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Abstrak

Pendahuluan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah global yang

menyebabkan morbiditas, mortalitas dan gangguan kesehatan mental. Kasus KDRT harus

ditangani secara tuntas agar tidak terjadi “lingkaran kekerasan”. Penelitian ini bertujuan

mendapatkan karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pekanbaru.

Metode: Penelitian deskriptif retrospektif. Sumber data penelitian didapat dari Surat Permintaan

Visum, Visum et Repertum, dan rekam medis.

Hasil: Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 didapati 237 korban KDRT.

Perempuan dalam umur produktif (19-40) merupakan jenis kelamin dan golongan umur yang

paling sering ditemukan. Sebanyak 79,3% berstatus ibu rumah tangga. Jenis luka yang paling

banyak ditemukan adalah luka memar (79,3%). Bagian tubuh yang paling sering menjadi

lokasi luka adalah kepala dan leher (73,8%). Mayoritas korban mengalami kekerasan tumpul

(91,6%) dengan luka derajat ringan (92,4%).

Kesimpulan: Pola luka pada korban KDRT memiliki ciri khas yaitu luka multipel, tidak

mematikan, dan ditemukan lebih dari satu lokasi tubuh. J Indon Med Assoc. 2012;62:435-8.
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Abstract

Introduction: Domestic violence is still a global public health problem which leads to morbidity,

mortality and mental disorders. Comprehensive efforts to manage domestic violence should be

completed in order to prevent a “circle of violence”. The purpose of this study is to describe the

profile of characteristics of domestic violence in Pekanbaru.

Methods: Retrospective descriptive study. Data serve sources were police inquest paper, medi-

colegal reports, and medical record.

Results: During a period of January 1 until December 31, 2011, a total of 237 domestic violence

cases were found. Women in childbearing age (19-40 years old) were predominant victims. The

majority of victims’ occupation was housewife 83.5%. Bruise was the most frequent type of wound

found (79.3 %). Head and neck were the most frequent sites of injury (73.8 %).  The majority of

victims had blunt force injury (91.6 %) regarded as mild in severity (92.4%).

Conclusion: Patterns of injury on victims to domestic violence were multiple injuries , non-fatal

in severity and multiple locations. J Indon Med Assoc. 2012;62:435-8.
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Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan

salah satu jenis kekerasan yang menjadi masalah kesehatan

global.1 Studi dari berbagai negara menunjukkan, angka

kejadian KDRT berkisar antara 15-71%.2 Di Indonesia, kasus

kekerasan terhadap perempuan cenderung mengalami

peningkatan. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010

meningkat sekitar 5 kali dibandingkan tahun 2006. KDRT

merupakan kasus yang mendominasi dalam kasus kekerasan

terhadap perempuan yaitu 96% pada 2010. Dalam catatan

tahunan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan

tahun 2011, korban KDRT yang terbanyak adalah perempuan

dalam rentang usia produktif (25-40 tahun).3

Kejadian KDRT dapat menyebabkan morbiditas,

mortalitas, dan tidak menutup kemungkinan akan mempe-

ngaruhi kesehatan mental pada korban.4 Kasus KDRT yang

tidak ditangani secara tuntas akan menimbulkan “lingkaran

kekerasan”. Pola ini berarti kekerasan akan terus berulang,

bahkan korban kekerasan suatu saat dapat menjadi pelaku

kekerasan.3

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil korban

KDRT di Pekanbaru yang mencakup karakteristik korban,

pola luka, dan jenis kekerasan.

Metode

Penelitian ini merupakan deskriptif retrospektif. Populasi

penelitian adalah seluruh kasus kekerasan dalam rumah

tangga yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV

Pekanbaru dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desem-

ber 2011. Surat Permintaan Visum (SPV), Visum et Repertum

(VeR), dan rekam medis merupakan sumber data penelitian.

Besar sampel ditentukan dengan teknik total sampling.

Data karakteristik korban yang didapat dari Surat

Permintaan Visum dan rekam medis meliputi jenis kelamin,

umur, dan pekerjaan. Data pola luka, bentuk kekerasan, dan

derajat luka didapat dari VeR. Hasil akan ditampilkan dalam

bentuk tabel, gambar, dan narasi.

Hasil

Selama periode 1 Januari-31 Desember 2011, didapatkan

237 kasus KDRT di RS Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru. Jenis

kelamin korban yang terbanyak adalah perempuan (231 or-

ang, 97,5%). Umur korban berkisar antara 5 tahun sampai 66

tahun dengan median 32 tahun dengan golongan umur

tersering berada pada rentang 19-30 (38%) dan 31-40 tahun

(39,2%). Ibu rumah tangga merupakan pekerjaan terbanyak

yaitu sebesar 83,5% (Tabel 1).
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Luka memar dan lecet merupakan jenis luka yang paling

banyak ditemukan, masing-masing sebesar 79,3% dan 49,4%,

sedangkan vulnus scissum hanya ditemukan pada empat

korban dari seluruh korban. Luka paling banyak ditemukan

pada daerah kepala dan leher (73,8%) dan ekstremitas (62,9%).

Lebih dari separuh total korban mendapatkan lebih dari

satu jenis luka (56,1%) serta luka di lebih dari satu lokasi

(57,8%) berdasarkan hasil pemeriksaan fisis. Bentuk

kekerasan yang dapat diketahui dari hasil penelitian ini adalah

kekerasan fisis dan kekerasan seksual. Kekerasan fisis

merupakan bentuk kekerasan yang dilaporkan oleh semua

korban, dengan jenis kekerasan tumpul sebanyak 90%.

Bentuk kekerasan seksual hanya dialami oleh 5 orang korban.

Derajat luka terbanyak yang ditemui pada korban adalah

derajat ringan yaitu sebanyak 215. Tidak ditemukan korban

dengan derajat luka berat. (Tabel 2)

Diskusi

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu sumber data

yang digunakan pada penelitian ini hanya mendukung

pencatatan kekerasan fisis dan kekerasan seksual, sedangkan

kekerasan psikis dan ekonomi tidak dapat diketahui. Dari

hasil penelitian, sepanjang 2011 terdapat 1300 VeR korban

hidup yang diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV

Pekanbaru. Sebanyak 237 di antaranya (18,2%) merupakan

kasus KDRT. Angka ini kurang lebih dapat menggambarkan

jumlah korban KDRT di Pekanbaru yang melapor ke pihak

penyidik karena Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Pekanbaru

merupakan rumah sakit rujukan untuk kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak di Pekanbaru.

Angka yang didapat dari hasil penelitian ini sebenarnya

hanyalah fenomena gunung es. Pada kenyataannya, banyak

kasus KDRT yang tidak dilaporkan karena banyak anggota

masyarakat yang masih mengganggap bahwa kasus KDRT

merupakan akibat perilakunya sendiri. Stigmatisasi dan

Tabel 1. Karakteristik  Korban  Kekerasan  dalam  Rumah

Tangga (n=237)

Data karakteristik Jumlah (%)

Jenis kelamin

Perempuan 231 (97,5)

Laki-laki     6 (2,5)

Umur (tahun)

0 - 18     5 (2,1)

19 -30   90 (38,0)

31 - 40   93 (39,2)

41 - 50   40 (16,9)

51 - 60     7 (3,0)

>60     2 (0,8)

Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga 198 (83,5)

Wiraswasta   25 (10,5)

Pegawai (negeri/swasta)     6 (2,5)

Pelajar / mahasiswa     3 (1,3)

Lain-lain     5 (2,1)

Tabel 2.  Pola Luka, Bentuk Kekerasan, dan Derajat Luka

Variabel Jumlah (%)

Jumlah luka

Tidak ada   13 (5,5)

Satu jenis luka   91 (38,4)

>Satu jenis luka 133 (56,1)

Jumlah lokasi luka

Tidak ada   13 (5,5)

Satu lokasi   87 (36,7)

>Satu lokasi 137 (57,8)

Kekerasan fisik

Kekerasan tumpul 217 (91,6)

Kekerasan tajam     5 (2,1)

Kekerasan tumpul dan tajam     2 (0,8)

Tidak dapat ditentukan/tidak ditemukan kekerasan   13 (5,5)

Kekerasan seksual (hasil pemeriksaan selaput dara)

Utuh     4 (1,6)

Robekan lama     1 (0,4)

Tidak diperiksa 232 (98)

Derajat luka

Tidak ada/tidak dapat ditentukan   13 (5,5)

Derajat ringan 219 (92,4)

Derajat sedang     5 (2,1)

Derajat berat     0

reviktimisasi mungkin terjadi apabila mereka melaporkan kasus

kekerasan yang mereka alami.3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin

korban yang terbanyak adalah perempuan, yaitu sebesar

97,5%. Hasil ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh World

Health Organization (WHO) dan sebuah penelitian di

Hongkong.1,5 Laporan dari berbagai penelitian selalu

menunjukkan perempuan sebagai mayoritas korban dalam

kasus KDRT. Isu gender, faktor sosial budaya patriakat, tingkat

ketergantungan perempuan secara ekonomi, dan tingkat

pemahaman masyarakat yang masih rendah merupakan faktor

yang menyebabkan dominasi perempuan sebagai korban

KDRT.1-3

Dalam penelitian ini KDRT paling banyak dialami oleh

perempuan dalam usia produktif, yaitu 19-30 tahun (38%)

dan 31-40 tahun (39,2%), dengan pekerjaan korban mayoritas

ibu rumah tangga (IRT) yaitu 83,5%. Hasil ini sesuai dengan

penelitian di Singapura, Hongkong maupun laporan dari

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Kisaran

angka dari penelitian di atas adalah antara 21- 40 tahun.3,5,6

Hal ini dapat dipahami karena konteks kasus KDRT adalah

dalam ruang lingkup keluarga, sebagaimana bunyi Pasal 2

Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang menyebutkan bahwa “Lingkup rumah tangga

meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang

memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada

huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah

tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu

rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.”
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis luka yang

terbanyak dialami oleh korban adalah memar dan lecet

dengan lokasi luka yang terbanyak adalah pada kepala dan

leher. Hasil ini tidak berbeda jauh dengan penelitian di

Singapura yaitu 76,1% korban KDRT mengalami luka

superfisial seperti memar dan lecet. Luka pada umumnya

ditemukan pada daerah kepala dan leher (73,6%).6 Bila

dihubungkan dengan jenis kekerasan, luka sebagian besar

diakibatkan kekerasan tumpul. Vulnus laceratum dan vulnus

scissum baik dalam penelitian ini maupun dalam penelitian di

Singapura jarang ditemukan. Hal ini dapat dijelaskan karena

alasan pelaku KDRT  melakukan tindak kekerasan tersebut

untuk memberi “pelajaran” bukan untuk membuat luka yang

mematikan.7,8 Alasan ini juga dapat menjelaskan mengapa

sebagian besar derajat luka yang dialami oleh korban adalah

luka derajat ringan (92,4%).

Kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban KDRT

pada penelitian ini kurang lebih sekitar 2%. Hasil serupa juga

didapatkan dari laporan Komnas Antikekerasan terhadap

Perempuan. Jika ditinjau alasannya, para korban KDRT masih

mengganggap tabu untuk melaporkan kekerasan seksual

yang mungkin pernah dialami oleh mereka, karena mereka

berpendapat bahwa masalah seksual merupakan wilayah in-

ternal lingkup rumah tangga.3

Lebih dari setengah korban KDRT mendapatkan lebih

dari satu jenis luka pada lebih dari satu lokasi pada tubuh

korban.  Ini sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa

korban KDRT pada umumnya mengalami kekerasan yang

berulang dengan berbagai macam jenis kekerasan yang

umumnya tumpul dan dilakukan oleh pelaku pada lokasi

tubuh yang berbeda.7,8

Kesimpulan

Korban KDRT pada umumnya adalah perempuan pada

usia produktif dengan pekerjaan utama adalah ibu rumah

tangga (IRT). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa

kekerasan pada kasus KDRT meliputi pola luka, bentuk

kekerasan, dan derajat luka memiliki ciri khas yaitu jumlah

luka multipel, luka yang dialami tidak mematikan, dan luka

ditemukan lebih dari satu lokasi pada tubuh korban.
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