
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Konsepsional 

2.1 Tinjauan umum Pengertian Rumah Tangga 

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan 

organisasi terkecil dalam masyarakat yang  terbentuk karena adanya ikatan 

perkawinan. Biasanya  rumah  tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak. Namun 

di  Indonesia  seringkali  dalam  rumah tangga  juga ada sanak-saudara  yang  

ikut bertempat tinggal, misalnya orangtua, baik dari suami istri atau istri, 

saudara kandung dari kedua belah pihak, disamping  itu, juga  terdapat  

pembantu rumah  tangga yang  bekerja dan tinggal bersama-sama didalam 

rumah (tinggal satu atap).  

Akan tetapi tidak  jarang  bahwa  sebagai manusia biasa, bahtera 

rumah tangga digoncang oleh badai  sehingga  mengakibatkan terganggunya  

keharmonisan dan kebahagian yang telah dibina. Ketidakmampuan  

menyatukan  perbedaan karakter,  latar belakang budaya  ditambah  lagi  

faktor-faktor yang datang dari luar rumah tangga yang bersangkutan 

seringkali menimbulkan konflik yang bisa membawa petaka bagi  

kehancuran  suatu rumah tangga. Perbedaan  yang  mula-mula kelihatan 

kecil akhirnya dapat menjadi besar dan bahkan tidak sedikit menjadi pemicu 

terjadinya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
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Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksud untuk 

memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang  

kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam  sebuah  

rumah tangga  sebenarnya  bukan  merupakan hal yang baru. Namun, selama 

ini selalu  dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Terkait  sesuai  

dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, bahwa  

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara  seorang  pria  dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa. 

Jadi tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina  keluarga  yang  

bahagia  lahir  dan  batin.   

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus  selalu 

dihormati oleh suami istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga 

keharmonisannya dan diupayakan  tetap  langgeng (kekal), antara  suami  

istri  harus saling menjaga  agar  rumah  tangga  tetap harmonis. Karena 

perbedaan pendapat antara  suami  istri  adalah  suatu hal wajar, sehingga  

perlu  adanya komunikasi  yang  sehat   antara keduanya. Disamping itu, 

karena anak-anak dan orang-orang lain (sanak saudaranya) yang tinggal 

dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu 

adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.  
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2.2 Tinjauan umum Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) 

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat 

timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik, seksual, psikologis  

dan atau penelantaran  rumah  tangga termasuk  ancaman untuk  melakukan  

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga.1 

Pada umumnya yang menjadi korban  adalah pihak yang mempunyai  

posisi yang  lemah baik secara fisik maupun psikis. Akibat lebih jauh 

munculnya tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini bisa 

membawa dampak yang  cukup serius dalam kelangsungan hidup  berumah 

tangga.  

Walaupun mungkin secara formal  suatu  rumah  tangga kelihatannya 

masih utuh,  tetapi  secara batiniah  sebenarnya  sudah hancur.  Keluh kesah 

dari anggota  penghuni  rumah selalu  terdengar  tentang  adanya  tindakan 

kekerasan yang dilakukan pihak yang merasa mempunyai otoritas.  Sebelum 

keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perempuan yang  

menjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), pelaku atau bahkan 

masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan oleh 

seorang suami terhadap istrinya (perempuan) bukanlah merupakan suatu hal 

yang pantas untuk diperbincangkan. Masalah itu adalah masalah pribadi 

1 pasal 1 angka1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam rumah Tangga 
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rumah tangga yang  bersangkutan, harus  diselesaikan secara pribadi, tidak 

perlu campur tangan pihak manapun  apalagi sampai diajukan ke proses 

sidang pengadilan. Setelah keluarnya  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) 

yang diundangkan  pada  tanggal  22  September Tahun 2004, mulailah 

muncul kesadaran dari korban untuk melaporkan kepihak berwajib apabila 

terjadi KDRT. 

Guna merealisasikan pencegahan dan penghapusan  kekerasan dalam  

rumah tangga, maka setiap orang yang melihat, mendengar atau  

mengetahui  terjadinya  tindakan  tersebut harus memberikan laporan atau 

pengaduan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sesuai dengan  

prosedur  yang telah  diatur  oleh hukum. Kekerasan terhadap perempuan 

telah menjadi isu global dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 

Sampai sejauh ini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 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, 

pemerkosaan. 

Mula-mula pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat kita 

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

berbunyi : 

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”. 
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Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindakan kekerasan 

tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non-fisik 

(psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, 

serta  dapat  dilihat  oleh  siapa  saja, sedangkan tindakan non-fisik (psikis)  

yang  bisa merasakan langsung hanyalah  korban, karena tindakan tersebut 

langsung menyinggung  hati  nurani  atau perasaan seseorang. Hal ini 

berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan 

orang lain, tidaklah sama. Ada yang mudah tersinggung ada yang berusaha 

mendiamkan diri saja menerima kata-kata atau sikap  yang  tidak  etis. 

Ironisnya terdapat kaum perempuan  yang  berpendapat  bahwa tindakan  

kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang diterima adalah akibat dari 

kesalahannya sendiri, sehingga menganggap  wajarlah  kalau  sampai 

mereka menerima tindak kekerasan dari suami. 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Arif Gosita mengemukakan bahwa korban adalah mereka yang 

menderita  jasmaniah  dan  rohaniah  sebagai akibat  tindakan orang  lain  

yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri  sendiri  atau  oranglain  yang 

bertentangan dengan kepentingan hak  asasi  pihak  yang menderita. 

Mereka disini dapat berarti: individu, atau kelompok  baik  swasta  

maupun pemerintah.2 

Berkenaan dengan korban,  Kindern  sebagaimana  dikutip  Mulyana   

W. Kusumah,  mengemukakan: 

2Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, EdisiKedua, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1993), h. 63 
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“Salah satu kesulitan  utama   yang   dihadapi di dalam merumuskan 
mengenai apa arti  “korban”  berasal dari  perluasan tingkat 
pendekatan viktimologi atas bentuk-bentuk kejahatan dan 
delikuensi. Sebagai akibatnya,  pertanyaan  yang  timbul adalah 
sejauh mana pengertian korban, dapat secara beralasan diterapkan 
pada kasus  dimana tidak  terdapat  penderitaan badan,  kehilangan 
atau rusaknya  hak  milik atau juga  ancaman  terhadap  seseorang  
harus  pasti bahwa korban benar-benar  mengalami derita  fisik atau 
psikologis atau  bahwa  bentuk-bentuk  kerugian  tertentu  telah  
dilakukan  atas korban  secara  pribadi  atau  bukan”.3 
 

Dari apa  yang  dikemukakan  Kindern  nampak  bahwa  untuk  sampai  

pada  pemberian batasan  korban,  diperlukan  adanya  suatu  kriteria yang 

harus dipenuhi. Hal ini tentunya dapat diterima, karena kondisi 

konotasinya  dapat  mengarah  pada “crime without victim” atau kejahatan 

tanpa korban. 

Disini pengertian korban lebih ditekankan pada kelalaian negara 

terhadap korban. Dari  beberapa  definisi  korban  tersebut di atas, yang 

perlu dicermati adalah bahwa korban yang  dimaksud  adalah  hanya 

seorang korban yang secara langsung  mengalami  tindak pidana. Padahal  

sangat  memungkinkan sekali  atas  suatu  tindak  pidana tersebut  dampak  

yang dirasakan meluas, tidak hanya oleh korban yang  secara langsung  

mengalami tindak  pidana bahkan dampak tindak pidana tersebut  juga 

dirasakan oleh ahli warisnya apalagi korban tidak mempunyai  hubungan 

darah dengan pelaku. 

Ada 5 (lima) tipologi  korban  menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu:4 

3 Mulyana W. Kusumah, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, (Bandung: Armico, 1984), 
h.109. 

4Barda Nawawi Arief, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: PT.CitraAditya 
Bakti), 1998, h.16. 
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1. Primary victimization:  yang  dimaksud  disini  adalah  korban 

individual  dan  bukan  kelompok; 

2. Secondary  victimization: yang menjadi korban adalah kelompok 

ataupun  badan  hukum; 

3. Tertiary victimization: yang menjadi korban adalah masyarakat 

luas; 

4. Mutual victimization: yang menjadi korban adalah pelaku 

sendiri, misalnya  dalam  praktek  pelacuran, perjudian  atau  

pun perzinahan;  dan 

5. No victimization, di sini bukan  berarti  tidak  ada  koban,  tetapi 

korban tidak segera  dapat  diketahui. Misalnya dalam  tindak 

pidana  penipuan  konsumen. 
 

Pandangan-pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap 

korban masih terbatas  pada  interaksi antara korban dan pelaku, yaitu 

sampai seberapa jauh korban mempengaruhi pelaku untuk melakukan 

kejahatan atau sampai seberapa jauh pelaku kejahatan memanfaatkan 

kelemahan korban. 

Sehubungan dengan definisi korban, terkait dengan penelitian ini 

penulis lebih menitik beratkan pada perempuan sebagai korban tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga karena kelemahannya sebagai 

perempuan (Biologicallyweak victims) mengalami penderitaan, baik fisik, 

mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau  mengalami  

pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, 

sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, ataupun 

penelantaran istilah yang digunakan dalam Undang- Undang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT), dan bahkan karena status 
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sosialnya yang lebih rendah (Socially weakvictims), perempuan rentan  

mengalami tindak  pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Faktor-faktor yang menyebabkan korban Kekerasan  Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) tidak melaporkan penderitaan yang  menimpanya,  antara 

lain:5 

1) Si pelaku dengan si korban memiliki hubungan keluarga atau 

hubungan karena perkawinan. Hal ini biasanya menyulitkan  

karena keengganan korban untuk melaporkan mengenai apa 

yang telah terjadi kepada mereka. Pemikiran yang juga ikut 

mendasari  alasan  ini adalah rasa takut  pada  diri si korban 

karena  si pelaku biasanya tinggal satu atap dengan mereka 

sehingga apabila korban mengadukan apa yang telah terjadi 

kepadanya pada pihak yang berwajib, si korban akan 

mendapatkan  perlakuan  yang lebih parah dari si pelaku ketika 

korban pulang atau ketika mereka bertemu kembali. 

2) Keengganan korban mengadukan kekerasan yang telah 

menimpanya dapat  juga  disebabkan masih dipertahankannya 

pola pikir bahwa apa yang  terjadi didalam keluarga, sekalipun 

itu perbuatan-perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan 

permasalahan rumah tangga pribadi. Dengan demikian, 

melaporkan  hal  tersebut atau bahkan hanya membicarakannya 

saja, sudah dianggap membuka aib keluarga. 

5 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga: dalam perspekti Yuridis-
Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.84-85 
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3) Kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum Indonesia 

sehingga  mereka tidak memiliki pegangan atau kepastian 

hukum bahwa  mereka akan berhasil keluar dari cengkeraman si 

pelaku. 

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang 

diundangkan pada 22 September tahun  2004, muncul  kesadaran dari  

korban  untuk melaporkan ke pihak berwajib apabila terjadi aksi 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 

2.3 Tinjauan Umum Pengertian Laporan dan Pengaduan 

a. Pengertian Laporan 

Pengertian  laporan  terdapat  dalam Pasal 1 angka 24  dan 25 

UU No. 8  Tahun 1981 Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHPidana). Bahwa pengertian laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau 

kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang 

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya  

peristiwa  pidana. Dalam Pasal 102 ayat (1) KUHPidana, yaitu 

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau  
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut  diduga 
merupakan tindak pidana  wajib segera  melakukan tindakan  
penyelidikan yang diperlukan.” 
 

Jenis- jenis laporan dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Laporan Informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk 

memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi 
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analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian 

informasi yang akurat dan terinci. 

2. Laporan Rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan 

informasi juga menyertakan pendapat si pelapor, dengan maksud 

memberikan rekomendasi (usul yang tidak mengikat). Meski 

demikian akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya 

rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan. 

3. Laporan Analitis, yaitu  laporan  yang  memuat  sumbangan pikiran 

si  pelapor, bisa berupa pendapat  atau  saran, setelah melalui 

analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan 

akademis berada pada kategori ini. 

4. Laporan Pertanggungjawaban, yaitu dimana si pelapor memberi 

gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan (Progress 

Report) atau sudah dilaksanakan (bersifat evaluatif). 

Ada beberapa perbedaan antara laporan dan pengaduan 

berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 24 dan 25 KUHPidana yaitu: 

a. Pengaduan berisi bukan saja laporan akan tetapi juga permintaan 

supaya yang melakukan tindak pidana itu di hukum. 

b. Pengaduan dapat dicabut kembali, sedangkan laporan tidak dapat 

ditarik kembali. 

c. Pengaduan dapat  dilakukan  oleh  orang-orang tertentu  yang 

disebut dalam Undang-Undang dan dalam kejahatan tertentu saja 

sedangkan laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang 
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mengetahui  telah, sedang  atau  diduga  akan  terjadinya  suatu 

tindak pidana. 

Berbeda dengan pelaporan merupakan sebuah bentuk 

pemberitahuan  kepada  pejabat  yang  berwenang  bahwa  telah atau 

sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya  

sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu 

merupakan  sebuah  peristiwa  pidana  sehingga dibutuhkan sebuah 

tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk  

menentukan  apakah  peristiwa  tersebut  merupakan sebuah  peristiwa  

pidana atau bukan. Didalam praktiknya, apabila terjadi sebuah 

peristiwa maka laporan dilakukan terlebih dahulu kepada pihak 

kepolisian sehingga apabila korban meminta  polisi untuk  melanjutkan 

perkara tersebut maka polisi berkewajiban untuk menindak lanjuti 

laporan tersebut 

b. Pengertian Pengaduan 

Pengertian pengaduan adalah pemberitahuan  disertai permintaan 

oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk 

menindak  menurut  hukum  seseorang  yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merugikannya ( Pasal 1 angka 24 KUHPidana ). 

Di dalam Pasal 1 angka 25 bahwa Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHPidana) telah membedakan apa yang dimaksud dengan 

pengaduan, artinya penanganannya yang harus dilakukan oleh pihak 

Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan haruslah 
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berbeda, karena perbedaan yang mendasar dari keduanya bentuk 

penyampaian informasi tersebut. 

Sesuai dengan definisi pengaduan maka dapat disimpulkan 

bahwa ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah adanya  

kepastian telah terjadi  sebuah  tindakan  pidana  yang  termasuk  

dalam delik aduan dimana tindakan seseorang  pengadu  yang  

mengadukan permasalahan pidana delik  aduan  harus  segera  ditindak 

lanjuti dengan  sebuah  tindakan  hukum berupa serangkaian tindakan 

penyelidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Artinya 

dalam proses penerimaan pengaduan dari masyarakat, seseorang  

pejabat yang berwenang dalam hal ini Polri  khususnya  harus  bisa 

menentukan apakah sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh seorang 

pengadu merupakan sebuah tindakan  pidana  delik  aduan  ataukah 

bukan.  Pada  delik  aduan jaksa hanya  akan  melakukan  penuntutan 

apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan 

oleh kejahatan tersebut. Tiap-tiap delik yang oleh pembuat Undang-

Undang dijadikan delik aduan menyatakan hal itu  secara  tersendiri, 

dan dalam ketentuan yang dimaksud  sekaligus juga  ditunjukan  siapa-

siapa yang berhak mengajukan pengaduan tersebut. 

Pengaduan dapat  didefinisikan  sebagai suatu  pernyataan tegas 

(lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak 

(mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyelidik atau pejabat 

penyidik  (Kepolisian RI) tentang  telah  diperbuatnya  suatu  tindak  
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pidana (in casu kejahatan aduan) oleh seseorang dengan disertai  

permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan 

penuntutan ke pengadilan.6 

Jadi sesuai dengan penjelasan diatas terdapat  dua unsur esensial 

pengaduan yaitu: 

1. Pernyataan  tentang  telah diperbuatnya  tindak  pidana oleh 

seseorang, dan disertai; 

2. Permintaan untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang 

pengadilan. Berdasarkan pada prinsip umum, maka tidak penting 

tentang  apa  yang  diminta  oleh korban dalam perkara pidana. Di 

minta  atau tidak  di minta,  negara  akan  melakukan penuntutan 

atas  perkara  pidana. Namun prinsip ini dikecualikan dalam hal 

tindak pidana aduan.  Dalam hal tindak pidana aduan, negara tidak 

berwenang untuk  menuntut  pidana  apabila  korban  kejahatan  

(yang  berhak mengadu) tidak meminta atau mengadu agar perkara 

yang diadukan itu diperiksa, diajukan ke sidang pengadilan dan 

diputus. 

 Peranan korban  pada  delik aduan  adalah  menentukan untuk dapat 

tidaknya dilakukan penuntutan pidana (vervolging) akan tetapi bukan  

menentukan untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan (opsporing). 

Dalam hal penyidikan tidaklah penting adanya pengaduan atau tidak. 

 6 Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 
h.35 
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Penyidikan boleh dilakukan terhadap pelaku tindak pidana tanpa 

digantungkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu. 

2.4 Tinjaun Umum pengertian Delik Aduan 

Delik  aduan  adalah  delik  yang  hanya  dapat  dituntut,  jika diadukan 

oleh orang yang merasa  dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, 

yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. 

Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan/klachdelict merupakan 

pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya 

tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang  

dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Delik ini 

membicarakan mengenai kepentingan korban. 

Dalam  KUHPidana  mengenai  delik  aduan ini diatur dalam Pasal 72-

75 KUHP. Dan hal-hal yang  diatur dalam  KUHP ini adalah, sebagai  

berikut: 

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak  

yang dirugikan/korban yang  masih  berumur  dibawah enam belas 

tahun dan belum dewasa. 

2. Mengenai siapa yang berhak  melakukan pengaduan, apabila pihak 

yang dirugikan/korban telah meninggal. 

3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan. 

4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali. 

Didalam delik  aduan  terbagi dalam dua jenis yaitu  delik  aduan 

absolut (absolute klacht delict) dan delik aduan relatif (relative klacht 
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delict). Delik  aduan  absolut  adalah  tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, 

yang  hanya akan dapat diadukan penuntutan  oleh  penuntut  umum  apabila  

telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Kejahatan-kejahatan  

yang termasuk dalam jenis delik  aduan absolut seperti: kejahatan  

penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHPidana), kejahatan susila (Pasal 284,  

Pasal 287, Pasal 293 dan  Pasal 332 KUHPidana). Delik aduan relatif  

adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan  

merupakan  kejahatan  aduan,  tetapi  khusus  terhadap  hal-hal  tertentu,  

justru diperlukan  sebagai  delik aduan,  pengertian  delik aduan relatif  

adalah delik  dimana adanya  suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu 

(voorwaarde van vervolgbaarheir) atau suatu syarat untuk dapat menuntut 

pelakunya, yaitu  bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang 

dirugikan itu terdapat  suatu  hubungan yang bersifat khusus. Beberapa hal 

perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif: 

1. Delik aduan relatif, ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya 

bila ada  beberapa  orang yang  melakukan  kejahatan, tetapi 

penuntutan dapat  dilakukan terhadap orang yang diingini oleh  

yang  berhak  mengajukan  pengaduan. Sedangkan pada delik 

aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari 

kejahatan itu harus dituntut juga. 

2. Delik  aduan absolut, cukup  apabila  pengadu  hanya menyebutkan 

peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu  
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juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan 

dirinya. 

Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan 

(onsplitbaar), sedangkan pengaduan pada delik aduan relatif dapat 

dipecahkan (splitbaar). 

2.5 Tinjauan Umum Pengertian Polri 

Hukum merupakan  suatu  norma  yang berfungsi mengatur mengenai 

segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat  

agar tidak merugikan  orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada 

umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan  

atau kaedah-kaedah dalam  seuatu  kehidupan  bersama keseluruhan 

peraturan tentang tingkah laku yang berlaku  dalam suatu kehidupan 

bersama,  yang  dapat  dipaksakan  pelaksanaannya  dengan sanksi.7 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian 

Nasional di Indonesia, yang  bertanggung jawab  langsung di bawah  

Presiden.  Polri merupakan salah satu  fungsi  pemerintahan  negara di 

bidang  pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada  masyarakat, yang  

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya 

hukum, terselenggaranya  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan 

kepada masyarakat, serta terbinanya  ketentraman  masyarakat  dengan  

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2003), h. 40. 
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menjunjung tinggi  Hak  Asasi  Manusia (HAM). Dalam   pelaksanaan 

hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum  untuk  menjalankan  segala  

peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui  mengenai tugas  pokok 

kepolisian secara  umum  maka  dapat  dilihat dalam Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang menyatakan; 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 

a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b) Menegakan hukum, dan 

c) Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Undang-Undang  Polri  diberi  kewenangan secara umum yang 

cukup besar antara lain; 

a) Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b) Membantu  menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat  

yang dapat menggangu ketertiban umum; 

c) Mencegah  dan  menanggulangi tumbuhnya  penyakit msyarakat; 

d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 

e) Mengeluarkan peraturan  kepolisian  dalam  lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f) Melaksanakan pemeriksaan  khusus  sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 
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g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 

seseorang; 

i) Mencari keterangan dan barang bukti; 

j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 

l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan 

putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan 

msyarakat; 

m) Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu. 

 

2.6 Peranan Polri dalam Perlindungan KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga)  

Polisi sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab atas 

tegaknya  hukum  tentunya  dituntut  peran dan sertanya  dalam  mendukung 

terwujudnya perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Masalah perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 

KDRT telah  menjadi isu nasional  yang memerlukan  penanganan serius 

dari semua pihak. Menurut Soejono Soekanto, peran atau peranan (Role) 

merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (status).8 

8Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2007), h.29 
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Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukanya maka dia  menjalankan  suatu peran. Sedangkan  menurut teori 

peranan (roletheor)  yang di kutip  oleh  setiawan  mengatakan bahwa 

“Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan 

dengan suatu posisi tertentu” menurut teori ini, peranan yang berbeda 

menimbulkan  tingkah  laku  itu  sesuai  dengan suatu  situasi lain relatif 

bebas (Independent) tergantung  pada orang  yang  menjalankan  peran 

tersebut, jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing 

situasi.9 

Menurut Sitorus yang dikutip oleh Rahardjo Sadjipto bahwa peranan 

dapat dibedakan menjadi 4 macam yaitu; 

1. Peranan pilihan (achieved role), yakni peranan yang hanya dapat 

diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan 

individual seseorang. 

2. Peranan bawaan (acriber role), yakni  peranan yang diperoleh secara 

otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan 

menjadi raja karna faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan 

seorang raja. 

3. Peranan yang diharapkan (ekspectedrole), yaitu peranan yang 

dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang telah ditetapkan bersama, 

peran seperti ini  biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat 

pemerintahan. 

9 Opcit., h.46 
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Peranan yang  disesuaikan (aktualrole)  yaitu peranan yang disesuaikan 

sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.10 Dengan demikian, pihak 

pelaksana kebijakan UU PKDRT ini tidak hanya mencakup pemerintah, tetapi 

juga masyarakat, termasuk lembaga masyarakat serta pentingnya kesadaran 

hukum dalam masyarakat terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Guna 

merealisasikan pencegahan dan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT), maka setiap orang yang melihat, mendengar atau mengetahui terjadinya 

tindakan tersebut harus memberikan laporan atau pengaduan kepada kepolisian 

agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh hukum. 

Setelah mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah 

tangga, maka kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 

korban.11 Perlindungan Sementara yaitu perlindungan yang langsung diberikan 

oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya 

penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.12 Melindungi korban di sini 

adalah segala upaya untuk memberi rasa aman pada korban, sebagaimana dalam 

pasal 1 angka 4 UU PKDRT yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan 

rasa aman yang dilakukan oleh pihak keluarga,advokat, lembaga social, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. 

10 Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran Dan Fungi Polri Dalam Era 
Reformasi, Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012 

11Lihat Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

12 Lihat Pasal 1 angka 5  
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Selanjutnya penyidik Polri wajib segera melakukan penyelidikan13 setelah 

mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga.14 Apabila dari hasil penyelidikan dapat ditentukan bahwa terhadap 

tindakan kekerasan yang dilaporkan dapat dilakukan penyidikan, maka hal itu 

akan dilanjutkan dan untuk itu penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti 

penangkapan dan penahanan kepada tersangka pelaku Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT). 

 

B. Landasan Yuridis 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)  membedakan 

“aturan umum” untuk  tindak  pidana yang berupa kejahatan dan 

pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa kejahatan atau pelanggaran 

merupakan kualifikasi  juridis  yang akan membawa konsekuensi juridis 

yang berbeda. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak 

mengenal kualifikasi juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam 

KUHPidana  ada  aturan umum tentang  mengajukan dan menarik kembali 

pengaduan untuk kejahatan-kejahatan tertentu (tidak untuk pelanggaran). 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak  membuat  aturan 

13 Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu 
peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, supaya bias memntukan dapat atau tidaknya 
dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal 
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, 
dengan bukti tersebut bias membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya.lihat pasal 1 butir 5 dan butir 2 KUHAP 
 
14 Lihat Pasal 19 ayat (2) 
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umum untuk bentuk-bentuk tindak pidana (forms of criminal offence) yang 

berupa permufakatan, persiapan, dan  pengulangan (recidive).  Ketiga  

bentuk  tindak  pidana  ini  hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau 

Buku III).  Artinya, ketentuan  mengenai permufakatan, persiapan, dan 

pengulangan didalam Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) 

hanya berlaku untuk delik-delik tertentu dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHPidana), tidak untuk delik di luar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHPidana). 

Pada umumnya dalam setiap perbuatan antara pelaku dan korban 

seringkali tidak saling kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah saling 

mengenal (sahabat, teman, tetangga) serta orang-orang yang mempunyai  

hubungan  darah. Sebetulnya bentuk  tindakan  kekerasan  yang  terjadi 

dalam  rumah  tangga  juga  sama  dengan  bentuk-bentuk  tindak  pidana 

pada umumnya  misalnya penganiayaan yang diatur dalam (Pasal 351 

KUHP), pembunuhan  (Pasal 338 KUHPidana), perkosaan (Pasal  285  

KUHPidana),  dan penghinaan (Pasal 310 KUHPidana), perzinahan (Pasal 

284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain  yang dapat dikategorikan 

perbuatan  pidana  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHPidana). 

Namun,  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT)  mempunyai  

sifat yang khusus dan karakteristik yang terletak pada hubungan antara 

pelaku dan korban, locus delicti-nya serta cara-cara  penyelesaiannya. 

Beby Afininda, Tinjauan Yuridis Peranan Polri pada Delik Aduan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2016 
UIB Repository (c) 2016 



Dalam  pasal 108 ayat(1) KUHPidana menentukan bahwa:  

“Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak
 pidana  itu  berhak  mengajukan pengaduan”. 

 
Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana  (KUHP) tindak semua orang berhak untuk 

mengajukan Pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada 

tindak pidana yang  terjadi  itu baru  dapat  dilakukan  penyidikan jika ada 

pengaduan dari si korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan,  

keadaan  diatas  menjadi  penting  bagi  para  penyidik, yakni  agar  

pengaduan  tersebut  dapat  dipakai  sebagai  dasar  yang sah untuk 

melakukan  penyidikan,  dan  guna  mencegah  agar penyidik  jangan  

sampai dipersalahkan  karena  telah  melakukan  penyidikan  yang  tidak  

berdasarkan Undang-Undang. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  

Perumusan  norma  atau  kaidah  didalam Undang-Undang No. 23 

Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga 

dituangkan  didalam  Pasal 5 sampai dengan  Pasal 9.  Di dalam Pasal 5 

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dinyatakan, setiap orang dilarang 

melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) terhadap  orang 

lingkup rumah tangganya dengan cara: 

a .  Kekerasan fisik; 

b .  Kekerasan psikis;  

c .  Kekerasan seksual; atau  
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d .  Penelantaran rumah tangga.  

Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana 

dimaksud  dalam  Pasal 5  huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan 

rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.  Korelasi   lain bahwa Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah merupakan  bentuk kekerasan 

berbasis  gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi,  adalah sebagaimana 

dinyatakan dalam Alinea keempat Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang 

menegaskan: 

“...Negara berpandanganbahwa segala bentuk kekerasan terutama 
kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi  
manusia dan kejahatan terhadap martabat  kemanusiaan  serta  
bentuk  diskriminasi”. 

 
Pernyataan atas pandangan negara tersebut adalah sebagaimana 

diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 berserta perubahannya, dan amanat Pasal  

28G ayat (1)  menentukan bahwa : 

“Setiap  orang   berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
ancaman ketakutan untuk  berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan  hak asasi”. 

  
 Pasal 28H  ayat (2) Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menentukan bahwa:  

 “Setiap  orang berhak  mendapat  kemudahan  dan   perlakuan   
   khusus  untuk  memperoleh   kesempatan dan manfaat yang sama 
  guna mencapai persamaan dan keadilan”.  
 
Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 
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mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan  untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang. 

Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 

a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut, 

b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu. 

Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, 

1) Setiap orang  dilarang  menelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya,  padahal  menurut hukum yang  berlaku  

baginya  atau  karena persetujuan atau perjanjian  ia  wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada 

orang tersebut; 

2) Penelantaran  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 

bagi setiap orang  yang  mengakibatkan ketergantungan 

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau  melarang untuk 

bekerja yang layak didalam  atau   diluar sehingga korban 

berada dibawah kendali orang tersebut. 

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  

Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah Tangga (UUPKDRT). Pasal 51-
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53 menentukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

yang termasuk kedalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga tersebut, yaitu: 

1) Tindak  pidana  kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur 

didalam Pasal  51  jo Pasal 44 ayat (4) Penghapusan  Kekerasan  

Dalam  Rumah  Tangga (UUPKDT)  Menurut  Pasal 6 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga (UUPKDRT), 

yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan  yang  

mengakibatkan  rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. 

2)  Tindak  pidana  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  oleh  suami 

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan  penyakit 

atau  halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan atau 

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur 

didalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) Tentang Penghapusan  

Kekerasan Dalam  Rumah Tangga (UUPKDRT). Menurut Pasal 

7 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah Tangga 

(UUPKDRT), yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya  rasa  

percaya diri, hilangnya  kemampuan untuk  bertindak, rasa tidak 

berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang. 

Tindak pidana kekerasan seksual yang  meliputi pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau 

sebaliknya. 
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C. Landasan Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum 

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) 

faktor:15 

1. Undang-undang 

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang 

berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang 

sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat 

beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut 

mempunyai dampak yang positif.  

2. Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 

yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat 

berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di 

samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat 

diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin 

dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan 

sasaran atau penegak hukum.  

 

15Soerjono Soekanto, Op.Cit., h.33 
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3. Faktor Sarana dan Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas 

tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan 

dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas 

mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 

penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan yang aktual.  

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 

dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 

hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan 

yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak 

hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik 

buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak 

hukum. 

5. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa 

yang dianggap buruk sehingga dihindari.  
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2. Teori Pembangunan Hukum 

Pada dasarnya, dalam sejarah  perkembangan  hukum di Indonesia 

maka  salah  satu  teori  hukum  yang  banyak  mengundang atensi dari para 

pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari 

Mochtar  Kusumaatmaja. Ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori 

Hukum  Pembangunan tersebut banyak  mengundang  banyak  atensi, yang  

apabila  dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut:  

Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori 

hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia 

dengan  melihat  dimensi  dan  kultur  masyarakat Indonesia. Oleh karena 

itu, dengan  tolok  ukur  dimensi  teori  hukum  pembangunan  tersebut lahir, 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya  

jikalau  diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi  

masyarakat Indonesia yang pluralistik.  

Kedua, Secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan  

memakai kerangka  acuan  pada  pandangan  hidup  (way of live) masyarakat  

serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat  

kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat 

dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan  

dimensi  yang  meliputi struktur (structure),  kultur  (culture) dan subtansi 

(substance) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.16 

16 Lawrence W. Friedman, American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and 
how it affects our daily our daily lives, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), h. 1-8 
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 Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan 

lahir Teori  Hukum  Pembangunan  dan  elaborasinya  bukanlah  

dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” 

pembinaan  hukum  yang  dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe 

Pound “Law as a tool of social engineering” yang berkembang di Amerika 

Serikat. Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan oleh Laswell dan Mc 

Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara 

pengemban hukum teoritis dan studi pada umumnya (scholars) serta 

pengemban  hukum  praktis  (specialist sindecision) dalam proses 

melahirkan  suatu  kebijakan  publik,  yang  di satu  sisi  efektif secara 

politis, namun di sisi  lainnya  juga  bersifat mencerahkan. Pada dasarnya, 

fungsi hukum sebagai “Sarana Pembaharuan Masyarakat” (law as a tool of 

social engeneering)  relatif  masih  sesuai  dengan pembangunan hukum 

nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan 

birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan 

atau kepemimpinan, sehingga  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  

dapat  menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat 

dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social 

engineering”(BSE). Dalam proses tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja 

menambahkan adanya tujuan pragmatis  (demi pembangunan) sebagaimana 

masukan dari Roescoe Pound dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi 

antara  pernyataan Laswell dan Mc Dougal  bahwa  kerja sama antara 

penstudi hukum dan pengemban hukum praktis itu idealnya mampu 
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melahirkan  Teori  Hukum  (theory about law), teori yang mempunyai 

dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.  

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian 

hukum  sebagai  alat  (tool)  menjadi  hukum sebagai sarana (instrument) 

untuk membangunan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi 

konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha 

pembangunan dan pembaharuan  memang  diinginkan,  bahkan  mutlak  

perlu, dan bahwa hukum   dalam  arti norma  diharapkan  dapat  

mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan 

dan pembaharuan  itu. Oleh  karena itu,  maka  diperlukan sarana berupa 

peraturan  hukum  yang  berbentuk  tidak tertulis itu harus sesuai  dengan  

hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh,  Mochtar Kusumaatmadja 

berpendapat bahwa pengertian  hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum 

sebagai alat karena: 

1. Di Indonesia peranan Perundang-Undangan dalam proses 

pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan 

dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi 

(khususnya putusan The Supreme Court)  pada tempat lebih 

penting. 

2. Konsep hukum  sebagai  “alat” akan  mengakibatkan  hasil  yang 

tidak  jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagaimana 

pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia 
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ada sikap yang  menunjukkan kepekaan masyarakat untuk  

menolak  penerapan konsep seperti itu.  

3. Apabila  “hukum” di  sini termasuk  juga  hukum  internasional, 

maka  konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat 

sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi 

sebagai landasan kebijakan hukum nasional. Lebih detail maka 

Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan, bahwa: “Hukum 

merupakan suatu  alat  untuk memelihara ketertiban dalam 

masyarakat. Mengingat fungsinya  sifat hukum, pada dasarnya 

adalah konservatif  artinya, hukum  bersifat  memelihara dan 

mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan 

dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang 

membangun, karena  disini  pun  ada hasil-hasil  yang  harus 

dipelihara, dilindungi dan diamankan. 

Tujuan  lain  hukum  adalah  tercapainya keadilan yang berbeda-

beda isi  dan  ukurannya,  menurut  masyarakat  dan  jamannya.  

Selanjutnya untuk mencapai  ketertiban  diusahakan  adanya kepastian  

hukum  dalam  pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin 

manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan 

Tuhan kepadanya secara optimal  tanpa  adanya  kepastian  hukum dan 

ketertiban. Fungsi hukum  dalam   masyarakat  Indonesia  yang sedang  

membangun  tidak cukup untuk  menjamin  kepastian  dan ketertiban. 

Anggapan lain yang terkandung  dalam konsepsi hukum sebagai sarana 
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pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau  peraturan 

hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana 

pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang 

dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolok 

ukur konteks di atas menunjukkan  ada 2 (dua) dimensi  sebagai  inti 

Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar 

Kusumaatmadja, yaitu: Ketertiban atau  keteraturan  dalam  rangka  

pembaharuan  atau  pembangunan  merupakan sesuatu yang diinginkan, 

bahkan dipandang mutlak  adanya;  Hukum dalam arti kaidah  atau 

peraturan hukum memang dapat  berfungsi  sebagai alat  pengatur  atau  

sarana  pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang 

dikehendaki ke arah pembaharuan.17 

Apabila diuraikan secara lebih  intens, detail dan terperinci maka 

alur pemikiran di atas sejalan dengan asumsi Sjachran Basah yang 

menyatakan “fungsi hukum yang diharapkan selain dalam fungsinya 

yang klasik, juga dapat berfungsi sebagai pengarah dalam membangun 

untuk membentuk  masyarakat yang  hendak dicapai sesuai dengan 

tujuan kehidupan  bernegara”.18 Dalam hubungan dengan fungsi hukum 

yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan 

definisi hukum dalam  pengertian  yang  lebih  luas, tidak saja 

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

17Moechtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: 
Bina Cipta, 1976), h.4 
 
18Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Administrasi Negara, (Bandung: 
Alumni, 1992), h.13 
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kehidupan  manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula 

lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang 

mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. 

Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang 

hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara 

menyeluruh. Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan ini lahir, 

tumbuh dan  berkembang serta diciptakan oleh  orang Indonesia 

sehingga relatif sesuai apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia. 

Selain Teori Hukum Pembangunan  dari Mochtar Kusumaatmadja, 

apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada 

umumnya dan kondisi penegakan hukum pada khususnya maka 

mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek  ini  dapat  

dibuktikan bahwa dalam konteks kebijakan legislasi dan aplikasi serta  

dalam kajian ilmiah maka Teori Hukum  Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja, tetap dijadikan landasan utama dan krusial yang 

menempatkan bahwa hukum dapat  berperan aktif dan dinamis sebagai 

katalisator maupun dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat 

Indonesia. Tegasnya, bahwa Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar 

Kusumaatmadja, menjadikan  hukum sebagai sarana pembaruan 

masyarakat bukan sebagai alat pembaharuan masyarakat atau sebagai 

law as a tool of social engeenering. 
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