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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah tangga merupakan sebuah lingkup sosial terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri atas keluarga dengan tatanan terdiri dari suami, isteri, 

anak serta kerabat yang berdomisili dalam waktu tertentu. Kaidah rumah tangga 

secara hakiki ialah tempat bagi anak dapat berkembang dengan baik, memperoleh 

hal teladan, dan penggalian potensi pribadi untuk masa depan. Bahwasanya rumah 

tangga adalah tempat berlindung dan mendapatkan kenyamanan, rasa aman dan 

damai bagi seluruh anggota rumah tangga di dalamnya serta menjadi keluarga 

yang bahagia dan kekal. Penanaman moral seorang individu bermula dari 

keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam sistem hirarki masyarakat 

yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami isteri) serta 

hubungan darah (anak kandung) atau juga anak tiri atas anak pungut (adopsi).
1
 

Keluarga berposisi menjadi unit awal pembentukan sistem 

kemasyarakatan dalam negara. Maka, sudah seharusnya keluarga harus bebas dari 

segala bentuk diskriminasi dan gangguan. Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah; anak bini; satuan 

kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat
2
. Rumah tangga wajib 

menjaminkan keamanan dan ketentraman. Sehingga, di dalam kesatuan keluarga 

dapat berdiri dan memiliki solidaritas berdasarkan ikatan lahir batin sepasang

                                                           
1 Moerti Hadiati Soeroso, kekerasan dalam rumah tangga Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. Viii. 
2
 KBBI Daring. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga. Diakses pada 8 Agustus 

2020. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga
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suami istri dengan hak dan kewajiban yang setara baik secara sosial menurut 

kehidupan masyarakat, dan di mata hukum. Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

1945) telah tercantum amanat yang menyebutkan:  

“Bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak 

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”  

Pernyataan tersebut seperti kaidah yang terdapat pada Pertimbangan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan), 

yang menyebutkan:  

“bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga 

dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak 

anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 

Pengaturan di atas menunjukkan bahwa negara menaruh perhatian terhadap 

pembentukan keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pembentukan 

keluarga yang sesuai dengan perspektif  hukum akan menjadi bekal bagi 

kemajuan dan pembangunan negara di kemudian hari. 

Tujuan pembentukan rumah tangga harus memahami kewajiban saling 

cinta-mencintai, menghormati, setia dan pemenuhan nafkah lahir batin. 

Kebutuhan dan tata laksana pernikahan terdapat Pasal 34 UU Perkawinan yang 

bertujuan agar kehidupan rumah tangga berjalan tenteram tanpa adanya 

penyimpangan. 

Berikut Pasal 34 UU Perkawinan yang berbunyi: 
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(1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” 

Ketentuan dalam pasal di atas mengatur hubungan antar suami isteri agar 

senantiasa terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung 

menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun kenyataan berbicara lain 

karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 

masyarakat.
3
 

Perspektif masyarakat luas seringkali timbul stigma negatif terhadap 

tindak kekerasan, Anggapan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah 

sebab-sebab permasalahan timbul atas alasan-alasan domestik antara suami isteri. 

Keterikatan tindak pelanggaran pernikahan dianggap hanya mencakup ruang 

lingkup perdata, sebagaimana ketentuan Pasal UU Perkawinan yang tidak 

mengaitkan terhadap jerat hukum pidana dan hanya mengarahkan mediasi 

perdamaian serta perceraian.  

Perceraian sendiri dianggap sebagai jalan keluar yang kerap terjadi ketika 

kehidupan rumah tangga tidak lagi menjamin keamanan sosial dan ekonomi. 

Pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai dengan alasan-alasan 

yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU 

Perkawinan.  

Perceraian dapat menyelesaikan pelanggaran dalam hubungan hukum 

antar individu suami dengan istrinya dilakukan dengan cara mengajukan gugatan 

oleh pihak yang merasa dirugikan. UU Perkawinan tidak mengatur sanksi yang 

                                                           
3 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(Bandung: PT Citra Aditya, 2009), Hal. 2. 
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dapat dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya 

hukum publik. 

Keretakan relasi suami istri dapat disebabkan beberapa faktor yang terjadi. 

Dalam kultur patriarki yang sangat kuat di tata masyarakat kerap memicu 

ketimpangan peran gender. Bahwa, suami sebagai laki-laki yang memimpin 

keluarga memiliki suara absolut. Situasi ini yang sering terjadi memicu kekerasan 

oleh suami terhadap istrinya yang kerap dilakukan sebagai aktualisasi otoritas 

sebagai kepala keluarga. Bahkan, dalam beberapa adat di Indonesia, istri tidak 

diperbolehkan menginterupsi keputusan suami. 

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) Indonesia sendiri 

belum mengatur secara eksplisit mengenai definisi dari kekerasan dalam rumah 

tangga. Namun, terdapat pula pengaturan pasal dalam KUHP dipandang menjadi 

representasi payung hukum secara umum mengenai kekerasan/penelantaran dalam 

rumah tangga pada Pasal 304 KUHP.  

Berikut Pasal 304 KUHP tersebut: 

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam 

kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau 

pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau 

karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.000.” 

Inilah pasal yang menyoroti secara langsung tindak kekerasan/penelantaran dalam 

lingkup rumah tangga. Hubungan Pasal 304 KUHP dengan ketentuan hukum 

kekerasan/penelantaran terdapat pada frase “wajib memberi kehidupan, 
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perawatan, atau pemeliharaan.” Frase tersebut dianggap dapat mewakili kaidah-

kaidah keluarga seperti yang terdapat pada UU Perkawinan. 

Aturan khusus menyangkut perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga sebagai wujud perlindungan diri dan keluarga terdapat pada Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (selanjutnya disebut dengan UU KDRT) yang bertujuan untuk mencegah 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan KDRT). Tujuan 

UU KDRT secara eksplisit merupakan rujukan guna melindungi korban kekerasan 

dan penelantaran, serta terpenting ialah menindak pelaku serta memelihara 

keutuhan keluarga.  

Penjelasan mendetail sesuai Pasal 1 UU KDRT, menyatakan: 

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Kekerasan dalam 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. 

2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang 

diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan 

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

4. 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. 

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan 

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

dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 

6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.” 

Penjelasan Pasal 1 UU KDRT dengan jelas berperan sebagai pengaturan terhadap 

perlindungan keluarga, baik terkait hukuman atas tindak penelantaran/kekerasan 
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maupun perundangan pencegahan. Meskipun kenyataannya pemahaman dan 

efisiensi atas penindakan perundangan hukum di atas  masih kurang maksimal 

jika menilik bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi.  

Hal tersebut terbaca dalam hasil laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut dengan Komnas Perempuan), sebagai 

berikut:
4
 

“Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap 

perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah 

KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 75% (11.105 kasus). 

Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya 

mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik 

dengan persentase 24% (3.602) dan terakhir adalah KtP di ranah negara 

dengan persentase 0.1% (12 kasus). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang 

paling menonjol adalah kekerasan fisik 4.783 kasus (43%), menempati 

peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus (25%), 

psikis 2.056 (19%) dan ekonomi 1.459 kasus (13%).” 

Data di atas merupakan data berisikan pelonjakan kasus KDRT yang terhampar 

sepanjang tahun 2019. KDRT seharusnya mendapatkan sorotan penting dalam 

prioritas pencegahan, karena menyangkut struktur terkecil dalam pembentukan 

negara, mengalami pelonjakan naik dari tahun ke tahun. 

 Problem KDRT selama ini selalu dirahasiakan atau sangat tertutup oleh 

keluarga, maupun oleh korban sendiri. Di samping itu, budaya masyarakat ikut 

berperan dalam hal ini. Di mana masyarakat kerap memberikan diskriminasi 

verbal dan pengasingan terhadap pihak-pihak yang terkendala KDRT seakan topik 

tersebut tabu dan terlarang. KDRT lebih spesifik lagi dapat terpahami sebagai satu 

kondisi  khusus yang merugikan dan menyengsarakan. Kekhususan tersebut 

                                                           
4
 Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. 

(Jakarta: Komnas Perempuan, 2019). Hal. 1. 
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terletak pada hubungan antar pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan 

atau hubungan kerja (majikan-pembantu rumah tangga).
5
  

Ketertutupan tindak KDRT dan tidak terjangkaunya permasalahan ini 

semakin memperkeruh upaya-upaya penanganan terpadu. Data statistik Komnas 

Perempuan perlu disikapi dengan keprihatinan mengingat dari tahun ke tahun 

semakin banyak sekali tindak kekerasan/penelantaran yang terungkap akibat sikap 

tertutup pihak terkait (korban dan keluarganya) agar tidak menderita rasa malu 

jika kasus KDRT mencuat ke publik. 

Belakangan, terdapat satu kasus KDRT yang mencuat ke publik.  

Diketahui bahwasanya seorang suami tega menelantarkan keluarganya. Kasus 

tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman RT 004 RW 001 Kelurahan Pintu Batu 

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Peristiwa penelantaran dan kekerasan 

telah terjadi selama 2 tahun itu akhirnya terbongkar setelah korban mengajukan 

laporan. Seorang pria berinisial MI (24), warga yang berprofesi sebagai pedagang 

ini harus berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh istrinya, AF (24), 

perempuan warga Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten 

Kaur akibat tindak penelantaran rumah tangga.
6
 

Siaran pers resmi kasus ini melalui Kapolres Kaur AKBP Puji Prayitno, 

S.Ik., mengungkapkan bahwa MI sejak bulan November 2018 hingga bulan juli 

2020 ini tidak memberikan nafkah kepada pelapor dan anaknya yang masih 

berusia setahun. Setelah menerima laporan tersebut, pihak kepolisian segera 

melakukan penyelidikan tentang keberadaan MI dan diketahui sedang berada di 

wilayah hukum Polsek Ratu Agung Polres Bengkulu Polda Bengkulu. Pihak 

                                                           
5
 Risa Saraswati. Op.Cit. Hal 12. 

6
 https://www.bengkuluinteraktif.com/2-tahun-telantarkan-istri-warga-kota-bengkulu-

ditangkap-polisi. Diakses pada 3 Agustus 2020. 

https://www.bengkuluinteraktif.com/2-tahun-telantarkan-istri-warga-kota-bengkulu-ditangkap-polisi
https://www.bengkuluinteraktif.com/2-tahun-telantarkan-istri-warga-kota-bengkulu-ditangkap-polisi
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Polres Kaur berkoordinasi dengan personil Polsek Ratu Samban untuk dilakukan 

penangkapan. 

Kapolres Kaur menyatakan MI berhasil ditangkap pada hari minggu 19 

juli 2020 sekira pukul 20.00 wib oleh Gabungan personil Dari Unit PPA Polres 

Kaur yang dipimpin Kanit PPA Bripka Prengki, SH, Unit II Tipidter Satreskrim 

Polres Kaur serta Unit Reskrim Polsek Ratu Agung Polres Bengkulu. Tersangka 

MI akan dijerat dengan kasus dugaan tindak pidana penelantaran ekonomi dalam 

keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai yang diubah terakhir kali dngan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai UUPA) 

yang bersinggungan dengan UU KDRT. Berikut Pasal 76B UUPA yang 

menyebutkan, “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, 

menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” 

Kasus KDRT di atas mengungkapkan mengenai tindak kekerasan dalam 

rumah tangga yang terjadi pada korban istri AF dan penelantaran terhadap 

anaknya menggambarkan bahwa penelantaran/kekerasan sangat riskan terjadi. 

Peristiwa tersebut juga memperlihatkan dimensi kasus yang menarik untuk 

dibahas menjadi skripsi, karena sangat relevan untuk menelaah kasus kekerasan 

sekaligus penelantaran dalam rumah tangga yang terkesan kompleks. Sehingga, 

penelitian skripsi ini berjudul: AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI PELAKU 

PENELANTARAN DAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK 

MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dijadikan 

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah akibat hukum bagi MI (suami) pelaku 

kasus kekerasan dan penelantaran AF (istri) dan anaknya dalam rumah tangga 

menurut peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Akademik 

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. 

b. Tujuan Praktis 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tindak kekerasan dan penelantaran istri 

dan anak dalam perlindungan hukum di Indonesia.  

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum yang 

menyangkut kekerasan dan penelantaran istri dan anak dalam sistem perundangan 

di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian di 

masa depan berhadapan dengan kasus kekerasan dan penelantaran istri dan anak 
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dalam rumah tangga. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi referensi 

kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam 

penyelesaiannya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, penelitian yang 

didasarkan pada studi pustaka yang meliputi peraturan perundang-undangan, 

literatur, dan dokumen persidangan. Penelitian hukum normatif yang nama 

lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian 

perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.  

B.  Pendekatan Masalah 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam kaitannya dengan penelitian 

normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu :   

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)   Pendekatan 

perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap 

berbagai aturan hukum yang berkaitan.   

2. Conseptual approach adalah Pendekatan konsep digunakan untuk 

memahami konsep-konsep tentang hukum.  

C. Bahan Hukum Penelitian 

a. Bahan hukum primer  

Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain:  
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1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak. 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literatur, asas-asas, dan 

yurisprudensi. Pengggalian bahan hukum sekunder menggunakan studi 

dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-

buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-

bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.  

D. Langkah Penelitian 

a. Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, klasifikasi, dan 

sistematisasi.  

1. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat mendasar 

untuk melakukan penelitian hukum. Langkah inventerisasi yang 
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dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui 

pustaka dan jurnal. 

2. Klasifikasi adalah pengelompokan dan penjernihan suatu masalah 

hingga menjadi transparan dan tidak ada yang dirahasiakan. 

3. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh kemudian 

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok permasalahan, 

sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.  

b. Langkah Analisa 

Penelitian ini menggunakan langkah analisa menggunakan metode silogisme 

deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan 

pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. 

Pembahasan permasalahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang 

berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yang kemudian diimplementasikan pada rumusan 

masalah yang kemudian menghasilkan jawaban khusus. Dalam penelitian ini juga 

memanfaatkan penafsiran sistematis yang melihat susunan pasal yang 

berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada Di dalam undang- undang itu 

sendiri maupun undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih 

valid. 

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Berikut kerangka sistematis dari skripsi lengkap yang terdiri dari 4 bab dan 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab 

tersebut sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN Bab ini merupakan awal penulisan skripsi 

dengan mengemukakan latar belakang pengambilan studi kasus kekerasan dan 

penelantaran terhadap istri dan anak dalam rumah tangga melalui kasus MI dan 

AF. Pandangan mengenai kasus penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga 

memiliki berbagai dimensi/lapisan yang menarik untuk dibahas menurut kajian 

sistem perundangan hukum di Indonesia. Selanjutnya dilanjutkan dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis 

normatif  

BAB II TINJAUAN HUKUM TINDAK KEKERASAN DAN 

PENELANTARAN ISTRI DAN ANAK. Bab ini dibagi menjadi 2 sub bab.  2.1. 

Pemahaman Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penelantaran Anak. Sub 

bab ini menjelaskan terkait dengan pengertian KDRT, dilanjutkan dengan 

pengaturan KDRT dalam aturan hukum di Indonesia baik yang ada di KUHP 

maupun UU KDRT yang secara khusus menyoroti KDRT. 2.2. 

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Kekerasan dan Penelantaran dalam 

Rumah Tangga. Bab ini menjelaskan para pihak yang terkait dalam tindak 

kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga sesuai perundangan terkait.  

BAB III ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM 

KEKERASAN DAN PENELANTARAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK 

DALAM RUMAH TANGGA SESUAI PERUNDANGAN DI INDONESIA. 

Bab ini dibagi menjadi 2 sub bab. 3.1. Kronologis Kasus. Bab ini membahas 

mengenai kronologi kasus penelantaran dan kekerasan yang dilakukan MI 

terhadap istrinya AF dan anak mereka selama beberapa tahun lamanya. 3.2. 

Pembahasan Pertanggungjawaban Hukum Suami menyangkut Penelantaran 
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dan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab ini membahas pertanggungjawaban 

suami menyangkut kekerasan terhadap istri dan penelantaran terhadap anaknya 

selama bertahun-tahun menurut perundangan yang mengatur kehidupan berumah 

tangga. 

BAB IV PENUTUP Bab ini terdiri dari: 4.1. Simpulan adalah perumusan 

secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab-

bab di atas. 4.2. Saran adalah anjuran atau rekomendasi penyelesaian masalah 

oleh penulis bedasarkan analisis masalah dan kesimpulan yang telah dibuat.


