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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Hukum 

Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir hukum 

adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku 

manusia didalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan 

resmi yang berwajib. Menurut Mochtar Kusumaatmadja melihat bahwa  

hukum tidak hanya memandang sebagai seperangkat kaidah dan asas – asas 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup 

lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum 

dalam kenyataan.
4
 

John Langshaw Austin melihat bahwa hukum adalah sejumlah 

perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa dalam negara secara 

memaksa dan yang biasanya ditaati. Ia menegaskan bahwa hukum 

merupakan suatu sistem peraturan yang bersifat memaksa dan berlaku 

umum serta bersumber pada pemegang kuasa pemerintah yang di 

dalamnnya mencakup kewenangan pembuatan undang-undang. Hukum 

adalah perintah baik langsung atau tidak langsung dari pihak yang berkuasa 

kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang 

                                                           
4
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independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas 

tertinggi.
5
 

Kata – kata hukum dapat diberikan berbagai macam arti, dapat dilihat 

menurut sudut pandangan dari mana aspek hukum itu yang akan 

diperhatikan. Hukum mempunyai ciri yang tetap, para ahli membuat 

pengertian menurut penggolongan hukum menjadi beberapa macam. 

Satu prinsip yang jelas bahwa hukum mempunyai ciri yang tetap yaitu: 

pertama, hukum merupakan suatu organ peraturan – peraturan yang 

abstrak, kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan 

tertib hukum dan mengatur kepentingan – kepentingan manusia.
6
 

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup 

seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana. Karena isi dari hukum 

pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin 

untuk dimuatkan dalam suatu batasan tentang pengertian hukum pidana, 

biasanya hanya melihatnya dari satu atau beberapa sisi saja, dan oleh 

karena itu selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang lain 

tidak masuk, dan berada di luar.
7
 

 

                                                           
5
 https://paulusmtangke.wordpress.com/2013/04/02/pengertian-hukum-menurut-50-pakar/ 

6
 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghal.ia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hal. 17  

7
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, 

hal.67   
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Sedangkan pengertian perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.
8
 Hukum 

mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para pelanggar hukum. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum 

memiliki arti tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi, 

bersembunyi ditempat aman supaya terlindungi, secara sederhana 

perlindungan memiliki unsur subyek melindungi, obyek yang terlindungi, 

dan alat atau instrumen yang digunakan untuk tercapai perlindungan 

tersebut. 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004 mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

pasal 1 ayat (4) berbunyi: 

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak 

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara 

maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.” 

 

Selain pengertian perlindungan hukum yang diatas, perlindungan 

hukum juga merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini 

hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh 

                                                           
8
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 2000, hal 54. 
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hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang 

dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan 

sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
9
 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – 

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
10

 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah 

suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – 

batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa 

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

                                                           
9
 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Bandung, 1998. 

10
 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, 2003. 
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Selain pengertian dari hukum tersebut, sebelum meneliti mengenai 

pengertian perlindungan hukum, akan membahas pengertian daripada 

korban. 

2. Pengertian Korban 

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohaninya sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi 

yang menderita. Korban (victims) adalah orang – orang yang baik secara 

individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian 

fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap 

hak – haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang 

melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk 

penyalahgunaan kekuasaan.
11

 

Menurut Arif Gosita bahwa korban adalah mereka yang menderita 

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari 

pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 

kepentingan dan hak asasi yang menderita.
12

 

                                                           
11

 Muladi, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Jakarta, 

2005, hlm. 29. 
12

 Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, 

Yogyakarta, 2013 
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Ada beberapa hak umum bagi orang yang menjadi korban dalam 

tindak kekerasan, yaitu:
13

 

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang 

dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku 

atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk 

untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan. 

b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi. 

c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku. 

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum. 

e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya. 

f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis. 

g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari 

tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan. 

h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan 

dengan kejahatan yang menimpa korban. 

i. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan 

nomor telepon atau identitas korban lainnya. 

 

 

 

                                                           
13

 Thomas Santoso, Teori-teori kekerasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11. 
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Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa korban adalah 

orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 

lingkup rumah tangga.
14

 

Dari pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban adalah 

orang yang dilukai atau disakiti, sehingga perlu adanya aturan hukum, 

baik yang berupa undang – undang maupun hukum tidak tertulis, yang 

berisi aturan – aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam 

hubungan sosial dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan 

masyarakat. Aturan – aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat 

dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya 

aturan seperti itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum. 

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu
15

 pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

                                                           
14

 Undang –Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 
15

 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta, 2008. hlm. 157-158 

 

Suryanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus No 604-Pid.B-2014-PN.BTM dan Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN. BTM), 2016 
UIB Repository (c) 2016



14 
 

Universitas Internasional Batam 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. 

Kepastian hukum bukan hanya merupakan pasal dalam undang – 

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara 

putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus 

serupa yang telah diputusankan. 

B. Tinjauan Umum Tentang Anak  

1. Pengertian Tentang Anak 

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2002 

tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) berbunyi:
16

 

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalm kandungan.” 

 

Menurut Haditono bahwa anak merupakan mahluk yang 

membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi 

perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan 

keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang 

penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. 

Menurut Sugiri anak adalah selama di tubuhnya masih berjalan proses 

pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru 

menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, 

jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi 

                                                           
16

 Undang – undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) 

tahun untuk laki-laki.
17

 

Menurut Lushiana Primasari anak adalah bagian dari generasi muda 

sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan 

penerus cita – cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara 

seimbang.
18

 

Mengenai hak – hak yang dimiliki oleh anak diatur di dalam Undang 

– Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, dan pasal – pasal yang 

berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh anak diataranya sebagai berikut:
19

 

a. Pasal 4 mengenai hak untuk melangsukan kehidupan dan 

berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi. 

b. Pasal 8 mengenai hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. 

c. Pasal 9 (1) mengenai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

                                                           
17

 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika 

Aditama, 2010, hlm 32   

18
 Lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-

hukum.pdf 

19
 Maidin Gultom, Opcit 
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d. Pasal 9 (2) jika anak mengalami cacat juga mendapat hak untuk 

memperoleh pendidikan luar biasa. 

e. Pasal 10 mengenai hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya 

serta kebebasan mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

kemampuan dan usianya. 

f. Pasal 11 mengenai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, 

serta berinteraksi dengan teman sebaya, berekreasi, dan berkreasi. 

g. Pasal 12 mengenai hak untuk mendapatkan fasilitas rehabilitasi, 

bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan bagi yang 

menyandang cacat. 

h. Pasal 13 (1) hak utuk mendapat perlindungan bagi anak yang dibawah 

orang tua asuh atau wali. 

i. Pasal 14 hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri. 

j. Pasal 15 hak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan yang 

mengancam nyawanya. 

Untuk mengetahui definisi anak dapat melihat dari berbagai sudut 

pandang yaitu:
20

 agama, sosiologi, politik, ekonomi dan hukum. Dalam 

pandangan religious di katakan bahwa anak adalah titipan atau amanat 

Yang Maha Kuasa kepada orang tuanya. Dan orang tualah yang 

bertanggung jawab akan baik buruknya si anak. Titipan yang Maha Kuasa 

                                                           
20

 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000, hal 10-

15 
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harus dijaga dan dipelihara sebaik mungkin karena dihari akhir nanti si 

orang tua akan dimintakan pertanggungjawabannya. 

Dari sudut pandang sosilogis:
21

 dijelaskan bahwa anak merupakan 

bagian dari makhluk sosial artinya bahwa mereka membutuhkan bantuan 

dan perhatian dari orang lain dan kemudian berinteraksi dengan orang 

lain. Dalam interaksi sosialnya kadang anak diposisikan sebagai kelompok 

yang lemah dan tak berdaya disebabkan oleh pengetahuan mereka yang 

minim. Dikarenakan komunikasi yang minim dan tingkat ketergantungan 

yang tinggi terhadap orang dewasa, sehinga anak di katakan makhluk yang 

lemah. 

Dari pandangan ekonomi:
22

 anak di kelompokkan pada kelompok non 

produktif karena anak dianggap tidak dapat melakukan kegiataan ekonomi 

atau kegiatan produksivitas yang itu menghasilkan secara ekonomi. Yang 

terakhir dari pandangan poliik anak diartikan sebagai komoditas politik 

yang dapat di manfaatkan untuk kegiatan – kegiatan politik seperti 

kampanye, pawai rapat akbar dan tawar menawar politik. 

                                                           
21

 Ibid 
22

 Ibid 
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Undang – Uundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas) tahun termasuk anak yang masih berada didalam kandungan.
23

 

2. Perlindungan Terhadap Anak 

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang 

mengalami tindak perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, 

baik fisik, mental maupun sosialnya.
24

 

Menurut Dan O’Donnell perlindungan anak adalah perlindungan dari 

kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Artinya perlindungan anak ditujukan 

bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk 

tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) 

dirinya. Hak atas perlindungan melengkapi hak yang lain – lain seperti  

memastikan anak – anak menerima apa yang mereka butuhkan untuk 

bertahan hidup, bertumbuh dan berkembang.
25

 

 

                                                           
23

 Undang – Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

24
 Sholeh Soeaidy dan Zulkarnaen, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, 

Jakarta, 2001, hlm. 4 

25
 http://www.ypha.or.id/web/?p=1485 
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Dalam Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945, dinyatakan kedudukan anak terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34 

yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara 

oleh negara. Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata 

menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu kawin. 

Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair perlindungan terhadap anak 

harus bertumpu pada strategi sebagai berikut:
26

 

a. Survival, diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi 

kelangsungan hidup anak. 

b. Developmental, diarahkan pada upaya pengembangan potensi, daya 

cipta, kreativitas inisiatif, dan pembentukan pribadi anak. 

c. Protection, diarahkan pada upaya pemberian perlindungan bagi anak 

dari berbagai akibat gangguan seperti, keterlantaran, ekploitasi dan 

perlakuan salah. 

d. Participation, diarahkan pada upaya pemberian kesempatan pada anak 

untuk ikut aktif melaksanakan hak dan kewajibannya, melalui 

keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pembinaan kesejahteraan sosial anak. 
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Begitu banyaknya fenomena kekerasan dan tindak pidana terhadap 

anak menjadi suatu topik dari berbagai kalangan. Hal ini dianggap sebagai 

suatu faktor buruknya instrumen hukum dan perlindungan anak. 

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang 

perlindungan anak, bahwa yang berkewajiban dan bertanggung-jawab 

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, 

masyarakat, keluarga dan orang tua. 

Pasal 21 dan 25 dalam Undang – Undang ini juga mengatur lebih 

jauh terkait perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Dalam 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga pada pasal 2 terkait ruang lingkup pada pasal ini juga 

mencakup keberadaan anak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan terhadap anak, walaupun peraturan yang sudah ada benar – 

benar secara tegas memberikan aturan yang jelas, namun inilah yang 

menjadi pertanyaan. Dalam hal ini faktor – faktor apakah yang 

menyebabkan sering terjadi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga 

yaitu:
27

 

                                                                                                                                                                      
26

 Sholeh Soeaidy dan Zulkarnaen, Opcit , hal 5 

27
 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap anak, Nuansa Cendika, Bandung, 2012, hal 50-51 
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a. Faktor orang tua/keluarga 

Faktor dari orang tua merupakan faktor yang sangat dominan 

seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Adalah tradisi yang 

sudah turun temurun anak adalah milik orang tua, karena orang tua 

merasa superior terhadap anak maka ia berhak melakukan apapun 

terhadap anaknya. Ibaratnya sebuah barang yang dimiliki oleh orang tua. 

Kemudian adanya konsep kepatuhan orang tua terhadap anak, dan ketika 

anak tidak patuh kepada orang tua, maka orangtua berhak melakukan 

kekerasan terhadap anak, walaupun orang tua sendiri salah. 

b. Faktor lingkungan sosial 

Kondisi lingkungan sosial yang jugamenjadi faktor terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lingkungan sosial yang dapat 

menyebabkan kekerasan anak dalam rumah tangga diantaranya: 

1. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai meterialistis. 

2. Kondisi sosial ekonomi yang lemah. 

3. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang 

tuanya sendiri. 

4. Sistem keluarga yang patriarkal. 

5. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis. 

c. Faktor pendidikan orang tua 

Orang tua perlu mendapatkan pendidikan yang tinggi, ini berkaitan 

bagaimana pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Orang tua yang 
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berpendidikan tinggi tentu akan paham anak bukan hanya sekedar 

pelengkap dalam keluarga tetapi anak harus diberikan perlindungan dan 

di jamin hak-haknya sebagai anak agar tumbuh dan berkembang dengan 

wajar. Anak adalah masa depan bagi orang tua dan juga masa depan 

bagi bangsa. 

d. Faktor anak itu sendiri 

Kekerasan terhadap anak juga di picu oleh anak itu sendiri, 

adakalanya orang tua tidak sabar menghadapai perilaku anak. Anak 

adalah manusia yang sedang tumbuh, tentu mereka kadang melakukan 

perilaku tertentu yang kadang mungkin salah di mata orang tua, jika 

orang tua tidak sabar menghadapi tumbuh kembang anak tentu ini akan 

memicu kekerasan terhadap anak. Dan kesabaran orang tua juga harus 

diuji jika anak mengalami gangguan perkembangan dan penyakit 

tertentu. 

e. Faktor Masyarakat 

Sikap masyarakat yang masih tidak peduli terhadap kekerasan yang 

terjadi pada anak dalam rumah tangga, hal ini terjadi karena masyarakat 

beranggapan bahwa anak bukan tanggung jawab mereka tetapi 

tangggung jawab orang tuanya. Jadi di masyarakat ada anggapan bahwa 

apapun yang dilakukan orang tua terhadap anaknya sekalipun itu 

kekerasan adalah bentuk tanggungjawab orang tua terhadap anak. 
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Sebenarnya perlindungan hukum terhadap anak yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga sudah sangat jelas diatur dalam Undang 

– Undang perlindungan anak dan Undang – Undang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga, ini tergambar dalam sanksi yang tegas 

yang diberikan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. 

Akan kaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak 

yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang – 

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang – 

undang Perlindungan Anak.  

Dapat ditegaskan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami 

kekerasan merupakan tanggungjawab bersama tidak hanya orang tua, 

tetapi masyarakat dan pemerintah merupakan kompnen yang turut serta 

memberikan perlindungan kepada anak. Disamping itu, juga terdapat 

sanksi pidana yang tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik, 

psikis, seksual dan penelantaran terhadap anak. Adapun hal yang harus 

dipahami untuk mencegah kekerasan terhadap anak adalah prinsip 

perlindungan terhadap anak. Prinsip nondiskriminasi, prinsip yang 

terbaik bagi anak (the best interest of the child), prinsip hak hidup, 

kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai 

pandangan anak.
28

 

                                                           
28

 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara 

Norma Dan Realita, Cetakan Pertama, Edisi pertama, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2007, hal. 122. 
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3. Ketentuan Tentang Perlindungan Terhadap Anak 

Dalam tatanan yuridis formal, Negara telah memberikan 

perlindungan hukum kepada anak agar anak mendapatkan hak – haknya 

dan diperlakukan secara manusiawi serta diperhatikannya 

kesejahteraannnya. Payung hukum terhadap perlindungan anak telah juga 

dituangkan dalam beberapa Konvensi – Konvensi Internasional dan 

beberapa peraturan perundang – undangan yang bersifat Nasional. Semua 

peraturan itu pada akhirnya bermuara agar anak mendapatkan hak – 

haknya dan kejahteraannya serta berkembang dengan baik, baik fisik, 

mental dan sosialnya. Payung hukum yang memberikan perlindungan 

terhadap anak antara lain: 

a.  Instrumen Internasional 

1. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1989 

2. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak 20 Nopember 1959 

3. Beijing Rule point 7.1 tentang anak-anak yang memepunyai 

masalah. 

b. Instrumen Nasional 

1. Undang – Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

2. Undang – Undang No. 74 tahun 1979 tentang kesejahteraan 

anak 

3. Undang – Undang No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan 

4. Undang – Undang  No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 
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5. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

6. Undang – Undang No 1 tahun 2000 pelarangan dan tindakan 

segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi 

anak. 

7. Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan 

anak. 

8. Undang – Undang No 23 tahun 2004 penghapusan kekerasan 

terhadap rumah tangga 

9. Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

Dari uraian peraturan diatas dapat melihat banyak sekali peraturan 

yang memberikan parlindungan hukum terhadap anak. Dilihat dari 

Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Nomor 23 Tahun 2004 pasal 2 ayat 1 bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah kekerasan yang terjadi pada suami, istri, anak, orang – 

orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri dan anak karena 

adanya hubungan darah, perkawinan, persesusuan, pengasuhan dan 

perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan juga orang yang 

bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu.  

Dari pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No 2004 ini dapat 

mengatakan anak juga termasuk objek dari Undang – undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sangat rentan 
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mengalami kekerasan dalam rumah tangga, karena anak itu sendiri 

bagian dari rumah tangga. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (4) 

berbunyi:
29

 

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan 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.” 

 

Selain dari perundang – undangan tersebut, perlindungan hukum 

terhadap anak di Indonesia juga megatur dalam Perundang – Undangan 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

pasal 1 ayat (2) bebunyi:
30

 

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.” 

 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal 

yang asing. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu 

bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, 

masing – masing tergantung pada kasus yang timbul.  

                                                           
29 Undang – Undang  No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
30

 Undang – Undang  No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
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Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki – laki 

maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau 

kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak 

kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) 

disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk 

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public (masyarakat), 

kadang kala juga disebut sebagai domestic violence (kekerasan 

domestik).
31

 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2002 pasal 1 ayat (15) berbunyi:
32

 

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada 

anak dalam ituasi darurat yang berhadapan dengan hukum, anak dari 

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara 

ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang 

menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan 

zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, 

perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental.” 

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan dengan 

perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan sesorang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.
33

 Dari 

                                                           
31

 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis, 

2010, hal 12 

32 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

33
 Pusat Bahasa Depertement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 
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penjelasan tersebut, dapat diartikan kekerasan merupakan wujud 

perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit 

atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu 

diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya 

persetujuan pihak lain yang dilukai. 

Karena adanya kekerasan tersebut maka dapat dilihat bahwa perlu 

adanya perlindungan hukum yang pasti dan tegas agar perlindungan 

anak bisa terjamin. Hukum merupakan salah satu jamninan kepastian 

perlindungan anak, menurut Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu 

diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan 

mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak 

diinginkan dalam pelaksanaan perlidungan anak. 
34

 

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:
35

 

a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi 

perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang 

hukum keperdataan. 

b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi 

perlindungan dalam bidang sosial , bidang kesehatan, bidang 

pendidikan. 

                                                           
34
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C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) 

1. Pengertian Tindak Pidana KDRT 

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 

memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur – unsur yang dapat 

dibagi menjadi dua macam yaitu:
36

 

a. Subyektif 

adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya 

yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. 

b. Obyektif 

adalah unsur – unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 

hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tenang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) 

berbunyi:
37

 

“Kekerasan dalm rumah tangga 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.” 

 
                                                           
36

 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 69 

37
 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 4004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
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Pasal 1 ayat (2) berbunyi: 

“ Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jamninan 

yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga, dan melindungi korban kekerasan dalm rumah tangga.” 

 

Dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan suatu tindakan tindak pidana, menurut Wirjono 

Prodjodikoro hukum pidana dapat dinyatakan merupakan hukum 

publik.
38

 Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam 

hukum pidana. Titik beratnya tidak berada pada kepentingan individu, 

melainkan pada kepentingan – kepentingan umum. 

Sifat ini dapat dilihat pada hukum pidana, yaitu dalam hal 

penerapan hukum pidana pada hakekatnya tidak tergantung kepada 

kehendak seorang individu, yang in concreto langsung dirugikan, 

melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari 

kepentingan umum.
39

 

Selain itu, diketahui pula tindak pidana adalah perbuatan 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur 

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, 

                                                           
38

 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003, hal 

12  
39

 Ibid 

Suryanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus No 604-Pid.B-2014-PN.BTM dan Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN. BTM), 2016 
UIB Repository (c) 2016



31 
 

Universitas Internasional Batam 

dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Diantarnya adalah:
40

 

a. Untuk menakut – nakuti setiap orang agar mereka tidak 

melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif) 

b. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang 

tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang 

baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi 

represif). 

Dapat disimpulkan tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi 

masyarakat. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan 

atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:
41

 

a. Menurut Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan 

Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak 

pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya 

merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II 

dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 

sistem hukum pidana di dalam Perundang – Undangan secara 

keseluruhan. 

                                                           
40

 Ibid 
41

 Ibid, Hal 47 
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b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil 

Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu 

tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh sebab itu, 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan 

menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak 

pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana 

kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain 

sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja 

menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 

KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka 

rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau 

pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP 

yang menyebabkan orang lain luka – luka. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif 

(positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah 
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perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya 

gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 

362 KUHP) dan penipuan (Pasal378 KUHP). Tindak pidana 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang 

dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada 

dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, 

misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. 

2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang 

pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang 

mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan 

tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis – 

jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak 

pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, 

tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak 

pidana aktif dan tindak pidana pasif. 

2. Teori Pemidanaan 

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai pengertian dan 

pembagian teori pemidanaan  akan terlebih memahami pengertian dari 
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hukuman, menurut Moeljatno istilah hukuman berasal dari kata straf, 

merupakan istilah yang konvensional, yaitu pidana.
42

  

Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan 

kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuh syarat – syarat 

tertentu.
43

 

Wirjono Prodjodikoro memberikan pengertian hukum pidana ke dalam 

hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya isi hukum 

pidana materiil adalah penunjukan dan penggambaran dari perbuatan-

perbuatan yang diancam dengan hukum pidana; penunjukan syarat umum 

yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan itu 

merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; 

penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum 

pidana; dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 

Sedangkan hukum pidana formal (hukum acara pidana) berhubungan erat 

dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena merupakan suatu 

rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan 

pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 
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harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum 

pidana.
44

 

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menggali makna 

lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam 

ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi 

memasuki teori hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan 

bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum 

tertentu.
45

 

Selain itu menurut Soerjono Soekanto, bagi suatu penelitian, teori 

memiliki kegunaan sebagai berikut:
46

 

- Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. 

- Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi 

fakta, membina struktur konsep – konsep serta memperkembangkan 

definisi. 

- Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah 

diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang 

diteliti. 
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- Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh 

karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan 

mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa 

mendatang. 

- Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-

kekurangan pada pengetahuan peneliti. 

Dalam penelitian skripsi ini, teori yang dibahas dimulai dari teori 

pemidanaan yang mana berkaitan dengan sanksi bagi pelaku tindak 

pidana. Teori yang lazim dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, 

yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.  

a. Teori Absolut 

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik 

masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi 

korban
47

. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi 

kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. 

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 

menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang 

bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia 

menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya
48

. Dari sini sudah 

terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam 
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terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana 

terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri
49

. 

Menurut Johannes Andenaes tujuan (primair) dari pidana 

menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” 

(to satisfy the claims of justice), sedangkan pengaruh-pengaruhnya 

yang menguntungkan adalah sekunder
50

. Tuntutan keadilan yang 

sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel 

Kant di dalam bukunya “Philosophy of Law” sebagai berikut
51

 

“Pidana tidak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana 

untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri 

maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan 

hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu 

kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat 

untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh terakhir yang masih 

berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai resolusi/keputusan 

pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan 

karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 

perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada 

anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua 

dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam 

pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan 

umum” 
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Neger Walker memberikan tiga pengertian mengenai 

pembalasan (retribution), yaitu
52

 : 

Retaliatory retribution, yaitu dengan sengaja membebankan suatu 

penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu 

menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang 

dilakukannya; 

Distributive retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk 

pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah 

melakukan kejahatan 

Quantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk 

pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga 

bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman 

yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan. 

Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasikan lima 

ciri pokok dari teori absolut, yakni
53

: 

a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; 

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak 

mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan 

masyarakat; 
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c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; 

d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; 

e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni 

dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan 

meresosialisasikan si pelaku. 

b. Teori Relatif 

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan 

pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada 

upaya mencegah terpidana (special prevention) dari kemungkinan 

mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah 

masyarakat luas pada umumnya (general prevention) dari 

kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang 

telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi 

pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan 

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat
54

 

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan 

pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan 

(prevention of crime) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, 

implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali 

bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus 
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penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka 

menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan 

kejahatan lagi
55

. 

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif 

sebagai berikut
56

 

a. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);  

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana 

untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan 

masyarakat;  

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat 

dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau 

culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;  

d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk 

pencegahan kejahatan;  

e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat 

mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 

membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan 

kesejahteraan masyarakat  
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c. Teori Gabungan 

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk 

menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut 

dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi 

pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali 

ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya 

merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap 

teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada 

seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas 

tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik 

atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan 

lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. 

Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah 

tujuan pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif 

belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini 

wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran 

yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP 

telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu
57

: 
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a. Pemidanaan bertujuan  

1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidanaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

3)  menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat ; dan 

4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana 

 

b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

Dalam menjatuhkan sanksi pidana berlaku asas-asas 

pemidanaan sebagai berikut:    

a. Asas minimum umum dan asas minimum khusus  

Asas  minimum  umum  adalah  sanksi  pidana  yang  

dijeratkan  sanksi  yang  paling  rendah  kepada  pelaku,  

minimum  umum  di  Indonesia  adalah  satu  hari  untuk  

kurungan,  satu  hari  untuk  penjara.  Hakim  tidak  boleh  

memberikan sanksi  dibawah  satu  tahun  jika  ingin  

memberikan sanksi penjara. Asas minimum khusus adalah 

sanksi minimum khusus yang diatur dalam pasal - pasal 
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biasanya mengenai tindak pidana kh usus yang diatur diluar 

KUHP 

b.Asas maksimum umum dan asas maksimum khusus  

Asas maksimum umum adalah sanksi pidana yang 

dijeratkan  yang paling tinggi kepada pelaku, maksimum 

umum di Indonesia adalah kurungan satu tahun, penjara dua 

puluh tahun. Jika hakim memberikan sanksi lebih dari dua 

puluh tahun maka tidak bisa memberikan sanksi pidana 

penjara harus diganti pidana mati alternatifnya pidana 

seumur hidup. Asas maksimum khusus adalah sanksi 

maksimum khusus diatur dalam pasal-pasal. contohnya: 

pasal 362 KUHP tentang pencurian maksimum khususnya 

adalah 5 tahun, setiap tindak pidana memiliki maksimum 

khusus yang berbeda – beda. 

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tenang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) 

berbunyi:
58

 

“Kekerasan dalm rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
                                                           
58
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dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk 

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 

 

Terkait dengan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT), kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena 

berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. 

Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain 

terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang 

dilakukan terhadap anak – anak , remaja maupun orang dewasa, jika 

ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang berakar dari proses 

pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam 

rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam. 

Menurut Herkutanto, pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam 

Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan 

tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun 

secara psikis.
59

 

Menurut Mansour Fakih, pengertian kekerasan adalah serangan atau 

invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi 

seseorang. Kekerasan rumah tangga terkhususnya terhadap istri sering kita 

jumpai bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari banyaknya 

kekerasan yang terjadi, hanya sedikit yang dapat diselesaikan secara adil. 
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Hal ini karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa 

kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah 

tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak 

layak dikonsumsi oleh publik.
60

 

4. Bentuk – Bentuk Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Bentuk – bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam 

lima bentuk kekerasan, yaitu:
61

 

a. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, 

melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan 

tangan kosong atau alat /senjata, membunuh dan sebagainya. 

b. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, 

mengancam, melecehkan, menguntit dan memata-matai, 

tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang 

diarahkan kepada orang-orang terdekat korban seperti suami, 

anak, keluarga dan teman dekat) dan sebagainya.  

c. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah 

keajakan / desakan seksual seperti menyentuh, menyium, 

memaksa, berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan 

sebagainya. 
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d. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan 

atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan 

sebagainya.  

Undang – Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 pada pasal 

5 berbunyi demikian:
62

 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan 

cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 

d. penelantaran rumah tangga.” 

 

Ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia no 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (1) berbunyi:
63

 

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga sebagimana dimaksud pada pasal 5 

huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta 

rupiah) . 

 

Pada pasal 44 ayat (2) berbunyi:
64

 

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat , 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh 

juta).” 

 

Pada pasal 44 ayat (3) berbunyi:
65

 

                                                           
62

 Undang – Undnag no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

63
 Ibid 

Suryanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus No 604-Pid.B-2014-PN.BTM dan Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN. BTM), 2016 
UIB Repository (c) 2016



47 
 

Universitas Internasional Batam 

“Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) 

mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling 

banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).” 

 

Pada pasal 44 ayat (4) berbunyi:
66

 

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau mata pecaharian atau kegiatan sehari – 

hari , dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 

paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).” 

 

5. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Pada awal mulanya istilah tindak kekerasan atau child abuse and 

neglect berasal dan mulai dikenal dari dunia kedokteran sekitar tahun 

1946. Caffey seorang radiologist melaporkan kasus cedera yang berupa 

gejala – gejala klinik seperti patah tulang panjang yang majemuk (multiple 

fractures) pada anak-anak atau bayi disertai pendaharahan subdural tanpa 

mengetahui sebabnya (unrecognized trauma).
67

 

Dalam dunia kedokteran kasus ini dikenal dengan istilah Caffey 

Syndrome. Henry Kempe menyebut kasus penelantaran dan penganiayaan 

yang dialami anak – anak dengan istilah Battered Child Syndrome yaitu: 
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”Setiap keadaan yang disebabkan kurangnya perawatan dan perlindungan 

terhadap anak oleh orang tua atau pengasuh lain.” Disini yang diartikan 

sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tapi 

termasuk juga luka memar atau pembengkakan sekalipun dan diikuti 

kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektual.
68

 

Selain Battered Child Syndrome, istilah lain yang menggambarkan 

kasus penganiayaan yang dialami anak – anak adalah Maltreatment 

Syndrome, dimaksudkan selain gangguan fisik seperti di atas, ditambah 

adanya gangguan emosi anak dan adanya akibat asuhan yang tak 

memadai. Istilah Child Abuse sendiri dipakai untuk menggambarkan kasus 

anak – anak dibawah usia 16 (enam belas) tahun yang mendapat gangguan 

dari orang tua atau pengasuhnya dan merugikan anak secara fisik dan 

kesehatan mental serta perkembangannnya.
69

 

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak (child abuse) dapat diartikan 

seperti perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan 

oleh orang – orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap 

kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian 

dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Contoh paling 

jelas dari tindak kekerasan yang dialami anak – anak adalah pemukulan 
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atau penyerangan secara fisik berkali-kali sampai luka atau goresan 

(scrapes/scratches).
70

 

Namun demikian perlu disadari bahwa child abuse tidak hanya berupa 

pemukulan atau penyerangan fisik saja, melainkan juga bisa berupa 

berbagai bentuk eksploitasi melalui, contohnya pornografi dan 

penyerangan seksual (sexual assault), pemberian makanan yang tidak 

layak bagi anak atau makanan kurang gizi (malnutrition), pengabaian 

pendidikan dan kesehatan (educational and medical neglect) dan 

kekerasan-kekerasan yang berkaitan dengan medis (medical abuse).
71

 

Mewujudkan keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga adalah 

dambaan setiap orang. Hal tersebut sangat tergantung pada setiap orang 

dalam lingkup rumah tangga tersebut untuk memahami perannya, 

terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam 

lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga 

dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, 

yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga 

timbul rasa tidak aman, ketidakadilan, maupun ketidaknyamanan terhadap 

orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.
72
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Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2004, Pasal 1 ayat (1) berbunyi: 

 “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, 

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.” 

 

Banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang 

wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan 

anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung 

jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan 

kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan 

terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun 

psikis yang berakibat penderitaan terhadap anak. Pelanggaran terhadap 

hak anak dewasa ini semakin tidak terkendali dan mengkhawatirkan 

kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 

6. Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan yang dilakukan orang tua beragam dari kekerasan tidak 

menggunakan alat, dan kekerasan dengan menggunakan alat seperti 

dilempar asbak, dipukul menggunakan sapu lidi dan lain – lain. Ada 

beberapa Pasal yang mengaturnya di dalam Undang – Undang No 23 
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tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

diantaranya: 

a. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 

menjelaskan bahwa:
73

 

Pasal 1 menyebut lingkup rumah tangga dalam Undang – Undang 

ini meliputi: 

1. suami, istri, dan anak 

2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan 

orang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena 

adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan 

dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau 

3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut. 

Pada pasal 2 menyebut bahwa orang yang bekerja sebagaimana yang 

di maksud dalam huruf c di pandang sebagai anggota keluarga dalam 

jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.
74

 

Pasal 4 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan: 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tanggga. 
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2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan. 

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan 

sejahtera. 

Pasal 10 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan 

bahwa korban berhak mendapatkan: 

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik 

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan. 

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. 

3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan 

korban. 

4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang – undangan dan 

5. Pelayanan bimbingan rohani. 

Pasal 11 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 menyatakan bahwa 

pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Pasal 44 ayat 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 setiap orang 

yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling 

banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

Pasal 45 ayat I menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan 

perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 

9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). 

Pasal 46 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2004 bahwa setiap orang 

yang melakukan perbuatan kekerasan seksual di pidana dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 

36.000.000,00 (tiga puluh enam jutarupiah). 

Pasal 49 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda 

paling banyak Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) setiap orang 

yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. 

Dilihat dari beberapa pasal diatas mengenai ketentuan perlindungan 

hukum bagi orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

termasuk juga anak sudah sangat tegas dicantumkan dalam pasal demi 

pasal didalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 

2004. Selain daripada beberapa pasal yang disebutkan, pada sebelumnya 

telah membahas mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga. 
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7. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia no 23 tahun 2004 pada 

pasal 5 berbunyi demikian:
75

 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah 

tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan 

cara: 

a. kekerasan fisik; 

b. kekerasan psikis; 

c. kekerasan seksual; atau 

d. penelantaran rumah tangga.” 

 

Pada pasal 6 berbunyi:
76

 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a 

adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat.” 

 

Pada pasal 7 berbunyi:
77

 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b 

adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 

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

 

Pada pasal 8 berbunyi:
78

 

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 

c meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang 

yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut. 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu.” 
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Pada pasal 9  ayat (1) berbunyi:
79

 

“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.” 

 

Pada pasal 9 ayat (2) berbunyi:
80

 

“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 rumah sehingga korban 

berada dibawah kendali orang tersebut.” 

 

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut 

dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk. Pertama, kekerasan 

fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali. Kekerasan jenis ini adalah 

menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik mendorong, 

menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan 

sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung 

pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan 

dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.
81

 

Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah 

untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan 
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bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini 

akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, 

menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan 

atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata – kata kasar, 

penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang 

lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata – kata dan 

sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan 

merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam 

membuat keputusan (deccision making).
82

 

Ketiga, jenis kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah 

segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam 

untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercource), melakukan 

penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk 

mereka yang tergolong masih berusia anak – anak setelah melakukan 

hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan 

pelecehan seksual terhadap anak – anak baik di sekolah, di dalam 

keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga 

termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak 

jenis ini.
83
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Keempat, jenis kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering 

terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk 

bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan 

uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan 

merupakan contoh konkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak – 

anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak 

yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi 

ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, 

pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.
84

 

8. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak 

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Setelah mengetahui semua pengertian dari kekerasan dan bentuk 

kekerasan terhadap anak, maka selanjutnya yang akan mendalami bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak apabila mengalami 

tindak kekerasan ini, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dalam 

Undang – Undang Republik Indonesi No 23 Tahun 2002 dimana pada 

pasal 20 berbunyi: 

“Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak.” 
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Melalui pasal 20 ini, sudah jelas bahwa yang berkewajiban untuk 

melindungi anak bukan hanya saja dari satu lembaga atau organisasi saja, 

jelas bahwa untuk mewujudkan perlindungan hak terhadap ini merupakan 

sesuatu butuh kerjasama antar semua pihak baik dari orang tua, 

masyarakat, lembaga sosial , hingga sampai pada Pemerintahan dan 

Negara. 

Perlindungan yang diberikan terbagi dalam lima bidang , yaitu 

bidang pencegahan dengan penanggung jawab Kementerian Pendidikan 

Nasional, bidang rehabilitasi kesehatan dengan penanggung jawab 

Kementerian Kesehatan, bidang rehabilitasi sosial pemulangan dan 

reintegrasi sosial dengan penanggung jawab Kementerian Sosial, bidang 

pengembangan hukum dan penegakan hukum dengan penanggung jawab 

Kepolisian RI, dan bidang koordinasi dan kerjasama dengan penanggun 

jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
85

 

Dalam Children’s Act 2004 ada batasan – batasan yang diperjelas 

bagi orang tua jika ingin memukul anaknya, yaitu tidak boleh 

menimbulkan bekas atau luka, tidak memukul dengan keras dan tidak 
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boleh menyebabkan masalah kesehatan mentan dalam jangka waktu 

panjang.
86

 

Dalam proses penanggulangan bagi anak yang mengalami korban 

kekerasan, lebih berbasis pada kalangan sekolah dan keluarga. 

Contohnya saja dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 

dapat dilakukan melalui pendidikan, dalam rangkuman yang dibuat 

Campbell (2015) meliputi penelitian di AS, Kanada, China, Jerman, 

Spanyol, Taiwan dan Turki. Lama pelatihan berkisar antara satu kali 45 

menit per sesi hingga delapan kali 20 menit per sesi.  Format 

penyampaiannya meliputi: film, video atau DVD, drama, nyanyian, 

pertunjukan boneka/wayang, komik, serta mewarnai gambar. 

Pengajarannya bervariasi misalnya: penjelasan singkat, main drama, 

diskusi, praktik, FGD, serta umpan balik.
87

 

Setelah membahas mengenai kekerasan terhadap anak dan cara 

penganggulangannya, selanjutnya akan melihat dalam Peraturan 

Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang Guru. Dalam Peratutan Pemerintah 

ini dibuat agar  hak – hak yang harus dijaga dan dijamin terhadap guru 

yang merupakan seorang pengajar, pendidik dan pembimbing seorang 

anak. 
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Selain meneliti perlindungan yang seharusnya diberikan kepada 

seorang anak yang mengalami kekerasan namun, disini akan membahas 

mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada seorang 

pengajar yaitu gru. Dalam Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2004 

tentang Guru ini dimana pada pasal 40 ayat (1) berbunyi:
88

 

“Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan 

tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, santunan pendidikan, organisasi 

profesi guru, dan /atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing – 

masing.”  

 

Pada pasal 41 juga jelas meyatakan bahwa:
89

 

“Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau 

perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta 

didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.” 

 

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat bahwa selain adanya 

peraturan perlindungan terhadap anak yang mengalami tindakan 

kekerasan namun bagi seorang guru yang sebagai pengajar juga memiliki 

hak yang dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dengan adanya peraturan 

perlindungan terhadap anak dan peraturan pemerintah tentang Guru, 

maka dapat dilihat Pemerintah atau Negara memperhatikan dari kedua 

sisi baik dari anak yang sebagai korban maupun seorang pengajar yang 

sering kali atau rentan untuk dijatuhkan pidana kekerasan. 
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D. Tinjauan Umum Tentang Putusan No 604_Pid.B_2014_PN.BTM dan 

Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN.BTM 

1. Kasus Posisi Atas Putusan 604_Pid.B_2014_PN.BTM 

a. Dakwaan 

Telah mendengar tuntutan hukum (requisitoir) dari Jaksa Penuntut 

Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 11 Februari 2015 

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Menyatakan terdakwa TARMIZI BIN ISMAIL telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan tindak 

pidana “MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN 

ATAU ANCAMAN, ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP 

ANAK, DALAM HAL ANAK SEBAIMANA DIMAKSUD 

AYAT (2) MATI” melanggar pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam 

dakwaan Penuntut Umum). 

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMIZI BIN 

ISMAIL dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun penjara 

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan 

perintah agar terdakwa tetap ditahan. 
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3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 

Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair pidana 

kurungan selama 6 (enam) bulan. 

4. Menyatakan barang bukti berupa: 

a. 1 ( satu ) buah baju kaos anak-anak warna kuning, pink 

dan putih  

b. 1 ( satu ) buah celana anak-anak warna kuning, pink, 

putih 

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RINAWATI 

BINTI ASIS JAMIL 

b. Fakta Konkret 

Berawal pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 22.00 

WIB sewaktu terdakwa keluar dari rumah ke Warnet sedangkan yang 

terdakwa tinggalkan berada di rumah adalah istri dan kedua orang 

anak terdakwa lalu terdakwa pulang kerumah pada pukul 00.00 Wib 

dan terdakwa langsung makan bersama - sama dengan istri terdakwa 

dan anak terdakwa yang bernama ARIL AHDA sedangka korban 

masih tidur dikamar dan setelah selesai makan ARIL AHDA masuk 

kedalam kamar dan saat itu terdakwa mendengar korban menangis 

karna diganggui oleh ARIL AHDA. 

Setelah selesai makan ARIL AHDA masuk kedalam kamar dan 

saat itu terdakwa mendengar korban menangis karna diganggui oleh 

Suryanti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Studi Kasus No 604-Pid.B-2014-PN.BTM dan Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN. BTM), 2016 
UIB Repository (c) 2016



63 
 

Universitas Internasional Batam 

ARIL AHDA dan setelah mendengar tangisan korban lalu terdakwa 

masuk ke dalam kamar lalu berkata kepada ARIL ADHA “KENAPA 

KAU GANGGU ADEKMU lalu terdakwa bertanya kepada korban 

“KENAPA MENANGIS“ lalu korban menjawab “DI GANGGU 

AMA ABANG“ dan terdakwa menjawab “KAMU TIDAK BISA 

DIGANGGU AMA ABANGMU“ 

Saat korban masih tetap menangis lalu terdakwa berkata kepada 

korban “MAU INI“ sambil menunjukkan kepalan tangan terdakwa 

sebelah kanan kepada korban dan saat itu korban menjawab “TIDAK 

AYAH“ lalu terdakwa berkata kepada korban hingga berulang kali 

“MAU KAMU APA“ sambil nada suara terdakwa kuat dan keras. 

Kemudian terdakwa membangunkan korban dan menyuruhnya  

terdakwa membanting korban sebanyak 1 (satu) kali kelantai 

dapur tepat disamping istri terdakwa dan saat itu korban menangis satu 

terdakwa melihat korban keadaan korban sudah lemas lalu terdakwa 

menyuruh istri terdakwa mengambil air patih lalu istri terdakwa 

mengangkat korban dan membaringkan korban diatas lantai dapur 

menggunakan alas kain. 

Kemudian istri terdakwa memberikan korban minum air putih 

menggunakan sendok dan dimasukkan ke mulut korban namun air 

putihnya di keluar lagi dari mulut korban lalu terdakwa memberikan 

korban minum air putih sebanyak 2 sendok teh namun air putih tidak 
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dapat juga masuk ke mulut korban lalu terdakwa mengendong korban 

lalu mengoyang - goyangkan badan korban namun saat itu korban 

sudah tidak bergerak lagi dan napasnya sudah tidak ada lagi, setelah 

itu terdakwa membaringkan korban di lantai dapur dan terdakwa 

berkata kepada korban “DIA KAYAKNYA SUDAH MENINGGAL 

DEK“  

 Istri terdakwa menjawab “GIMANA YA BANG“ lalu terdakwa 

berkata “KITA BAWA KE BATU AJI SAJA" dan istri terdakwa 

bertanya kepada terdakwa “GIMANA KALAU ORANG BATU AJI 

BERTANYA TENTANG ANAK INI “ lalu terdakwa menjawab 

“BILANG SAJA JATUH DARI KAMAR MANDI “ lalu istri 

terdakwa mengambil kain gendongan dan mengendong korban lalu 

terdakwa mengambil sepeda motor dan selanjutnya terdakwa dengan 

istri terdakwa pergi membawa korban ke rumah orang tua istri 

terdakwa yang berada di Perum. Mutiara Indah Batu aji dan setelah 

sampai dirumah mertua terdakwa lalu istri terdakwa masuk duluan 

kerumah lalu mertua terdakwa bertanya “KENAPA ANAKNYA“ lalu 

istri terdakwa menjawab “PINGSAN MA“ 

Ibu mertua terdakwa memegang badan korban dan mengatakan 

bahwa korban sudah meninggal dunia lalu abang terdakwa bernama 

MUHAMAMD HENDRA menelepon Pak RT dan menyuruhnya 

datang kerumah dan setelah pak RT datang dan melihat keadaan 
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korban lalu pak RT menyuruh supaya membawa korban ke rumah 

sakit dan meminta surat keterangan kematian dari dokter lalu terdakwa 

membawa korban kerumah sakit Embung Fatimah Batu aji dan setelah 

dibawa ke rumah sakit embung Fatimah lalu dokter mengatakan 

bahwa korban telah meninggal dunia. 

Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekejaman kekerasan 

atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang 

mengakibatkan anak meninggal dunia tersebut terjadi pada Kamis 

tanggal 12 Juni 2014 sekira Pukul 00.00 Wib di Tiban I Blok D 

No.158 Kec.Sekupang Batam dan yang menjadi korbannya anak 

kandung terdakwa yang bernama NURAINAH, umur: 4 Tahun. 

Dengan melakukan penganiayaan terhadap korban anak kandung 

terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa: 1 (satu) buah ikat 

pinggang terdakwa, 1 (satu) buah sapu lidi, 1 (satu) buah Hanger 

(tempat jemuran kain). 

c. Tuntutan 

Menimbang bahwa, sebelum menentukan tinggi rendahnya 

pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan 

hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

Hal-hal yang memberatkan: 

a. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. 

Hal-hal yang meringankan: 
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a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. 

b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam 

persidangan. 

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum berdasarkan 

Tuntutan seumur Hidup kepada majelis Hakim bagi terdakwa 

(TARMIZI BIN ISMAIL) karena selama pemeriksaan perkara 

berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan 

pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan 

Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan 

Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal 

dengan perbuatannya. 

d. Pertimbangan Hakim 

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan 

seksama terhadap fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 

maka adalah tepat, adil dan bijaksana apabila terhadap perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif ketiga 

Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) 

UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga 

karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga. 

e. Putusan 
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1. Menyatakan terdakwa: TARMIZI BIN ISMAIL, terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

"MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU 

ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN 

TERHADAP ANAK DALAM HAL ANAK SEBAGAIMANA 

DIMAKSUD AYAT (2) MATI ". 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana 

penjara selama: 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 

100.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak 

dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) 

bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah 

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

4. Menetapakan Terdakwa tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa:  

- 1 (satu) buah baju kaos anak-anak warna kuning, pink dan putih  

- 1 (satu) buah celana anak-anak warna kuning, pink, putih 

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi RINAWATI BINTI 

ASIS JAMIL 

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). 
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Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 

2014, oleh kami MERRYWATI. TB, SH.,MHum sebagai Hakim 

Ketua, JAROT WIDIYATMONO, SH dan JULI HANDAYANI, 

SH.M.Hum, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana 

diucapkan pada hai itu juga, oleh hakim Ketua Majelis didampingi 

Hakim – hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka 

untuk umum dengan dibantu oleh DAORITA Panitera Pengganti pada 

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh AJI SATRIO 

PRAKOSO. SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri 

Batam, serta Terdakwa tersebut. 

2. Kasus Posisi Atas Putusan No 118/Pid.Sus/2014/PN.BTM 

a.Dakwaan 

Setelah mendegar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum 

yang dibacakan dan diserahkan dipersedangan pada tangga 7 Mei 2014 

pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasa 

44 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 

ayat (1) ke – 1 KUHP dan oleh karena itu mohon kepada Majelis 

Hukum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut: 
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1. Menyatakan terdakwa Achen Saputra Bin Mustofa Effendi 

bersalah melakukan tidak pidana turut serta melakukan kekerasan 

fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan matinya 

korban sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 44 ayat (3) 

Undang – Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo pasal 55 ayat 

(1) ke – 1 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achen Saputra Bin 

Mustofa Effendi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun 

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah 

Terdakwa tetap ditahan. 

3. Menetapkan barang bukti: 

- 1 (satu) helai celana pendek warana orange. 

- 1 (satu) helai baju singlet warna putih. 

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara 

sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) 

b. Fakta Konkret 

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 

09:00 Wib, korban menangis minta keluar bermain tetapi saksi 

Rosalina tidak mengizinkannya tetapi korban terus menangis 

sehingga membuat saksi Rosalina emosi selanjutnya ia 

membenturkan kepala korban ke dinding atau ruang tamu sebanyak 3 
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(tiga) kali dan saksi Rosalina juga meninju muka korban sebanyak 3 

(tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan 

korban mengalami memar bagian kening dan mata kirinya, lalu pada 

tanggal 15 Desember 2013 Terdakwa bertanya kepada saksi Rosalina 

“KENAPA INI (MEMARA DIKENING MATA KORBAN)?” lalu 

saksi Rosalina menjawab mukanya terbentur pintu. 

Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 

10:00 Wib korban mengalami sakit panas (demam) kemudian 

Terdakwa dan saksi Rosalina membawa korban berobat ke Rumah 

Sakit Awal Bros setelah selesai berobat korban dibawa pulang ke 

rumah kemudian korban diberi minum obat tetapi korban muntah – 

muntah.  

Kemudian pada tanggal 17 Desember 2013 sekira jam 20:00 

Wib, korban menangis minta diajak jalan keluar rumah tetapi saksi 

Rosalina tidak mau, kemudian saksi Rosalina menyuruh korban tidur 

tetapi korban tidak mau dan terus menangis karena ingin bermain 

hingga saksi Rosalina meninju muka korban dengan tangan sebanyak 

3 (tiga) kali hingga korban jatuh terbaring dari posisi awal duduk lalu 

saksi Rosalina menginjak perut korban sebanyak 2 (dua) kali. Lalu 

sekira pukul 21:00 Wib, saksi Rosalina sampai dirumah ternyata 

korban terbangun dan menangis disertai muntah – muntah dan buang 

air besar lalu saksi Rosalina membersihkannya dikamar mandi tetapi 
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korban masih tetap menangis lalu Terdakwa mencubit perut korban, 

mencekik leher korban lalu menampar pipi korban sambil korban 

dibanting diatas kasur kamar. 

Keesokkan harinya tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 

07.00 Wib, Terdakwa pergi berangkat bekerja dan korban pada saat 

itu sedang berada didalam kamar dan sekira pukul 07:10 Wib saksi 

Rosalina masuk kedalam kamar dan melihat korban sudah kaku lalu 

saksi Rosalina pergi menjumpai kakak iparnya tetapi tidak ada 

dirumah, kemudian saksi Rosalina memanggil ibu RT (saksi Wiwik) 

dan memberitahukan kalau korban tidak bergerak lagi, setelah itu 

saksi Rosalina menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa korban 

sudah tidak bernafas kemudian saksi Rosalina dan saksi Wiwik 

langsung menuju kerumah saksi Rosalina setelah itu korban langsung 

dibawa ke RSUD Embung Fatimah dan setelah sampai di RS, pihak 

RS menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia. 

Bahwa antara  Terdakwa dan saksi Rosalina adalah merupakan 

pasangan suami istri dan bertempat tinggal di Perumahan Purimas 

Blok E3 No 13 Kecamatan Batu Aji – Batam, namun Terdakwa 

sebelumnya telah memiliki anak yaitu korban Muhammad Rizqi 

Zaky dari istri pertamanya dulu yang juga tinggal bersama Terdakwa 

dan saksi Rosalina dan dalam kesehariannya saksi Rosalina bekerja 

sebagai Ibu Rumah Tangga dan juga mengasuh korban. 
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c. Tuntutan 

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap 

diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal 

yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut: 

Hal yang memberatkan: 

- Terdakwa sebagai orang tua seharusnya melindungi korban dan 

bukan sebaliknya memukuli korban hingga meninggal dunia. 

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai – nilai moral 

, agama dan kebiasaan yang tetap hidup dan terpelihara dalam 

pergaulan masyarakat. 

Hal yang meringankan: 

- Terdakwa belum pernah dihukum. 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. 

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus – terang sehingga 

memperlancar persidangan. 

d. Pertimbangan Hakim 

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak 

menemukan adanya hal – hal pada diri Terdakwa dan atau perbuatan 

Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung – jawaban pidana, 

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 
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Terdakwa harus bertanggung – jawabkan perbuatannya dan harus 

dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. 

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peran dan 

perbuatan Terdakwa yang telah ikut menjadi pemicu bertambah 

parahnta kerusakan organ – organ dalam tubuh korban yang 

mengakibatkan kematian bagi korban, maka pidana yang akan 

dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan menurut pertimbangan 

dan penilaina Majelis Hakim telah dirasa cukup adik , pantas dan 

wajar sesuai dengan perbuatan Terdakwa. 

e. Putusan 

1. Menyatakan Terdakwa Achen Saputra Bin Mustofa Efendi 

telah terbaukti secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan 

Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan 

Matinya Korban” 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karna itu dengan 

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalanin oleh 

terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidanayang dijatuhkan. 

4. Menetapkan Terdakwa dalam tahanan. 
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5. Memerintahkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai 

celana pendek warna orange dan 1 (satu) helai baju singlet 

warna putih, dikembalikan Terdakwa. 

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim pada hari Selas tanggal 17 Juni 2014 oleh kami Cahyono , 

SH.MH. selaku Hakim Ketua, Nenny Yulianny  , SH, Mkn., dan 

Alfian , SH masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan 

tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada 

hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh Hakim Ketuatersebut 

didampingi Hakim – Hakim anggota dan dibantu oleh Suhesti 

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Trianto, 

SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  Batam serta Terdakwa 

didampingi Penasihat Hukumnya. 
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