat bagi korbannya.  Ini  

menandakan  bahwa  kekerasan  fisik  tersebut  berdampak melukai  atau  

mencederai  korban  pada  anggota  tubuhnya,  sehingga  korban menimbulkan 

rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Begitu pula dalam Pasal 595 RUU KUHP 

2012 Kekerasan fisik suatu  bentuk  kejahatan dan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  

syariat  karena  akan  mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan, 

kekerasan fisik ini telah mengancam  terpeliharanya al-kulliyah al-khams atau 

ushul al-khamsah (lima asas perlindungan) yaitu salah satunya akan sangat 

mengancam nafs (jiwa), hal ini jelas berakibat terancamnya eksistensi jiwa karena 

kekerasan fisik tersebut berdampak  melukai  atau  menciderai  korban  pada  

anggota  tubuhnya. Dengan adanya kekerasan fisik ini kemudian tidak dapat 

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dapat 

dikatakan mengancam eksistensi hidup korban, maka berdasarkan tingkat 

kepentingannya masuk dalam kategori daruriyat. Prinsip Insaniyah yang 

dikehendaki oleh pasal ini adalah keadilan atau al-mizan (keseimbangan) antara 

hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak 
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orang lain dan kewajiban dirinya. Jika kewajiban melakukan sesuatu, berhak 

menerima sesuatu. Keduanya harus saling berjalan seimbang dan dirasakan adil 

untuk dirinya dan orang lain. Pasal ini menghendaki adanya keadilan dalam 

mempertahankan eksistensi hidup tidak saling menyakiti, karena setiap orang 

berhak atas hidup dan setiap orang berkewajiban saling memberikan 

perlindungan. 

Kedua, Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah adalah Tasamuh (toleransi) 

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan KDRT, perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan psikis 

apabila perbuatan itu mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis 

berat. Begitu pula dengan Pasal 596 RUU KUHP 2012 mengatur tentang 

kekerasan psikis. Islam sangat melarang seorang suami melakukan kekerasan 

psikis kepada isterinya dengan cara menyusahkan hati seorang isteri dan 

menyempitkan hati seorang isteri. Hal demikian telah mengancam  terpeliharanya 

al-kulliyah al-khams atau ushul al-khamsah (lima asas perlindungan) yaitu salah 

satunya mengancam al ’aql (akal), terancamnya eksistensi akal karena kekerasan 

psikis tersebut berdampak fatal apabila korban mengalami hilangnya akal sehat, 

ketakutan yang sangat mendalam, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak serta tidak berdaya melakukan sesuatu dikarenakan 

adanya tekanan terus menerus yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban tidak 

dapat berfikir positif atas apa yang tengah terjadi padanya.  Prinsip Insaniyah 

yang dikehendaki oleh pasal ini adalah tasamuh (toleransi) bahwa cara berpikir 

manusia berbeda-beda satu sama lain harus saling menghargai dan mengakui 

5 
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bahwa hasil pemikiran manusia bersifat relatif. Sehingga tidak diperbolehkan 

melakukan tekanan mental/psikis. Hal ini dapat dikatakan sangat mengancam 

eksistensi akal korban, maka berdasarkan tingkat kepentingannya masuk dalam 

kategori daruriyat. Menurut penulis bahwa keberadaan pengaturan ini 

mengandung formulasi prinsip insaniyah karena keberadaan pengaturan yang 

berkaitan kekerasan psikis lingkup keluarga ini merupakan tujuan Maqashid al-

Syari'ah al-Dharuriyah, untuk memelihara ’aql dan mewujudkan generasi yang 

berakal sehat dapat melakukan kewajiban serta memiliki hak tanpa adanya 

diskriminasi. 

Ketiga, Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah adalah Silaturahmi (baena an-

nas) 

Pada pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan KDRT dan Pasal 597, 598, 599 yang mengatur mengenai kekerasan 

seksual didefinisikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengindikasikan adanya 

pemaksaan untuk berhubungan seks, mengganggu, mengusik, atau menggoda 

seseorang secara seksual, hubungan seksual yang tidak diharapkan, atau hubungan 

seksual yang tidak normal, pemaksaan seksual untuk tujuan komersial dan atau  

objek-objek tertentu. keberadaan pengaturan ini mengandung formulasi prinsip 

insaniyah karena keberadaan pengaturan yang berkaitan kekerasan seksual 

lingkup keluarga merupakan tujuan Maqashid al-Syari'ah al-Dharuriyah, untuk 

memelihara al-nashl (keturunan)  dan mewujudkan generasi keturunan yang baik 

saling melindungi, menyayangi, menghormati, bukan justru menjerumuskan dan 

menganiaya. Pada pasal-pasal tersebut formulasi prinsip Insaniyah yang 

dikehendaki adalah prinsip silaturahmi baena an-nas, individu dengan individu 

6 
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akan melakukan interaksi karena sejatinya manusia adalah human relation yang 

secara fitrah bersilaturahmi sebagai embrio terciptanya masyarakat, sehingga tidak 

diperkenankan menjerumuskan bahkan sangat tidak dibenarkan untuk saling 

menganiaya apalagi di dalam lingkup keluarga.  

Keempat, Bentuk Formulasi Prinsip Insaniyah adalah Persamaan 

(Musawah) 

Dalam masalah penelantaran rumah tangga atau polpuler disebut 

kekerasan ekonomi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

KDRT diatur dalam Pasal 9 sedangkan dalam RUU KUHP diatur dalam Pasal 532 

bahwasanya kekerasan ekonomi ini bisa berwujud menelantarkan seorang isteri 

dengan tidak memberinya nafkah, dan tidak membolehkan isteri bekerja. Dengan 

adanya kekerasan ekonomi ini mengancam eksistensi al-mal (harta) dapat 

menimbulkan perbuatan yang tidak diinginkan yaitu melanggar tata cara 

pemilikan harta dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, serta 

mengancam keberlangsungan hidup tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, 

maka berdasarkan tingkat kepentingannya masuk dalam kategori daruriyat. 

Menurut penulis bahwa keberadaan pengaturan ini mengandung formulasi 

prinsip insaniyah karena keberadaan pengaturan yang berkaitan kekerasan 

ekonomi lingkup keluarga merupakan tujuan Maqashid al-Syari'ah al-

Dharuriyah, untuk memelihara harta untuk pemenuhan kebutuhan di dalam 

lingkup rumah tangga. Sebagaimana makhluk sosial, perempuan mempunyai hak 

hidup merdeka dan memperoleh hak keamanan yang sama dengan laki-laki. 

Bahkan Islam pun sangat melarang berbagai bentuk penyiksaan, kekerasan, 

penghinaan dan memperlakukan perempuan yang tidak sesuai dengan 
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kehormatannya dalam kehidupan, khususnya dilingkup rumah tangga.  Sehingga 

Prinsip Insaniyah yang dikehendaki oleh pasal ini adalah prinsip persamaan 

(musawah) yaitu persamaan di dalam hak dan kewajiban walaupun 

perwujudannya berbeda serta bersifat universal tanpa adanya diskriminatif. 

 

Perlunya Prinsip Insaniyah dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan KDRT  

Pertama, Segi Filosofis. 

Menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha Esa maka masyarakat Indonesia memiliki identitas sendiri yang 

disebut kemanusiaan dalam cipta, rasa, dan karsa. Masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat yang percaya adanya Tuhan yang itu dirumuskan dalam falsafah 

bangsa dan ideologi negara dalam Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha 

Esa.  Sejatinya manusia dilahirkan sama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

memiliki keterbatasan. Kesadaran akan kehendak tentang kemanusiaan adalah 

jiwa yang merasakan bahwa ingin selalu berhubungan berdasarkan etikad yang 

baik memiliki adab sopan santun serta berlaku adil. Manusia yang satu 

memerlukan manusia lainnya maka harus bermasyarakat karena manusia tidak 

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dengan manusia lainnya 

baik kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomis, maupun kebutuhan lainnya. Hal ini 

dirumuskan dalam falsafah bangsa dan ideologi negara dalam Sila Kedua 

Pancasila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.   

Sesuai dengan hakikat dan martabat manusia, diperlukan ketentuan dan 

peraturan yang dibatasi agar tidak ada kesewenang-wenangan, ketentuan ini akan 

menimbulkan kewajiban dan hak asasi manusia yang sejatinya hak asasi manusia 
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ini telah melekat dan dibawa sejak lahir, baik sebagai pribadi maupun sebagai 

warga masyarakat.  Penulis berpendapat bahwa secara filosofis hukum Nasional 

yang dicita-citakan adalah hukum yang dapat mewujudkan keadilan sosial dan 

kemakmuran rakyat, untuk itu dengan adanya Undang-undang Penghapusan 

KDRT membatasi manusia agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap 

manusia lainnya, yang sejatinya telah melekat hak asasi manusia dibawanya sejak 

lahir. Namun KDRT ini seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia karena masyarakat Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang 

dimanifenstasikan dengan memeluk salah satu agama atau kepercayaan yang 

diakui negara, yaitu  mayoritas beragama Islam. 

Kedua, Segi Normatif/Yuridis 

Dalam mewujudkan masyarakat harmonis terutama relasi sosial antara 

laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, diperlukan sebuah kebijakan dalam 

bentuk aturan hukum. Sebenarnya sudah tercetus oleh pembentuk Negara yang 

dirumuskan dalam tujuan Negara yaitu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-

empat. Bahwasanya Negara wajib mewujudkan tujuan tersebut, hal ini ditegaskan 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “Negara 

Indonesia adalah Negara Hukum”, untuk itu segala upaya dalam mewujudkan 

masyarakat yang damai, tentram dan harmonis diperlukan aturan hukum salah 

satunya disahkannya dan disetujui oleh Pemerintah yaitu  Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Amanat dalam Batang Tubuh UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai prinsip insaniyah 

(kemanusiaan) yaitu : dalam Pasal 27 dan Bab XA Hak Asasi Manusia, meliputi 

Pasal 28A – 28J menjamin dan melindungi hak asasi semua warga Negara, laki-

9 
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laki dan perempuan serta Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Hak Asasi Manusia 

selain telah dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, 

namun juga dijamin dalam berbagai perundang-udangan di Indonesia dan dalam 

Kebijakan Pembangunan Nasional dimuat dalam Peraturan Presiden RI No.7 

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

Tahun 2010-2014.  Hak asasi manusia telah dijamin oleh perundang-undangan 

nasional di Indonesia, ini menjadi tugas negara eksekutif, legislatif dan yudikatif 

serta seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan langkah tindak 

pemenuhan hak asasi manusia (khususnya dalam hal ini ditekankan pada 

perlindungan perempuan) sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. 

Sebagaimana untuk terwujudnya cita-cita dan tujuan negara, yang telah ada dalam 

Pembukaan UUD 1945. 

Ketiga, Segi Sosiologis  

Secara sosiologis, hukum dapat dinyatakan berlaku apabila aturan hukum 

tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun diterima atau tidak 

oleh masyarakat atau aturan hukum tersebut berlaku karena diterima atau diakui 

oleh masyarakat.5 Mendasarkan pada pandangan sosiologis mengenai keberlakuan 

hukum tersebut, maka berkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 

jelas dapat dinyatakan bahwa secara teroritis kedaulatan, Negara mempunyai 

kewenangan untuk memberlakukan aturan hukum pada wilayah negaranya. 

Demikian halnya dengan kewenangan untuk memberlakukan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004, Negara melalui pemerintah mempunyai kewenangan 

                                                           
5Evi Purnama Wati, 2013, Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Dalam Menerapkan 

Keberlakuan Hukum Terhadap Undang-Undang Tahun 2003 Tentang Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Palembang, hal.6 
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untuk memberlakukan undang-undang ini pada seluruh wilayah Negara Indonesia 

dan terhadap seluruh warga Negara Indonesia. 

Namun fakta menunjukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga secara 

kuantitas setiap tahunnya meningkat. Sebagaimana laporan Komisi Nasional 

(Komnas) Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 

(http://www.komnasperempuan.or.id) bahwa angka kekerasan pada tahun 2001 

tercatat kasus sebanyak 3169, pada tahun 2002 tercatat 5163, pada tahun 2003 

tercatat 7787 kasus, pada tahun 2004 tercatat 14.020, pada tahun 2005 tercatat  

20.391, pada tahun 2006 tercatat 22.512 kasus, Tahun 2007 tercatat 25.522, pada 

tahun 2008  tercatat 54.425, pada tahun 2009 tercatat 143.586, pada tahun 2010 

tercatat 105.103, pada tahun 2011 sebanyak 119.107, pada tahun 2012 sebanyak 

216.156, dan pada tahun 2013 sebanyak 279.688. 

Catatan Akhir Tahun (CATATU) Komnas Perempuan memberikan 

gambaran umum tentang kekerasan yang dialami perempuan di seluruh wilayah 

Indonesia selama kurun waktu dari tahun 2001 sampai 2013. Data yang 

dikompilasi merupakan data dari lembaga mitra pengadaan layanan menangani 

kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga-lembaga ini tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia meliputi Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Sakit (RS), Women Crisis 

Centre (WCC) atau Organisasi Perempuan Pengada Layanan, Organisasi 

Masyarakat Sipil (OMS), Kejaksaan Tinggi, Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Badan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (BPPA), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Berencana (BPPKB).  
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Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah negara 

yang mencapai lebih dari 8 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat 

CATATU sejak tahun 2001), ini sebagai titk awal pengulangan pola yang mirip 

dengan pola kekerasan yang terjadi ketika dimulainya reformasi dimana tahun 

awal reformasi itu banyak ditangani perempuan korban kekerasan yang menjadi 

tanggungjawab Negara. Kekerasan terhadap perempuan dan peran Negara ini 

mencakup semua tindak kekerasan yang terjadi karena adanya perangkat hukum, 

penegak hukum, dan budaya penegak hukum yang tidak berprespektif gender 

serta kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik. Data empiris yang 

penulis peroleh dari data sekunder menandakan adanya pelanggaran terhadap 

prinsip insaniyah.  

 

PENUTUP 
Kesimpulan  

Dari pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis dapat 

merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :  

Pertama, spirit Islam yaitu prinsip insaniyah (kemanusiaan) pemenuhan 

hak-hak asasi manusia telah terformulasi dalam Undang-undang Penghapusan 

KDRT dan RUU KUHP 2012 bentuk-bentuknya yaitu  prinsip keadilan atau al-

mizan (keseimbangan), prinsip tasamuh (toleransi), prinsip silaturahmi baena an-

nas, prinsip persamaan (musawah). Terformulasi dalam Pasal 6, 7, 8, 9 UU 

Penghapusan KDRT dan Pasal 595, 596, 597, 598, 599, 532 RUU KUHP 2012. 

Diketahui turut mewujudkan kemashlahatan bagi relasi perempuan dan laki-laki, 

menekankan aspek perlindungan yang merupakan tujuan syariat bagi manusia al-

kulliyah al-khams atau ushul al-khamsah (lima asas perlindungan) yaitu agama 
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(dien), jiwa (nafs), keturunan (nasl), akal (’aql) dan harta (mal) yang sifatnya al-

dharuriyah, mengancam eksistensi manusia apabila tidak terpenuhi.   

Kedua, perlunya  formulasi prinsip insaniyah dalam Undang-undang 

Penghapusan KDRT adalah bahwa secara filosofis Undang-undang Penghapusan 

KDRT membatasi manusia untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap 

manusia lainnya. Masyarakat Indonesia percaya akan adanya Tuhan yang 

dimanifestasikan dengan memeluk agama yang diakui negara tercermin dalam 

Pancasila. Secara mormatif/yuridis bahwa HAM telah dijamin oleh perundang-

undangan nasional sebagaimana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara 

yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Secara sosiologis bahwa KDRT 

setiap tahun meningkat menandakan adanya pelanggaran terhadap prinsip 

insaniyah.   

 

Saran  
Undang-undang Penghapusan KDRT serta RUU KUHP 2012 dari aspek 

substansi dapat dikatakan aspiratif, karena telah mengandung prinsip insaniyah 

dengan nilai-nilai yang universal yang tidak bertentangan dengan Pancasila, justru 

melindungi segenap individu atau HAM terutama relasi antara laki-laki dan 

perempuan. Menjadi tugas negara eksekutif, legislatif dan yudikatif serta seluruh 

masyarakat Indonesia untuk melaksanakan langkah tindak pemenuhan HAM 

sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Untuk itu Pemerintah perlu 

segera mengesahkan RUU KUHP ini serta perlu kesungguhan dalam 

melaksanakannya sebagai fundamental hukum pidana Indonesia 
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