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MOTTO 

 

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian 

itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’.  

(Q.S. Al Baqarah : 45) 

 

Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 

anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 

bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 

(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 

 

 

Tidak ada kata terlambat selama kita terus berjuang, Jangan pernah menyerah 

sedalam-dalamnya dan seberat-beratnyanya kita jatuh selalu ada tangan Tuhan 

untuk membantu kita bangkit   

 (Penulis) 

 

 Tetap selalu belajar,berusaha,berharap serta berdoa Tuhan pasti akan tunjukkan 

jalan yang terbaik, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tak akan 

sia-sia  

(Penulis) 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui peradilan apa saja yang 

dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT); 2) Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian tindak pidana KDRT yang 

dilakukan oleh anggota TNI; 3) Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi korban 

tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI. Jenis penelitian ini adalah  hukum 

normatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis 

menunjukkan bahwa: 1) anggota  TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) digolongkan sebagai pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana, maka 

anggota TNI yang terbukti melakukan tindak pidana terutama KDRT dapat dijatuhi sanksi 

pendisiplinan oleh atasannya yang berhak menghukum (Ankum) kemudian bila dalam tindak 

pidana terbukti unsur pidananya selanjutnya diselesaikan melalui Peradilan Militer; 2) Proses 

Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh anggota TNI, yaitu: tahap 

penyidikan, tahap penyerahan perkara/penuntutan, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan 

tahap pelaksanaan putusan; 3) Upaya perlindungan korban KDRT oleh anggota TNI kita 

mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Anggota TNI, 

Peradilan Militer 

 

ABSTRACT 

Target of this research is to know: 1) To know jurisdiction any kind of able to be imposed to 

member of TNI doing injustice hardness in household (KDRT); 2) For to description the 

process of solving to do an injustice of KDRT by member of TNI; and 3) For to description of 

the protection of law to do an injustice victim of KDRT by member of TNI. This research type 

is law of normative by using technique analyses data qualitative. 

Result of analysis indicate that 1) member of TNI doing an injustice hardness in household 

(KDRT) classified as collision of discipline, hence member of TNI the can fall the discipline 

sanction by superior master of rightful claimant punish (Ankum) then if in proven doing an 

injustice of the crime element is hereinafter finished to Military Jurisdiction; 2) Process the 

Solving of Injustice of KDRT by member of TNI, that is: investigation phase, phase delivery of 

case / prosecution, inspection phase in conference, and phase execution of decision; 3) Effort 

protection of victim of KDRT by member of TNI our relate at Republic of Indonesia Law 

Number 13 Year 2006 about Protection of Witness and Victim, and Law Number 23 Year 

2004 about Abolition of Hardness In Household. 

 

Keywords: Injustice Hardness in Household (KDRT), Member of TNI, Military Jurisdiction. 
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