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ABSTRAK 
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu penyebab perceraian. 
Suku Osing di Desa Kemiren sebagai representasi Suku Osing di Banyuwangi 
memiliki keunikan dan kekhasan Adat, budaya dan tradisinya  sehingga dalam 
perspektif hukum, perlu diidentifikasi tingkat pengetahuan hukum perempuan suku 
Osing dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Identifikasi ini 
perlu dilakukan untuk mencari solusi konkritdalam upaya pemberdayaan 
perempuan Suku Osing di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten 
Banyuwangi. 

 
Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suku Osing 
 
 

ABSTRACT 

 
Domestic violence is one of the causes of divorce. Osing tribe in the village of 
Kemiren as Osing tribal representation in Banyuwangi has a uniqueness and 
distinctiveness of Indigenous culture and traditions so that in the perspective of 
the law, is necessary to identify the level of legal knowledge of tribal women 
Osing the elimination of violence in the home tangga.Identifikasi this needs to be 
done to find solutions konkritdalam effort women's empowerment Osing tribe in 
the village of Kemiren, Glagah subdistrict, Banyuwangi. 
 

Keywords: Domestic Violence, Tribe Osing 
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PENDAHULUAN 

Setiap warga Negara berhak 

untuk mendapatkan rasa aman dan 

bebas dari segala bentuk kekerasan 

sesuai dengan falsafah Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Republik  

Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk 

kekerasan terutama kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan 

pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia serta merupakan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta 

merupakan bentuk diskriminasi yang 

harus dihapus.Korban kekerasan 

dalam rumah tangga, yang 

kebanyakan adalah perempuan harus 

mendapatkan perlindungan hukum 

dari Negara dan atau masyarakat agar 

terbebas dari kekarasan dan ancaman 

kekerasan, penyiksaan atau perlakuan 

yang merendahkan derajat 

kemanusiaan. 

Perkawinan sebagai gerbang 

mula terbentuknya rumah tangga 

menjadi suatu kunci penting 

terwujudnya perlindungan terhadap 

perempuan. Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa3.Tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal atau membentuk keluarga 

yang sakinah mawadah warahmah.4 

Hal ini jelas bahwa perkawinan itu 

didasarkan rasa kasih dan sayang  

                                                           
3 Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan 
4 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam 

 

antar pasangan , penghormatan dan 

kerukunan. Oleh karena itulah 

Undang-undang Perkawinan 

menganut Asas Monogami dan 

memberikan syarat yang ketat bagi 

perkawinan Poligami.Perselisihan 

dalam rumah tangga seringkali 

menjadi hal yang tidak dapat 

dielakkan lagi ,mengingat menyatukan 

dua pribadi yang berbeda memerlukan 

banyak sekali kompromi dengan 

kondisi dan situasi yang tercipta 

dalam perkawinan. Perselisihan 

pendapat merupakan factor yang 

mengawali munculnya kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) di Indonesia 

mengalami peningkatan setiap 

tahunnya.Berdasarkan data Komnas 

Perempuan5, pada tahun 2012, 

sedikitnya ada 8.315 kasus dalam 

setahun.Jumlah itu mengalami 

peningkatan di Tahun 2013 yang 

mencapai 11.719 kasus atau naik 

3.404 kasus dari tahun 

sebelumnya.Pelaku KDRT masih 

didominasi oleh laki-laki yang berupa 

kekerasan fisik, kekerasan psikologis, 

kekerasan seksual hingga 

penelantaran dalam rumah tangga. 

Data pengaduan Komnas 

perempuan   sepanjang  tahun 2012, 

46 persen kasus yang muncul adalah 

akibat kekerasan psikis, 28 persen 

karena kekerasan fisik, 17 persen 

karena kekerasan seksual dan 8 

                                                           
5 Sindonews.com, diakses tgl 5 Juni 
2015 
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persen karena kekerasan ekonomi.6 

Adapun data KDRT sepuluh tahun 

terakhir adalah: 

 

Tabel 1.1 Data KDRT Sepuluh 

Tahun Terakhir 

No Tahun Jumlah KDRT 

1 2004 4.310 

2 2005 16.615 

3 2006 16.709 

4 2007 19.253 

5 2008 49.537 

6 2009 136.849 

7 2010 101.128 

8 2011 113.878 

9 2012 8.315 

10 2013 11.719 

Sumber: Komnas Perempuan 7 

 

Angka yang di sampaikan oleh 

Komnas Perempuan ini berdasarkan 

pengaduan yang masuk kepada 

Komnas Perempuan.Artinya diluar itu 

masih sangat dimungkinkan adanya 

KDRTyang tidak terdata karena tidak 

dilaporkan akibat kurang fahamnya 

masyarakat terutama perempuan 

terhadap perlindungan yang diberikan 

Pemerintah melalui UU No 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(Selanjutnya disebut UU PKDRT). 

Di Kabupaten Banyuwangi 

angka kekerasan yang menimpa anak 

dan perempuan juga menunjukkan 

peningkatan yang signifikan.Badan 

Pemberdayaan Perempuan 

                                                           
6 VOAIndonesia.com, diakses tgl 5 
Juni 2015 
7www.Komnasperempuan.or.id, 
diakses tgl 5 Juni 2015 

Kabupaten Banyuwangi mencatat ada 

102 kasus pada 2012, sementara 

hingga juni 2013 sudah ada 60 kasus8 

.Berdasarkan data tersebut dapat 

dilihat bahwa KDRT sudah menyebar 

di semua tempat dan kalangan. 

Suku Osing sebagai penduduk 

asli Banyuwangi, memiliki adat 

istiadat, budaya, bahasa yang 

berbeda dengan masyarakat jawa dan 

Madura.Suku Osing menempati 

beberapa kecamatan di Kabupaten 

Banyuwangi bagian tengah dan utara. 

Terutama di Kecamatan Banyuwangi, 

Rogojampi, Sempu, Glagah, 

Singojuruh, Giri, Kalipuro dan 

Songgon. Desa adat Osing adalah 

Desa Kemiren di Kecamatan Glagah 

.Dari segi kepercayaan, awalnya suku 

Osing dahulu adalah pemeluk agama 

Hindu seperti Majapahit.Namun 

seiring berkembangnya kerajaaan 

Islam di pantai utara jawa 

menyebabkan cepat menyebar di 

kalangan Suku Osing. 

Perkawinan suku Osing pada 

prinsipnya adalah didasarkan 

ketentuan Agama yang dianut namun 

ada tradisi yang harus diikuti oleh 

calon Pengantin Suku Osing meliputi 

tahap perkenalan, tahap meminang, 

tahap peresmian perkawinan 

termasuk tradisi Adu Tamper dan 

Perang Bangkat.9Harapannya, 

perkawinan yang telah dilakukan 

sesuai Hukum Agama yang dianut 

dan sesuai tradisi masyarakat Osing 

                                                           
8www. Banyuwangi.us, diakses tgl 5 
Juni 2015 
9 www.londo43ver.wordpress.com 

http://www.komnasperempuan.or.id/
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dapat membentuk keluarga bahagia 

dan kekal.Namun tetap saja, 

perceraian tidak dapat 

dihindarkan.Salah satu factor 

terjadinya perceraian yang banyak 

terjadi di masyarakat Osing adalah 

penelantaran istri dan anak serta 

kekerasan fisik dan psikis karena 

adanya perselingkuhan atau poligami 

dibawah tangan yang dilakukan oleh 

Suami. Hal yang menarik untuk dikaji 

adalah sampai dengan saat ini belum 

nampak kesadaran perempuan 

khususnya suku Osing untuk 

mempertahankan dan 

memperjuangkan haknya apabila 

mereka mengalami KDRT, sehingga 

perlu  diidentikasi sampai pada 

tingkatan apa pengetahuan hukum 

perempuan Suku Osing terhadap 

Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Hasil identifikasi ini 

nantinya akan dapat digunakan untuk 

menentukan pola pemberdayaan 

perempuan Suku Osing dalam  

selanjutnya. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas 

dirumuskan satu pokok permasalahan 

yang dianalisis pada tulisan ini yaitu :  

Bagaimana tingkat pengetahuan 

hukum perempuan suku osing 

terhadap upaya penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga? 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

 
Identifikasi Tingkat Pengetahuan 
Hukum Perempuan Suku Osing 
Dalam Upaya Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 

Undang undang No 23Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga  dibuat dengan 

beberapa pertimbangan sebagai 

berikut : 

a. Bahwa setiap warganegara berhak 

mendapatkan rasa aman dan 

bebas dari segala bentuk 

kekerasan sesuai falsafah 

Pancasila dan UUD 1945. 

b. Bahwa  segala bentuk kekerasan, 

terutama kekerasan dalam rumah 

tangga merupakan pelanggaran 

Hak Azasi Manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan 

serta bentuk diskriminasi yang 

harus dihapus. 

c. Bahwa korban kekerasan dalam 

rumah tangga yang kebanyakan 

korbannya adalah perempuan , 

harus mendapat perlindungan dari 

negaradan/atau masyarakat agar 

terhindar atau terbebas dari 

kekerasan dan atau ancaman 

kekerasan ,penyiksaan atau 

perlakuan yang merndahkan 

derajat dan martabat 

kemanusiaanBahwa dalam 

kenyataannya kasus kekerasan 

dalam rumah tangga banyak 

terjadi, sedangkan system hukum  

di Indonesia belum menjamin 
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perlindungan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga.10 

Keutuhan dan kerukunan rumah 

tangga yang bahagia aman, tenteram,  

damai merupakan dambaan setiap 

orang dalam rumah tangga. Negara 

Republik Indonesia adalah Negara 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa sebagaimana dijamin 

dalam Pasal 29 UUD 1945.Dengan 

demikian, setiap orang dalam lingkup 

rumah tangga dalam melaksanakan 

hak dan kewajibannya harus didasari 

oleh agama. Keutuhan rumah tangga 

dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol 

yang pada akhirnya akan terjadi 

kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga timbul ketidak amanan atau 

ketidakadilan terhadap orang yang 

berada dalam lingkup rumah tangga 

tersebut. Untuk mencegah, melindungi 

korban dan menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga, 

Negara dan masyarakat wajib 

melakukan pencegahan, perlindungan 

dan penindakan pelaku sesuai 

Pancasila dan UUD 1945. 

Negara berpandangan bahwa 

segala bentuk kekerasan terutama 

kekerasan dalam rumah tangga 

adalah pelanggaran hak asasi 

manusia dan kejahatan terhadap 

martabat manusia serta bentuk 

diskriminasi.Pandangan Negara 

                                                           
10 Muhammad Taufik Makarao dkk, 
2013, Hukum Perlindungan Anak dan 
Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga, Rineka Cipta, 
Jakarta, h. 175 

tersebut didasarkan pada Pasal 28 

UUD 1945, beserta perubahannya. 

Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 

menentukan bahwa “Setiap Orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat dan 

harta benda yang dibawah 

kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman 

ketakuatan untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak 

asasi” 

Perkembangan yang terjadi 

dewasa ini menunjukkan bahwa tindak 

kekerasan fisik, psikis, seksual dan 

penelantaran rumah tangga pada 

kenyataannya terjadi sehingga 

dibutuhkan perangkat hukum yang 

memadai untuk menghapus 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Pembaharuan hukum yang berpihak 

kepada kelompok rentan atau 

tersubordinasi, khususnya 

perempuan, menjadi sangat 

diperlukan . 

Terkait maraknya kasus 

kekerasan dalam rumah tangga maka 

keberadaan UU tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

yang diatur secara komprehensif, jelas 

dan tegas untuk melindungi dan 

berpihak kepada korban serta 

sekaligus memberikan pendidikan 

penyadaran kepada masyarakat dan 

aparat bahwa segala tindak kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan 

kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan. 

Jumlah Penduduk Desa 

Kemiren adalah 2571 jiwa , dan 1110 
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KK11. Adapun data jumlah perempuan 

yang sudah menikah tidak diperoleh 

data Konkritnya. Hanya sampai 

sekarang belum pernah terjadi kasus 

KDRT perempuan Suku Osing di 

Desa Kemiren , apalagi yang 

kemudian dilaporkan ke Polisi.  

Data primer yang ditemukan 

peneliti bahwa perempuan suku osing 

belum sepenuhnya  memahami 

tentang 4 bentuk KDRT. 

Sebagaimana telah dikutip oleh 

peneliti bahwa KDRT meliputi 4 

bentuk: 

1. Kekerasan Fisik 

2. Kekerasan Psikis 

3. Kekerasan Seksual  

4. Kekerasan Ekonomi 

Dalam pemahaman mereka, 

kekerasan dalam rumah tangga 

sebatas kekerasan dalam bentuk fisik 

.Kekerasan dalam bentuk fisik yaitu 

suatu perbuatan yang menimbulkan 

rasa sakit, jatuh sakit seperti 

menampar, memukul, menjambak, 

medorong, menginjak, melempari 

dengan barang, menusuk dengan 

benda tajam bahkan membakar. 

Berdasarkan informasi dari 

Responden , kekerasan fisik yang 

mengakibatkan korban luka atau 

meninggal belum pernah terjadi di 

Desa Kemiren. 

Adapun ucapan menyakitkan, 

kata kotor, hinaan, bentakan 

pelarangan, pemaksaan kehendak , 

                                                           
11 Hasil Wawancara dengan Kepala 
Desa Kemiren , Lilik Yuliati pada hari 
Rabu 4 November 2015 jam 11.00 
WIB 

kekerasan psikis (akibat poligami 

dibawah tangan), ataupun 

penelantaran dalam rumah tangga 

menurut mereka  tidak termasuk 

dalam lingkup kekerasan dalam 

rumah tangga. Sudah menjadi 

kebiasaan Suku Osing di Desa 

Kemiren yang memiliki cara bicara 

yang keras dan terus terang. 

Sehingga kata –kata keras bahkan 

menohok merupakan hal biasa dan 

bukan merupakan permasalahan yang 

harus dibesar-besarkan. 

Apabila kita runut tentang 4 

(empat) indicator pengetahuan hukum 

maka dapat diperoleh hipotesa 

semacam ini: 

1. Indikator pertama : Pengetahuan 

Hukum melalui perilaku yang 

diatur hukum. 

Dalam indicator pertama, 

dari data awal yang diperoleh, 

perempuan suku Osing telah 

menikah sesuai hukum Agama dan 

kepercayaannya dan disahkan oleh 

hukum Negara.Artinya telah 

terdapat pemahaman bahwa untuk 

dapat membina keluarga yang 

sakinah mawadah warahmah 

memang diperlukan adanya 

lembaga yang diakui oleh agama 

dan Negara berupa Lembaga 

Perkawinan.Begitu pula bila terjadi 

perceraian, maka perceraian juga 

dilakukan lewat Pengadilan Dalam 

persoalan KDRT, mereka telah 

mengetahui bahwa Kekerasan fisik 

dalam rumah tangga adalah bagian 

dari KDRT.Pengetahuan ini 

diperoleh karena pernah ada 
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sosialisasi UU PKDRT bahkan 

dibuat dalam bentuk simulasi. 

2. Indikator kedua : Pemahaman 

Hukum mengenai aturan hukum 

tertentu 

Dalam indicator kedua, 

terbukti setelah melakukan 

perkawinan, mereka menjalankan 

hak dan kewajiban sebagai suami 

istri sesuai amanah Undang-

undang Perkawinan. Namun dalam 

pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut apabila  kewajiban salah 

satu pihak tidak terpenuhi, belum 

ada upaya hukum untuk 

memperjuangkan haknya. Terbukti 

dalam kasus KDRT dianggap 

sebagai persaoalan rumah tangga 

biasa (intern).Artinya pengetahuan 

hukum tentang perkawinan dan 

KDRT belum diikuti terhadap 

pemahaman terhadap substansi 

hukumnya. 

3. Indikator Ketiga : Sikap Hukum 

melakukan penilaian terhadap 

hukum 

Sikap perempuan suku osing 

terhadap UU perkawinan telah 

cukup baik .terbukti mereka telah 

menjaga martabat keluarga secara 

benar dan baik dan tetap 

menjunjung tinggi adat budaya 

Osing.Dalam menjalankan hidup 

berumah tangga apabila terjadi 

persoalan termasuk telah 

terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga mereka cenderung tertutup 

dan menganggap aib 

keluarga.Apabila pun terpaksa 

harus diceritakan, cerita tersebut 

adalah sebatas cerita terhadap 

keluarga terdekat atau sesepuh 

adat.Peran polisi dipinggirkan 

selama masih bisa diselesaikan 

secara kekeluargaan.Persoalan 

KDRT dianggap sebagai ranah 

Domestik mereka sehingga 

meminimalisir peran serta pihak 

luar dalam penyelesaian konflik. 

4. Indikator keempat : Perilaku 

hukum memahami peraturan 

hukum yang berlaku. 

Undang-undang tentang 

PKDRT  telah ada sejak tahun 

2004, namun ternyata perempuan 

Suku Osing di Desa Kemiren 

belum sepenuhnya menyadari 

bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga tidak hanya sebatas 

kekerasan dalam bentuk fisik saja, 

tetapi juga meliputi kekerasan 

dalam bentuk psikis, seksual dan 

juga penelantaran ekonomi. 

Ketidaktahuan bahwa mereka 

adalah korban KDRT 

memunculkan dampak kurang 

seriusnya upaya penegakan 

hukum bagi perempuan suku osing 

yang mengalami KDRT.Laporan 

KDRT bersifat Delik Aduan, 

sehingga harus ada aduan dari 

pihak perempuan yang menjadi 

korban. Setelah adanya Aduan dari 

korban , polisi akan segera 

melakukan penyidikan . Upaya 

penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga dapat dilakukan 

melalui beberapa cara : 

1. Perlindungan 
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Dalam Pasal 16 (1) UU 

PKDRT, dalam waktu 1x 24 

(satu kali dua puluh empat) jam 

terhitung sejak mengetahui atau 

menerima laporan kekerasan 

dalam rumah tangga, Polisi 

wajib memberikan perlindungan 

sementara pada korban. 

Perlindungan sementara ini 

diberikan paling lama 7 (Tujuh) 

hari sejak laporan diterima dan 

dalam waktu 1x 24  (satu kali 

dua puluh empat) jam terhitung 

sejak memberi perlindungan 

sebagaimana disebut dalam 

ayat 1, Polisi wajib meminta 

surat penetapan perintah 

pengadilan. Kabupaten  

Banyuwangi sejak tahun 2012 

telah memiliki Rumah Aman 

untuk menampung perempuan 

dan anak korban KDRT. 

2. Pemulihan korban 

Untuk kepentingan 

pemulihan, korban dapat 

memperoleh pelayanan dari : a. 

tenaga kesehatan, b. pekerja 

Sosial, c. relawan pendamping 

dan atau d. pendamping 

rohani.12 Keterlambatan 

pemulihan akan menyebabkan 

korban mengalami tiga kali 

menjadi korban, yaitu : 

a. Menjadi korban kejahatan 

                                                           
12 Muhammad Taufik Makarao dkk, 
2013, Hukum Perlindungan Anak dan 
Penghapusan Kekerasan Dalam 
RumahTangga, Rineka Cipta , 
Jakarta, h.186 

b. Menjadi korban stigmatisasi 

masyarakat, hal ini sering 

terjadi pada istri korban 

KDRT; 

c. Menjadi korban system 

peradilan pidana.13 

Artinya dalam Kasus KDRT, 

tanpa adanya pengetahuan dan 

pemahaman dari perempuan bahwa 

yang bersangkutan adalah  sebagai 

korban KDRT, amatlah sulit untuk 

dapat merumuskan konsep 

perlindungan hukum  yang efektif dan 

efisien. 

Perempuan Suku Osing di Desa 

Kemiren yang sebetulnya pernah  

mengalami salah satu bentuk KDRT 

enggan melapor ke pihak Kepolisian. 

Masih minimnya keinginan korban 

KDRT untuk menempuh proses 

hukum karena beberapa sebab: 

1. Korban merasa tidak mendapat 

dukungan dari masyarakat 

terhadap masalah yang dihadapi. 

Masyarakat sering enggan bahkan 

takut dipersalahkan bila 

mencampuri urusan keluarga 

orang lain. Sedangkan korban 

sendiri menganggap bahwa 

persoalan itu adalah persoalan 

pribadi. 

2. Keyakinan korban bahwa 

suaminya akan berubah. 

Mekanisme pertahanan yang 

diambil korban membuatnya 

mengingkari kenyataan dan 

berharap adanya perubahan 

terhadap sikap suaminya. 

                                                           
13Muhammad Taufik Makarao dkk, 
Op.Cit. h.193 
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3. Kesulitan ekonomi, ketergantungan 

sepenuhnya kepada suami dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari 

hari. Walaupun tidak semua 

perempuan di Desa Kemiren 

tergantung suami, ada juga yang 

telah mandiri secara ekonomi. 

4. Korban merasa khawatir tidak bisa  

membesarkan anak sendirian  

tanpa kehadiran figure ayah. 

5. Korban yakin apabila ia akan 

melakukan pelaporan adanya 

KDRT itu akan merusak citra diri 

dan keluarga . 

6. Adanya ketakutan korban 

seandainya pelaku dihukum maka 

akan ada cap negative terhadap 

ayah dari anak-anaknya. 

7. Kekhawatiran adanya proses 

hukum yang lama dan berbelit 

belit. 

8. Ketidaktahuan korban bahwa yang 

dilakukan terhadap dirinya adalah 

KDRT. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

1. Perempuan suku Osing belum 

memiliki pemahaman yang utuh 

terhadap  4 (empat) bentuk KDRT 

yang meliputi kekerasan fisik, 

psikis, seksual dan penelantaran 

ekonomi. Selama ini mereka 

menganggap KDRT selalu 

berkonotasi terhadap kekerasan 

fisik saja. Sedangkan bentuk KDRT 

lainnya adalah konsekuensi dari 

adanya perkawinan sehingga hal 

tersebut tidak perlu untuk dibesar-

besarkan.  

2. Perempuan Suku Osing yang 

pernah mengalami KDRT belum 

pernah memperjuangkan haknya 

dengan cara melapor ke Polisi agar 

diusut tuntas persoalan KDRT 

yang menimpanya. Selama ini 

yang terjadi, apabila terjadi 

persaolan rumah tangga yang tidak 

dapat diselesaikan mereka 

cenderung memilih perceraian 

setelah mediasi keluarga gagal 

dilakukan. Perlu menjadi catatan 

bahwa, angka perceraian di Desa 

Kemiren adalah rendah.  

3. Alasan tidak melapor ke Polisi 

karena mereka menganggap 

bahwa KDRT adalah persaolan 

internal dan ada rasa takut bila 

berhubungan dengan hukum 

karena dalam persepektif mereka 

berhadapan dengan hukum akan 

memakan waktu, energy dan 

fikiran 

4. Hasil identifikasi  tentang tingkat 

pengetahuan hukum perempuan 

Suku Osing di Desa Kemiren , 

Kecamatan Glagah Kabupaten 

Banyuwangi ditinjau dari 4 indikator 

pengetahuan hukum menunjukkan 

bahwa Tingkat pengetahuan 

hukum perempuan Suku Osing 

terhadap Upaya Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah sampai pada tataran 

mengetahui tapi belum memahami 

dan diwujudkan dalam bentuk 

perilaku. Terbukti belum ada upaya 

konkrit untuk memperjuangkan hak 

bagi perempuan korban KDRT. 
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Saran  

1. Segera dilakukan sosialisasi yang 

efektif terhadap UU PKDRT 

(Perlindungan hukum prefentif) 

2. Perlu pendampingan dari Instansi 

yang terkait bagi korban KDRT 

dalam rangka memulihkan haknya 

yang terampas akibat KDRT 

(Perlindungan Hukum Represif) 
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