
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan KDRT itu? 

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 

 

Kok rumit banget gitu? Sebenarnya tidak sih. Intinya adalah adanya suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh salah satu anggota rumah tangga yang menyebabkan anggota rumah tangga 

lainnya menjadi sengsara.  

 

KDRT dapat terjadi pada siapa saja lho karena KDRT itu tidak mengenal jenis kelamin, usia, 

pendidikan atau latar belakang sosial. Rumah tangga itu bisa meliputi (1) Suami, isteri dan anak. 

(2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Atau (3) Orang yang bekerja 

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 

 

KDRT tidak hanya berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera pada korbannya, tetapi 

bisa juga berupa kekerasan psikis yang meninggalkan luka batin yang bisa sangat sulit 

disembuhkan pada korbannya. 

 

 
 

KDRT bisa saja berupa kekerasan psikis yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

 

Tidak hanya itu, KDRT juga dapat berupa kekerasan seksual. Maksudnya perbuatan yang berupa 

pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau 

tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu. 

 

(kartun/komik lagi; kekerasan jenis lain misalnya seorang isteri yang mau kerja tidak diboleh 

malah dirantai kaki dan tangannya hehhe) 

 

KDRT itu kejahatan. Karena kejahatan ada hukumannya bagi si pelaku dan tentu saja orang yang 

menjadi korban harus dilindungi dan perlu dibantu. Caranya bagaimana? Tentu saja si korban 

harus melaporkan perbuatan itu karena undang-undangnya mengatakan KDRT itu delik aduan. 



Maksudnya, tanpa ada laporan perbuatan itu tidak bisa diproses dan pelakunya juga tidak bisa 

dihukum. 

 

(kartun korban melaporkan ke PPT) 

 

Ke mana melaporkannya? Ke polisi ya? Tidak harus ke polisi kok. Di Kabupaten Sragen 

sudah ada yang namanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak  

(P2TP2A) kabupaten Sragen semacam spusat pelayanan terpadu gitu...  Namanya saja pelayanan 

terpadu, jadi semua pihak yang terkait dalam penanganan KDRT ada di situ, ada polisi, ada 

dokter, ada psikolog dan  pekerja sosial. Selain itu bisa juga mengakses atau menghubungi Pusat 

Perlindungan Perempuan Dan Anak (P4A) yang ada di setiap kecamatan se Kabupaten Sragen 

 

Di mana tempatnya? Ada di sekretariat P2TP2A Jalan Aipda KS Tubun no 48 Sragen atau 

bekas kantor Kalurahan Sragen Kulon tepatnya di belakang SMP Muhammadiyah Sragen telp 

0271 5890131 (24 jam) selain itu ada di kantor bagian pemberdayaan perempuan di kantor 

SETDA Jl Raya Sukowati no 225 telp 0271 891025 pesawat 260( atau lewat operator) lokasinya 

di depan alin-alun kota atau bisa juga langsung ke PPA POLRES SRAGEN alamat jl 

Bhayangkara no... telp 0271 890400. Kalau mau akses ke P4A bisa langsung ke kantor 

kecamatan di seluruh kabupaten Sragen 

 

(diberi foto yang memperlihatkan tempat-tempat sekretariatan) 

 

Tapi takut kalau melaporkan sendiri. Kalau korban takut melaporkan, bisa kok diwakilkan 

kepada orang lain, namanya memberikan kuasa. Siapa saja yang diberi kuasa, keluarganya atau 

teman atau lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian. Di P2TP2A ada Pendamping yang akan 

menemani atau menjadi kuasa.. Begitu juga kalau korban itu adalah anak-anak, laporannya bisa 

dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

 

Apa yang harus dipersiapkan? Yang paling penting harus dipersiapkan adalah kemauan. 

Korban harus memiliki kemauan agar dapat menyampaikan kasus kekerasan yang dialami. Agar 

bisa runtut, akan lebih baik jika kasus yang dialami ditulis dulu sehingga ketika menyampaikan 

mudah. Dengan ditulis akan mempermudah untuk mengingat-ingat bagaimana peristiwa 

kekerasan itu terjadi. Sebaiknya juga membawa kartu identitas, siapa tahu karena sedang kalut 

kita lupa sesaat siapa diri kita...nah dengan membawa KTP atau semacamnya akan membantu 

bukan?! 

 

Kapan harus dilaporkan? Lebih cepat lebih baik. Ini bukan slogan kampanye lo, tapi sesegera 

mungkin, apalagi jika kasus kekerasan fisik & seksual agar bukti tidak hilang. Semakin cepat 

dilaporkan akan mempermudah proses penangannanya. 

 

Di sana akan ditanyai apa? Kita akan ditanyai kasus atau masalah yang sedang kita alami. 

Bagaimana awal mulanya peristiwa itu, bagaimana kekerasan itu berlangsung dan sebagainya. 

Intinya ya seputar kekerasan yang menimpa korban. Ceritakan saja apa adanya agar tim P2TP2A 

atau dari P4A tahu sebaiknya apa yang harus dibantu. 

 



Maksudnya membantu? P2TP2A dan P4A itu kan pelayanan terpadu yang menyediakan 

layanan berbagai hal mulai dari konseling atau minta pendapat atau nasehat, mengobati luka-luka 

yang dideritanya, bimbingan psikologis atau rohani sampai dengan membantu korban bila 

masalah ini akan dipidanakan atau diproses secara hukum. 

 

Disuruh membayar tidak ya? 

Kalau hanya untuk konsultasi saja tidak membayar. Sedangkan kalau untuk mengobati luka 

karena kekerasan juga gratis,  kalau perlu rujukan akan dirujuk ke RS tapi khusus di RSUD 

Sragen. Apalagi mempunyai Jamkesmas pastinya gratis  

 

Nanti di sana ditonton banyak orang, kan malu? Tidak, karena korban akan ditempatkan 

terpisah. Misalnya di rumah sakit karena korban masih mengalami luka, dia akan dipisahkan 

dengan pasien yang lain. Demikian juga kalau mau konsultasi atau pemeriksaan psikologi juga di 

tempat yang dirahasiakan. Tetapi alangkah baiknya, sebelumnya korban atau pendampingnya 

terlebih dahulu membuat janjian dengan tim P2TP2A atau pendamping dari P4A untuk ketemuan 

agar mendapatkan informasi yang tepat dan tidak menjadi tontonan 

 

Siapa saja yang di DPPA dan P4A yang bisa diajak janjian?  

Ada beberapa contak person yang bisa dihubungi misalnya untuk yang DPPA bisa menghubungi 

mbak Dyah di nomor 081329008112 atau bisa juga menghubungi mbak agustina di nomor 

08151688095 atau pendamping dari P4A yang bisa di tanyakan di kantor P4A 

(diberi foto-foto orang-orang yang terlibat diatas) 

 

Masih ragu-ragu, takut nanti bingung sendiri?. Apakah ada lembaga yang bisa membantu 

menemani ke P2TP2A ya? Banyak dari teman teman LSM yang mau menemani antara lain 

SPEKHAM, KAKAK, ATMA,  

Selain itu P2TP2A juga membuat pusat perlindungan perempuan dan anak (P4A) di setiap 

kecamatan di Sragen yang bisa diakses oleh warga di setiap kantor kecamatan. 

 

Apakah benar bisa dijamin kerahasiaannya kalau minta bantuan? Kan malu masalah 

rumah tangganya diketahui orang lain?  

Tentu, karena itu prinsip dasar yang harus dipegang oleh semua pendamping. Tidak usah ragu-

ragu rahasianya akan dibocorkan. 

 

Korbannya tidak berani pulang, terus bagaimana? 

DPPA dalam hal ini belum mempunyai shelter, tapi dengan di bantu bagian pemberdayaan 

peremouan korban akan di titipkan di shelter milik APPS (salah satu lembaga penyedia layanan 

berbasis masyarakat di Sragen). Karena ini rumah aman maka tidak bisa diinformasikan secara 

detail di mana letaknya dan sebagainya. Silahkan datang ke sekretariat DPPA tadi,  

 

 

 

 

 

 



Korbannya, tidak bisa bekerja lagi, terus bagaimana? 

Sekedar bantuan awal yang biasa disebut rehabilitasi ekonomi. Pemerintah Kabupaten Sragen 

menyediakan bantuan modal bagi korban KDRT yang akan membuat usaha sendiri. Namanya 

juga bantuan tentu saja terbatas dan ada syarat-syaratnya.  

Sebenarnya korban ingin pelakunya dihukum karena sudah membuat dirinya menderita. 

Caranya bagaimana? Nanti di DPPA dan P4A  hal itu akan dibicarakan dan dibahas. Kalau 

memang keinginan korban seperti itu, pasti akan dibantu. Tentu saja bila korban benar-benar 

sudah siap termasuk resikonya. 

 

Apa saja itu resikonya? Seperti tadi yang dirasakan sendiri oleh korban, pelakunya kan orang 

yang sangat dikenal karena memang tinggal satu rumah, tentu ada beban-beban 

psikologis/mental tho. Belum lagi ancaman, kecaman atau bahkan bisa jadi intimidasi seperti 

ditakut-takuti. Hal itu harus diantisipasi atau jaga-jaga lah dan P2TP2A atau P4A  akan 

membantu termasuk memberikan penyadaran kepada pelakunya. 

 

O iya ya. Perlindungannya seperti apa yang akan diberikan? Kalau memang benar-benar 

mendapatkan ancaman,  polisi akan mengajukan perintah perlindungan ke pengadilan. Korban 

akan mendapatkan perlindungan selama 7 hari seperti yang tertera dalam UUPKDRT bab VI 

perlindungan pasal 16 

 

Kok hanya tujuh hari, apa perkaranya sudah selesai? Ini perlindungan awal, tetapi pada 

dasarnya kan polisi wajib melindungi semua warga dari berbagai ancaman dan kekerasan. Waktu 

tujuh hari itu juga digunakan untuk mencari tempat perlindungan lain yang bisa saja diusahakan 

sendiri oleh korban, keluarga korban atau pendamping korban. 

 

Waktu melaporkan ke DPPA atau APPS kan sudah ditanyai macam-macam, apakah kalau 

akan dilaporkan ke polisi juga akan ditanyai lagi? Sekali lagi pada prinsipnya P2TP2A itu 

pelayanan terpadu yang juga melibatkan polisi. Tetapi untuk memproses secara hukum pidana 

kasus itu, harus ada berita acara pemeriksaan (BAP). Selain keterangan dari korban, polisi juga 

harus mencari bukti dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa itu. 

  

Saksi? Rasanya tidak ada wong peristiwanya di dalam kamar tidur kok? Di dalam UU 

KDRT, ketentuan saksi berbeda dengan ketentuan pidana biasa. Kalau di pidana biasa, saksi itu 

harus dua orang, sedangkan dalam KDRT bisa satu orang. Korban juga bisa sekaligus menjadi 

saksi, hal ini disebut dengan saksi korban. Didukung dengan hasil visum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visum? Apa itu? Dimana mendapatkannya? Bagaimana caranya? Bayar ndak? Tenang, 

satu-satu ya. Visum itu adalah hasil pemeriksaan luka yang disebabkan oleh suatu tindakan yang 

tidak diinginkan. Misalnya dalam kasus perkosaan, akan dilakukan pemeriksaan apakah ada luka 

robek pada vagina korban. Visum ini menjadi salah satu alat bukti di kepolisian. Visum hanya 

dapat dilakukan di Rumah Sakit dan dokter PUSKESMAS untuk mendapatkannya harus 

memakai surat keterangan dari kepolisian.  

 

Untuk mendapatkan visum ini, memang harus melaporkan dulu ke polisi. Tetapi bila sudah 

ditangani DPPA atau APPS, dengan sendirinya akan disarankan untuk segera dibuatkan visum 

karena semakin lama tidak dibuatkan, bekas luka itu akan semakin sulit diketahui.  

 

Kebijakan Pemerintah Pusat jika korban visum di RS POLRI maka gratis, selain itu 

P2TP2A/Pemerintah Daerah harus membuat kesepakatan (MOU) dengan RS setempat. 

Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Sragen sudah membuat MOU dengan POLRES dan 

RSUD serta Rumah sakit Swasta maka visum gratis (khusus RSUD, namun harus melewati kasi 

pelayanan medis). Namun untuk RS Swasta asal ada keterangan korban kekerasan akan 

mendapatkan pelayanan yang berbeda Seperti tertuang dalam KESEPAKATAN BERSAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN,POLRES SRAGEN,RSUD SRAGEN,RSI AMAL 

SEHAT,RS IBU DAN ANAK SARILA HUSADA NO 411/04/09/2006. 

Khusus melalui Puskesmas, korban kekerasan dan traficking bisa mendapat pelayanan gratis asal 

membawa surat keterangan dari Dinas Sosial 

 

 

Bagaimana bila sudah dilaporkan ke polisi, terus korban berpikir untuk mencabut karena 

diajak berdamai? Boleh saja to wong itu memang hak korban untuk memutuskannya. Yang 

penting semuanya dilakukan bukan karena paksaan. 

 

Ehm...tanya apalagi ya....tadi sempat singgung-singgung tentang perkosaan, nah...kalau 

anak yang jadi korban dan masih sekolah apalagi sampai hamil, terus bagaimana? 

Tentu kita tidak berharap hal itu terjadi. Tapi apabila itu terjadi P2TP2A dan P4A melalui dinas 

terkait yang ada di dalamnya akan memfasilitasi agar korban masih bisa sekolah,  

Prinsip pertama, anak harus mendapatkan hal yang terbaik (UUPA Bab II pasal 2). Sekolah tidak 

boleh mengeluarjan si anak & andaikata si anak mau  (tanpa paksaan) pindah sekolah karena 

malu atau dipermalukan dinas pendidikan akan membantunya. Semua gratis. 

Bahkan untuk semua kasus yang terkait sexsual entah pelecehan, pencabulan, traffiking dll dinas 

pendidikan akan menfasilitasinya. 

Belum mantab untuk melaporkan. Kan pelakunya masih satu rumah, setiap hari ketemu?. 

Tidak usah terburu-buru. Pikirkan dulu. Memang harus dengan niat dan kemauan yang kuat. 

Tetapi yang terpenting, sembari menguatkan hati dan meminta pendapatkan dari orang-orang 

dekat, usahakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. 

 

 

 

 



 

 

ALUR / BAGAN MEKANISME PENANGANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN 

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI DPPA 
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