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Ringkasan 
Tulisan ini membahas tentang    pengalaman perempuan korban kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), yang melakukan pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka 
mengalami viktimisasi, berupa  kekerasan yang nyata, maupun tidak nyata.  Penelitian ini 
adalah penelitian feminis, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Standpoint penulis  
memposisikan perempuan pelaku pembunuhan dalam konteks KDRT adalah korban. Analisis 
menggunakan pengkajian dari Feminis Radikal, dengan menunjukkan adanya dominasi dalam 
keluarga. Dan variasi kekerasan yang dialami korban, ditunjukkan melalui kekerasan simbolik 
dari Bourdieu. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menunjukkan terjadinya dominasi 
suami terhadap istri dan bagaimana perlindungan hukum yang dialami oleh perempuan 
korban yang menjadi pembunuh.  Pembahasan dimulai dari penjelasan mengenai kejahatan 
yang dilakukan perempuan adalah kejahatan yang ‘khas’; viktimisasi   perempuan  sebagai istri 
dalam konteks dominasi dalam keluarga; Model viktimisasi perempuan pembunuh dalam 
konteks KDRT; Dan ditutup, dengan perlunya perlindungan hukum terhadap perempuan 
korban KDRT yang menjadi ‘pembunuh’. 

Kata Kunci:  perempuan,  korban, pelaku,  KDRT, dominasi dan viktimisasi 

 

I. Pendahuluan 

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian disertasi penulis yang berjudul ‘Pembunuhan 
Oleh Perempuan Dalam Kontek KDRT’ (Studi terhadap 4 Terpidana Perempuan di LP Wanita 
Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perempuan pelaku pembunuhan, dapat 
dikatakan sebagai korban, dengan kata lain korban yang menjadi pelaku. Hal ini merupakan 
kejahatan yang ‘khas’, dimana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan, pada umumnya 
korbannya adalah suaminya sendiri. Posisi perempuan, secara normatif adalah orang yang 
bersalah, melanggar hukum pidana. Namun standpoint penulis memposisikannya sebagai korban, 
seperti yang terdapat pada gambar berikut ini : 
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Bagan 1. Penghukuman Istri Yang Membunuh Suami 

 

Sumber: Vinita Susanti, 2015 

 
Perempuan pada umumnya menjadi korban kejahatan. Catatan Tahunan (CATAHU) 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) 2019, menjelaskan 
gambaran beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2018. 
Berdasarkan data-data yang terkumpul, jenis kekerasan yang paling menonjol, sama dengan 
tahun sebelumnya adalah KDRT di ranah personal, yang mencapai angka 71% (9.637). Sementara, 
untuk kekerasa di ranah rumah tangga/ reaksi personal selalu juga sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.4 kasus (53%). Sesuai 
dengan yang dinyatakan oleh The World Health Organization (WHO)1, menyebutkan perempuan 
jadi korban kekerasan dari pasanyangannya, merupakan bentuk kekerasan yang paling umum 
terjadi di seluruh dunia, diperkirakan 5,3 juta perempuan mengalami kekerasan di tangan 
pasangan mereka setiap tahunnya.  

 Gambaran KDRT selalu terjadi pada perempuan, mengantarkan pemahaman bahwa 
perempuan selalu menjadi korban. Namun yang akan difokuskan pada kajian ini adalah 
perempuan sebagai pelaku kekerasan, khususnya kekerasan pembunuhan, yang seringkali 
dipertanyakan. Selain itu, gambaran semacam ini juga dipergunakan oleh sebagian pihak untuk 
menyindir bahwa perjuangan yang diangkat perempuan tidak sepenuhnya benar, bahwa 
perempuan adalah korban. Pada umumnya, pemberitaan atau studi menempatkan perempuan 
sebagai korban kekerasan. Perempuan memang potensial untuk menjadi korban, namun bukan 
tisak mungkin perempuan dapat menjadi  pelaku kejahatan pembunuhan. Hal ini mengacu pada 
disertasi penulis membahasnya, dan dipublikasikan dalam buku2.  

 
 

 
1  Kim,B.,&Titterington, V.B., 2009, Abused South Korean Women: A Comparison of Those Who Do and Do not Resort to 

Letha Violence, International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 53(1) 
2  Vinita Susanti, “Perempuan membunuh: istri sebagai korban dan pelaku KDRT”, Jakarta: Bumi Aksara, (5), 2019. Juga 

dalam  Vinita Susanti, “Pembunuhan Oleh Istri Dalam Konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi 
Terhadap Empat Terpidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bandung), Disertasi, Departemen 
Sosiologi, FISIP, Universitas Indonesia, 2015. 
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II. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urairan sebelumnya, penulis mencoba menjelaskan bagaimana pengalaman 
para istri korban KDRT yang melakukan pembunuhan. Secara hukum positif, mereka memang 
bersalah, namun bila ditelusuri lebih lanjut ‘mereka’ adalah korban KDRT. Dalam sisi yang lain, 
penulis mencoba mendekonstruksi, yang selama ini perempuan dikonstruksi sebagai korban, kini 
bisa menjadi pelaku.  

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah tindak lanjut dari disertasi penulis, bagaimana 
perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yang di ‘putus’kan pengadilan sebagai 
‘pembunuh’ ? Dalam hukum positif, memang dinyatakan bersalah, akan tetapi pada realitasnya 
‘mereka’ adalah korban. Apakah hukuman yang diberikan harus sama dengan kasus pembunuhan 
‘biasa’. Atau ada alternatif ‘penghukuman’ lain yang sesuai dengan kasusnya, hingga hukuman 
tidak sama dengan pembunuhan ‘biasa’. Atau malah dibebaskan. Kemungkinan-kemungkinan 
tersebut akan coba dibahas dalam artikel ini. 
 

III. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian feminis, dimana ada keberpihakan secara sadar oleh 
penulis, yang memposisikan perempuan pelaku pembunuhan, sebenarnya adalah korban KDRT.  
Penelitian yang dilakukan oleh perempuan, berharap ada ‘kebijakan’ yang membela kepentingan 
perempuan yang tertindas dalam dominasi laki-laki. Dalam menganalisis, harus membantu 
menghilangkan penindasan terhadap perempuan. Untuk menggali pengalaman perempuan, 
penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dalam rangka mempelajari, 
membuka, dan mengerti apa yang terjadi dibelakang setiap fenomena yang baru sedikit 
diketahui. Dalam posisi ini, bersifat subyektif, dengan pengertian eksplorasi, deskripsi dan 
interpretasi peneliti, lebih mendapat ruang dan lebih banyak kreatifitas dari pada penelitian 
kuantitatif. Sementara bersifat objektif, dalam artian eksplorasi, deskripsi, interpretasi dibuktikan 
dan dipertahankan oleh materi data. 

 

IV. Pembahasan 

a. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan perempuan adalah kejahatan yang khas 

Dikatakan khas disini, karena pelaku adalah sekaligus juga menjadi korban. Penelitian 
Adinkrah, Kim dan Terrington3, di Ghana, dalam kajian lintas budaya,  tentang pembunuhan 
yang dilakukan oleh istri, hasilnya adalah : pertama, mengakhiri perselingkuhan suami mereka; 
kedua, mencegah suami menikahi perempuan lain (atau menghukum mereka yang sudah 
melakukannya, atau; ketiga, secara fisik menghilangkan suami mereka sehingga mereka bisa 
mengejar hubungan dengan pria lain. Sementara, penelian Flynn4, menyimpulkan pertama, istri 
membunuh karena pembalasan dari kekerasan yang ia dapatkan; kedua, pengalaman kekerasan 
istri, di waktu kecil mengakibatkan pembalasan dendam; ketiga,  tanggung jawab perempuan 
yang lebih besar dalam mengasuh anak, membuat istri menggunakan hukuman fisik dan 
kekerasan terhadap anak-anak; (4) ketidak seimbangan seksual dalam pernikahan menimbulkan 
frustasi berat bagi istri, sehingga bisa menimbulkan depresi dan melakukan tindakan kekerasan. 
Dapat dikatakan bahwa perempuan dalam melakukan pembunuhan, dengan motif yang berbeda-
beda dan begitu juga dengan dampaknya. Berikut ini gambaran pembunuhan oleh istri yang 
terjadi di Indonesia, pada tahun 2018-2019:  

 
3   Kim, Bitna & Titterington, 2010, Domestic Violence and South Korean Women: The Cultural Contact and Alternative 

Experiences, Journal Violence and Victims, Volume 25, hlm 6,  
4  Clifton P. Flynn, 1990, Relationship Violence by Women: Issues and Implications. Vol. 39, No. 2, 

http://www.jstor.org/stable/585723. 

http://www.jstor.org/stable/585723
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Tabel 1.  Data Perempuan Yang Membunuh Suami,Tahun 2018-209, di Indonesia 

 

Tahun Locus Modus (Cara) Motif (Alasan) 

2018 Sukabumi 
Jabar 

AK membunuh suami dan anak 
tirinya, dengan menggunakan 
pembunuh bayaran, 4 orang 

AK terlilit hutang senilai 
Rp. 10 Milyar rupiah. Ia 
membujuk suaminya untuk 
menjual rumah mereka, 
tapi suami menolak karena 
itu warisan orang tuanya 

2018 Deli 
Serdang, 
Sumut 

CKD (25) membunuh suami, 
MY, dibantu teman laki-laki nya, 
GW (30). Temannya yang 
menyarankan membunuh 
suaminya 

CKD mengalami KDRT. 
Suami hanya memberi 
Uang 100-200 ribu per 
bulan. Pelaku meminta 
cerai, tapi korban tidak 
mau 

2018 Kabupaten 
Bungo, 
Jambi 

SD (36) bunuh suaminya, AZ 
(36) dengan cara memukul, 
menggunakan kayu, sampai 
meninggal 

Karena sering dimarahi 
tanpa alasan yang jelas 

2019 Jeneponto, 
Sulsel 

Aminah (30) membunuh suami, 
Bahtiar (28), dengan cara me 
nyiram air panas ke suaminya. 
Dalam laporan polisi, suaminya 
meninggal karena luka bakar. 

Suami Amanah tanpa 
sepengetahuannya menikah 
lagi. Ia cemburu, sakit hati 
dan merasa di khianati. 

2019 Sumenep, 
Jatim 

IS (40) dan selingkuhannya, SU 
(40) membunuh suaminya, 
Mistoyo, dengan cara 
menggunakan racun sianida, 
yang dimasukkan dalam amplop 
dan diberi lakban warna hitam. 
Amplop dititipkan pada warung 
untuk menyamarkan 
rencananya, dianggap sebagai 
jimat penglaris warungnya. Susu 
yang sudah diberi sianida 
dicampur fanta merah dan telur. 
Diminum oleh suaminya. 
Setelah itu Mistoyo mengeluh 
pusing, kejang-kejang, pingsan 
lalu meninggal 

IS membunuh suaminya 
untuk memuluskan 
hubungan gelapnya. Akibat 
perbuatannya mereka 
dijerat Pasal 338 subsider 
340 KUHP dengan 
ancaman pidana mat, atau 
seumur hidup, atau 
hukuman penjara 20 tahun, 
dengan dugaan 
pembunuhan berencana 

Sumber: dari berbagai media, 2018-2019 

 

Tabel 1., menunjukkan perempuan sebagai istri dapat saja melakukan kekerasan pembunuhan, 
dengan motifnya yang berbeda-beda. Seperti alasan ekonomi, suami menikah lagi, mengalami 
kekerasan ataupun ingin memuluskan hubungannya dengan laki-laki lain. Bila disimpulkan, 
kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan adalah kejahatan yang ‘khas’, pada 
umumnya yang menjadi korban adalah suaminya.  

b. Viktimisasi perempuan sebagai istri dalam konteks dominasi dalam keluarga 

Keluarga ideal adalah dimana kedudukan suami dan istri adalah mitra. Tidak terjadi 

dominasi dalam keluarga. Baik suami maupun istri, menjalankan perannya sesuai dengan 
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kesepakatan bersama dalam berumah tangga. Pada perempuan pelaku pembunuhan, ternyata 

dalam kehidupan rumah tangganya, terjadi dominasi suami terhadap istri. Seperti yang 

tergambarkan dalam feminis radikal. Dominasi disebabkan oleh budaya patriarki, dimana peran 

suami lebih dominan terhadap istri. Akibatnya, istri mengalami viktimisasi.  Viktimisasi dapat 

diartikan sebagai respon atas kerentanan atau kepolosan korban. Korban menderita atau 

mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan atau konflik5. Dalam hal ini, istri mengalami 

KDRT, baik itu secara nyata (fisik, psikis, ekonomi dan seksual), maupun tidak nyata (kekerasan 

simbolik). Akar dari kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarkhi, dan KDRT 

merupakan kekerasan berbasis gender. Pengertian gender adalah peran=peran yang diharapkan 

terhadap perempuan ataupun laki-laki. Sementara, konstruksi gender adalah kepercayaan 

kultural mengenai gender, termasuk di dalamnya mengenai ‘pantas’ (sesuatu yang dianggap ideal 

atau diharapkan dilakukan) dari laki-laki dan perempuan. Relasi hubungan kekuasaan antara 

perempuan dan laki- 

laki (relasi gender6) yang timpang berlangsung tidak saja di dalam rumah, tempat kerja 

juga masyarakat pada umumnya. Kebanyakan perempuan menerimanya sebagai hal yang biasa 

dan kebanyakan laki-laki menganggapnya sebagai suatu yang benar. Susan L. Miller7, mengatakan 

bahwa KDRT  merupakan suatu yang rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan 

merupakan masalah sosial. 

 

c. Viktimisasi dalam kajian feminis radikal 

Viktimisasi dalam tulisan ini adalah proses dimana seseorang mengalami menjadi korban 
kekerasan. Pengalaman korban dalam hal kejahatan, yang melibatkan dirinya.  Bentuknya bisa 
berupa kekerasan yang nyata maupun tidak nyata. Siapapun bisa mengalami viktimisasi, baik itu 
jenis kelamin perempuan, maupun laki-laki. Indonesia dalam membela korban, memberlakukan   
UU Penghapusan KDRT,   No. 23 Tahun 2004. Bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan dalam 
UU ini adalah : kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah 
tangga. Kekerasan ini disebut kekerasan yang nyata. Sementara kekerasan yang tidak nyata, oleh 
Bourdieu8 dijelaskan sebagai kekerasan yang tidak dirasakan oleh korbannya, disebut kekerasan 
simbolik. Penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam kajian feminis, menurut Alison Jaggar 
dan Paula Rothenberg9 adalah seksualitas dan sistem gender (berkaitan dengan patriarki), 
diinterpretasikan dalam beberapa makna, yakni pertama, perempuan secara historis adalah 
kelompok tertindas yang pertama; kedua, bahwa ketertindasan perempuan sangat meluas di 
hampir seluruh masyarakat; ketiga, keterindasan perempuan merupakan yang paling dalam dan 
tidak dapat dihilangkan dengan perubahan-perubahan sosial seperti penghapusan kelas 
masyarakat tertentu; keempat, bahwa penindasan perempuan menyebabkan kesengsaraan yang 
amat sangat terhadap korbannya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, walaupun 
kesengsaraan tersebut tidak tampak karena adanya ketertutupan, baik yang dilakukan oleh pihak 
penindas maupun yang tertindas; kelima, penindasan pada perempuan pada dasarnya 
memberikan model konseptual yang mengerti bentuk-bentuk lain penindasan.  

 
5  J. Kleinfeld, 2013, A Theory Of Criminal Victimization. Stanford Law Review, 65, 1087-1152. 
 6  Relasi gender merupakan hasil produksi manusia yang bergantung pada perilaku setiap orang yang ‘melakukan 

gender’. Sebagai sebuah institusi sosial, gender merupakan sebuah proses penciptaan status sosial yang jelas terlihat 
dari hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (dalam Judith Lorber, ‘The Social Construction of Gender”, dalam Tracy 
E.Ore (ed), tahun 2000, hlm. 106-110). 

7  Susan L. Miler,. “Arres Policies for Domestic Violence and Their Implication for Baterred”, dalam It is a Crime, Women and Justice, Roslyn 
Muraskin, Long Island University, Upper Sadle River, New Jersey. 2000 

8  Bourdieu,.“Masculine Domination”. Translated by Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 2001, 1998. 
9  Alison Jaggar, Paula Rothenberg dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, “Teori Sosiologi, Dari Teori Klasik Sampai 

Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern”, Edisi Terbaru. Terj. dengan judul asli “Sociological Theory”, McGeawHill, 
New York, 2004. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009. 
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Kedudukan perempuan dalam kajian feminis radikal, mengalami penindasan gender10, 
yakni perempuan bukan hanya berbeda atau tidak setara, namun juga secara aktif dikekang, 
disubordinasi, dikerangkakan, dan digunakan serta disalahgunakan oleh laki-laki. Terkait dengan 
perempuan pelaku pembunuhan, penjelasan berikut ini menunjukan bagaimana pengalaman 
perempuan menjadi korban. Feminis kriminologi membahas perempuan sebagai korban, korban 
yang menjadi ‘pembunuh’ karena mengalami viktimisasi. 

 

d. Model viktimisasi perempuan pembunuh dalam konteks KDRT 

Pembahasan dalam model viktimisasi ini, hasil dari paduan feminis radikal dan teori 

Bourdieu. Feminis radikal  mendasari masalah perempuan secara keseluruhan, membahas 

dominasi dalam keluarga karena adanya unsur patriarki dan seksualitas.  Feminis radikal 

memayungi masalah ketertindasn perempuan, sementara  teori Bourdieu, membahas kekerasan 

simbolik, adanya dominasi secara umum dan memberi variasi kekerasan yang dialami 

perempuan. 

Hasil analisis penulis mengenai pengalaman 4 perempuan (istri)  yang dituduhkan sebagai 

‘pembunuh’, bagi suaminya dan dipandang sebagai korban oleh penulis. Berdasarkan kajian  

fminis radikal, yang memandang perempuan adalah korban patriarki dan seksualitas   yang 

bentuknya dominasi. Penulis mencoba membuat tipologi atas dasar dominasi dalam keluarga,  

diperkaya variasi dominasi ini dengan menggunakan Teori Bourdieu.  

Tipologi Dominasi dan Kapital, (lihat Gambar 2.) menghasilkan 4 katagori model, 

seperti yang digambarkan berikut ini : dominasi dan kapital penuh, dominasi suami sebagian-non 

kapital suami, dominasi sebagian-kapital  suami penuh,  dominasi dan kapital irasional; Dengan 

keterangan sebagai berikut : Pertama, Dominasi-Fully Capital, istri menjadi korban, karena 

berposisi dalam dominasi secara penuh dan secara kapital memenuhi ketergantungan pada 

suami, sehingga posisi demikian menjadikan istri sangat rentan mengalami viktimisasi. Kedua, 

Partially Dominated-Non Capital yakni istri menjadi korban, berposisi dalam dominasi suami 

secara penuh, namun suami tidak berkuasa dalam bidang kapital. Istri karena bekerja dari 

sebelum menikah, sementara suami bekerja tidak dengan penghasilan yang lebih tinggi secara 

penghasilan dari istrinya. Dalam kondisi seperti ini, istri tetap terdominasi oleh unsur partially. 

Pada hubungan relasi ini kapital tidak berperan, tidak berpengaruh dalam dominasi. Ketiga, 

Parially Dominated- Fully Capital, istri menjadi korban, walaupun tidak di dominasi oleh suami 

yang mempunyai kepemilikan modal. Istri dalam hal ini mempunyai kedudukan setara dengan 

suaminya. Secara struktural, baik suami maupun istri, mampu menempatkan posisi masing-

masing sebagai posisi yang setara. Secara kultural, mereka bukan berasal dari keluarga yang 

patriarki. Secara kapital, istri tergantung pada suami karena tidak bekerja. Keempat, Irrational 

Dominated-Capital, istri tidak selalu menjadi korban, pada kondisi tertentu ia menjadi korbam, 

yakni pada saat mengalami dominasi. Walaupun secara posisional struktural, kultural dan kapital 

tidak terdominasi, tetapi dalam kenyataannya tetap merasa ‘kalah’, bahkan dalam batas tertentu 

merasa wajar jika berada dalam dominasi.   

 

 
10  Rosemarie Tong,. “Feminist Thought, A Comprehensive Introduction”. The United States of America: the Perseus Books 

Group, 1998, hlm. 45–93, Diterjemahkan dalam buku “Feminist Thought, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Arus 
Utama Pemikiran Feminis”. Ed. Kurniasih, Yogyakarta: Jalasutra, 1998 
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Gambar 2. Matriks Tipologi Dominasi dan Kapital 
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Sumber : Vinita Susanti, 2015. 

 

Gambar 2. Menunjukkan tipologi dominasi dan kapital, seperti yang diuraikan 
sebelumnya. Pada posisi Non Dominated-Non Capital, tidak terdapat dalam temuan 
lapangan. Untuk sementara, tidak mungkin suami ataupun istri tidak memiliki kapital, 
maupun terjadinya dominasi 

 

V. Penutup 

a. Simpulan 

Korban merupakan salah satu kajian kriminologi, disamping pelaku, kejatan dan reaksi 

sosial terhadap korban, pelaku dan kejahatan.  Dalam kaitan peristiwa kejhatan korban dapat saja 

berperan penting, seperti yang dikatakan oleh Wolgang11, bahwa  korban (viktim) secara langsung 

berperan dalam kejahatan. Berkaitan dengan istri yang membunuh suaminya, dapat dikatakan 

tidak terlepas dari peran suaminya, yang melakukan KDRT.  

Produk hukum dalam masyarakat patriarki, dimana perempuan pelaku pembunuhan 
berada, secara akademis dapat dikatakan, hukum adalah produk masyarakat patriarki yang 
menempatkan perempuan, sebagai waganegara kelas dua. Hukuman yang diberikan pada 
perempuan pelaku ‘pembunuhan’ dalam konteks KDRT berbeda-beda, padahal semua dalam 
lingkup rumah tangga. Tidak selalu menggunakan UU KDRT, pada umumnya masih 
menggunakan KUHP.  Perlu perlindungan khusus terhadap ‘korban’ KDRT yang menjadi 
‘pelaku’ pembunuhan. Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan  bahwa  Istri yang secara 
normatif membunuh suami tidak bisa disalahkan karena pengalaman mereka yang mengalami 
viktimisasi, adanya dominasi dalam keluarga. 

b. Saran 

Berdasarkan hasil kajian, saran yang bisa diberikan berkaitan dengan pegalaman 
perempuan pelaku  pembunuhan, yang diposisikan sebagai korban KDRT adalah sebagai berikut: 

1. Perempuan yang dituduhkan sebagai ‘pembunuh’, secara normatif, ternyata pengalaman 

mereka dalam berumah tangga mengalami viktimisasi, untuk itu penguhukuman yang 

diberikan terhadapnya perlu  ada ‘pertimbangan khusus’.  

 
11  M.E. Wolfgang, 1957, “Victim Precipitated Criminal Homicide”, Journal of Cri- minal Law, Criminology and Police Science, 48(1) 
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2. Mengingat penghukuman yang diputuskan dalam pengadilan, ternyata beragam, 

tergantung pada putusan hakim. Untuk itu diperlukan Hakim yang sensitif gender, 

sehingga ‘bentuk’ penghukumannya bisa disesuaikan dengan konteks yang ada. Mengingat 

viktimisasi yang dialami oleh istri, yang melakukan pembunuhan, alternatif penghukuman 

yang diberikan adalah merehabilitasi atau menjadikannya sebagai pekerja sosial. 
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