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ABSTRAK

Judul:  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN (ISTERI) 
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

(Perspektif Penegakan UU Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama)
Penulis:  Yusuf Buchori, NIM: 09923017

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) ternyata tidak serta 
merta menghapus atau mengurangi jumlah angka KDRT, tetapi justru dari tahun ke 
tahun semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, dan kebanyakan 
korbannya adalah perempuan (isteri). 

Dari sisi yuridis, lahirnya UU PKDRT merupakan payung hukum bagi korban 
KDRT atau masyarakat untuk melaporkan pelaku KDRT kepada kepolisian, akan 
tetapi dalam prakteknya isteri selaku korban KDRT untuk menghentikan dan keluar 
dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya,   lebih memilih  jalur perdata yaitu 
perceraian, meskipun dilema yang dihadapi korban adalah tidak siap menjalani hidup 
sendiri (sebagai janda) dengan menyandang predikat negatif dari masyarakat, serta 
menanggung biaya hidup keluarga.  

Fokus Penelitian ini mengkaji tentang mengapa terjadi KDRT dalam rumah 
tangga dan bagaimana paradigma hakim pengadilan agama dalam menerapkan UU 
PKDRT dalam putusannya, serta apa bentuk perlindungan hukum bagi isteri korban 
KDRT pasca perceraian.  

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative-empiris yaitu menelurusi, 
mengkaji dan menganalisa berbagai data sekunder yang diperoleh melalui penelitian 
lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research). Penelitian 
lapangan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan 
Agama Jakarta Utara. Untuk analisis data lapangan menggunakan analisis isi (content 
analysis) sedangkan data kepustakaan termasuk putusan pengadilan dianalisis dengan 
pendekatan  sosial dan yuridis (sosio-legal approach) serta keadilan gender (feminist 
legal).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuatnya budaya patriarki, bias gender, 
salah tafsir ajaran agama  serta tidak adanya keseimbangan (power imbalance) antara 
suami isteri dalam rumah tangga merupakan penyebab terjadinya kekerasan dalam 
rumah tangga. Sedangkan paradigma hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian 
akibat adanya KDRT pada umumnya masih berpegang pada tradisi legal positivism
sehingga putusannya belum merefleksikan keadilan yang sesungguhnya sebagaimana 
yang diharapkan masyarakat, karena keadilan yang diterima masih sebatas pada 
keadilan prosedural, sedangkan hak-hak korban selaku mantan isteri terabaikan. Ada 
sebagian kecil hakim yang melakukan diskresi dalam putusannya yaitu secara ex 
officio memberikan kompensasi (ḍaman) untuk pemulihan korban KDRT yaitu berupa
kewajiban member mut’ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagai bentuk 
perlindungan hukum bagi isteri korban KDRT. Kewajiban tersebut sekaligus sebagai 
upaya represif, preventif dan kuratif/rehabilitatif  bagi pelaku KDRT, protektif dan 
restorative bagi korban, serta edukatif bagi masyarakat agar suasana kehidupan 
berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara terjalin dengan penuh kasih sayang dan 
menghapus segala bentuk kekerasan di Negara Indonesia yang modern dan beradab.

Kata kunci: Perempuan, KDRT, keadilan substansif.
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BAB  I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.1

Dalam perspektif Hukum Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian yang 

suci dan  kokoh (miṡaaqan galiẓan)2 dan melaksanakannya sebagai ibadah. 

Sebagai perjanjian yang kokoh, maka siapapun tidak boleh mengingkari dan 

mengkhianati terlepasnya ikatan tersebut. Al-Qur’an mengibaratkan suami 

isteri sebagai pakaian yang saling menutupi antara yang satu kepada lainnya3

mewajibkan suami isteri bergaul dengan pasangannya secara baik (mu’asyarah 

bi al-ma’ruf),4 penuh cinta kasih, mengutamakan kebersamaan (taraḍin) dan 

mengembangkan tradisi dialog atau musyawarah dalam mengelola managemen 

1Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 
Kompilasi Hukum Islam; Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah menciptakan kehidupan 
keluarga antara suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang 
aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling 
menyanyangi (rahmah). Lihat: Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia. (Jakarta: UI 
Press, 1974), hlml. 47. Sedangkan Nurcholish Madjid mengartikan mawaddah dalam bentuk 
kecintaan antar jenis pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak hanya disebabkan semata-mata 
dari segi kejasmanian, melainkan karena hal-hal yang lebih abstrak seperti segi kepribadian 
atau nilai-nilai lainnya yang sejenis pada seseorang, sedangkan rahmah adalah jenis kecintaan 
ilahi, karena bersumber dan berpangkal dari sifat Tuhan yang Rahman dan rahim. Llihat 
Nurcholish Madjid,  Masyarakat Religius, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000), hlm. 73. 

2Q.S. Al-Nisa’, [4]: 21. Juga dalam Pasal  2 KHI dinyatakan: Perkawinan menurut 
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghaliidzan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3Q.S. Al-Baqarah, [2]: 187.
4Q.S. An-Nisa’, [4]: 19. 
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keluarga.5 Dengan demikian Islam menempatkan kedudukan suami isteri 

dalam rumah tangga secara seimbang dan sederajat, masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban yang setara dan adil.6

Kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya bertentangan 

dengan prinsip “mu’asyarah bi al-ma’ruf “ dan prinsip umum diutusnya Nabi 

Muhammad SAW dimuka bumi ini sebagai rahmatan li al-‘alamin.7

Rasulullah SAW menyatakan bahwa iman seorang mukmin yang terbaik 

ditandai dengan dua hal yaitu berakhlak baik dan berlaku baik terhadap 

isterinya.8 Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk 

pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang 

egaliter.9

Setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU 

PKDRT), perlakuan kasar atau tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga 

dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenai sanksi 

pidana.10 Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang mengakibatkan 

5Q.S. Al-Baqarah, [2]: 233, Q.S. Al-Syura, [42]: 38.
6Q.S. Al-Baqarah, [2]: 228.
7Q.S. Al-Anbiya’, [21]: 107.
8Abi Isa Muhammad Ibn Isa At-Turmudzy, Sunan At-Turmudzy,  (Bandung: Maktabah 

Dahlan, t.th), Juz II, hlm. 315, juga Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Syaukany, Naiul 
Authar: Syarh Muntaq al-Ahbar min Ahaditsi al-Sayidi al-Akhbar, (Mesir: Musthafa al-Babi 
al-Halaby wa uladuhu, 1347 H), Juz VI, hlm. 176. Hadits tersebut berbunyi:   انامیانینمؤملالمكا

مھءاسنلمكرایخمكرایخواقلخمھنسحا
9Nurul Huda SA, Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial, 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 73.  
10Pasal 44 s/d 50 UU PKDRT. Pasal 44 mengatur tentang  pelaku kekerasan fisik dapat 

dikenakan sanksi pidana antara 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun, atau denda sebesar Rp. 
15.000.000,- s/d Rp. 45.000.000,-. Sedangkan jika pelakunya suami atau isteri, dapat 
dikenakan pidana selama4 bulan atau denda Rp. 5.000.000,- Pasal 45 mengatur tentang pelaku 
kekerasan psikis dapat dikenakan sanksi pidana selama 3 tahun  atau denda Rp. 9.000.000,-, 
dan apabila pelakunya suami atau isteri, maka pidananya sekitar 4 bulan atau denda Rp. 
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pada kesengsaraan dan penderitaan terutama bagi perempuan (isteri) baik 

secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk di 

dalamnya ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik dilakukan didepan umum maupun dalam lingkungan 

kehidupan rumah tangga (domestik).11

Kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) selanjutnya disebut 

KDRT, merupakan fakta sosial yang bersifat universal artinya kekerasan 

tersebut dapat menimpa dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, 

agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Namun yang 

menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan 

(isteri),12 karena itu UU PKDRT memberikan perhatian khusus terhadap kaum 

perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender13 dari

tahun ke tahun semakin meningkat intensitas maupun fariasi bentuk kasusnya, 

3.000.000,- Pasal 46 mengatur tentang pelaku kekerasan seksual dapat dipidana selama 12 
tahun atau denda sebesar Rp. 36.000.000,-. Pasal 47 mengatur tentang pelaku kekerasan 
seksual dalam lingkup rumah tangga, dipidana selama 4 s/d 15 tahun atau denda sekitar Rp. 
12.000.000,- s/d Rp. 300.000.000,- Pasal 48, mengatur jika korban menderita kejiwaan atau 
gugur kandungannya atau tidak berfungsinya reproduksi, maka pelakunya dapat dipidana 
antara 5 s/d 20 tahun, atau denda antara Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-. Pasal 49, 
mengatur tentang pelaku kekerasan ekonomi dapat dikenakan pidana selama 3 tahun atau 
denda sebesar Rp. 15.000.000,-. Pasal 50, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku 
KDRT yaitu pembatasan gerak dan  pemisahan tempat dengan korban serta mengikuti program 
konseling.

11Dalam Pasal 1 UU PKDRT dinyatkan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga adalah 
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama   perempuan yang berakibat timbulnya 
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan /atau penelantaran rumah 
tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hokum dalam lingkup rumah tangga.

12Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-
Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1-4. Juga dalam YLBHI dan PSHK, 
Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Panduan Anda Memahami dan Menyelesaikan  
Masalah Hukum, Edisi 2006, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 119. 

13 Menurut Ita F. Nadia, gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki, oleh 
manusia dan dapat berubah sesuai dengan tempat, waktu, kelas, dan dipengaruhi oleh agama, 
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seperti: Perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan, kekerasan 

dalam rumah tangga, dan sebaginya.14 Untuk jelasnya lihat grafik dibawah ini:

2004    2005  2006   2007 2008  2009   2010    2011  2012 2013   2014

Sumber data dari Laporan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2015

Perlakuan kasar yang dilakukan suami terhadap isterinya lebih banyak 

tidak terungkap kepermukaan. Perempuan sebagai korban lebih banyak 

lingkungan sosial dan budaya. Baca Ita F. Nadia, “Ketidakadilan Gender Sebagai Akar 
Diskriminasi”, Makalah dalam rangka Lustrum VI/Dies Natalis XXX AKS Tarakanita 
Yogyakarta, 8 Maret 1997, hal. 1.  Gender berbeda dengan seks. Kalau seks lebih banyak 
digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dengan perempuan dari segi anatomi 
biologi, sedangkan gender lebih pada aspek sosial, budaya, psikologi dan aspek non biologis 
lainnya. Baca Nasarudin Umar, “Perspektif Gender dalam Islam”, dalam Jornal Pemikiran 
Islam Paramadina, Vol. 1, No. 1, Edisi Juli-Desember 1998, hlm. 99-100.

14Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi,  Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana, 
Study Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2008), hlm. 4-5. Juga Komnas Perempuan, Refleksi 10 tahun Reformasi, (Jakarta: Pustaka, 
2008), hlm. 2-3. Laporan terbaru dari Komnas Perempuan tahun 2015, dalam  rentang  waktu 
10 tahun yaitu dari tahun 2004 s/d 2014 menunjukkan adanya peningkatan kekerasan terhadap 
perempuan (termasuk isteri), sebagai berikut : 2004 = 14.020, 2005 = 20.391, 2006 = 22.512, 
2007 = 25.522, 2008 = 54.425, 2009 = 143.586, 2010 = 105.103, 2011 = 119.107, 2012 = 
216.156, 2013 = 279.688 dan 2014 = 293.200 kasus. Data tersebut dihimpun dari perkara yang 
ditangani oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia (96%) dan selebihnya 4% dihimpun dari
lembaga-lembaga mitra pengada layanan terhadap laporan kekerasan terhadap perempuan 
(KTP). Diakses dari w.w.w. ippi.or.id/content/e-library/report/CATAHU 2015 Komnas 
Perempuan, hari Senin tanggal 2 Maret 2015, jam. 10.45 wib.
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menutup diri rapat-rapat persoalan rumah tangganya karena menganggap hal 

itu merupakan urusan pribadi (privat) dan intern rumah tangganya (domestic),15

sehingga dianggap menjadi aib jika diketahui masyarakat (public). Seringkali 

tindak kekerasan dalam rumah tangga disebut hidden crime (kejahatan yang 

tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban16 berusaha untuk 

merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.17

Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, 

bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri, 

adanya ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi, 

dan berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara 

merupakan pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang 

terjadi pada dirinya.18

Praktik kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan 

ditopang pula oleh budaya patriarchi19 yang menganggap laki-laki (suami) 

mempunyai status sosial yang lebih tinggi (superior) dan perempuan (isteri)

15Kristi Poerwandari, “Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis”, Dalam
Buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 277.

16Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam 
lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).

17Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam rumah tangga, hlm. 1.
18Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, Perempuan di Persidangan Pemantauan 

Peradilan Berperspektif Perempuan, Edisi I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama 
dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm. 68. 

19Mila Karmila, “Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Makalah , 
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, tanggal 30 April 2004, 
hlm 1. Patriarchi dari bahasa Yunani dan dalam bahasa Indonesia ditulis Patriarki. Patriarki 
adalah sistem sosial yang dapat ditemukan dalam berbagai lingkungan masyarakat di dunia. 
Dalam perspektif antropologi, keluarga patriarkal dianggap sebagai “pola alamiah”, di mana 
kedudukan perempuan mempunyai beberapa nuansa tergantung bagaimana perlindungan laki-
laki terhadap perempuan dan bagaimana kekayaan yang diperoleh dari keluarga suami. Di 
negara-negara Barat misalnya, sampai pada abad pertengahan perempuan tidak memperoleh 
status kemandirian, status politik dan hak untuk memiilih dalam pemilihan umum. Baca M. 
Ehrenberg, Women in Prehistory, (Oxford: Oxford University Press, 1989), hlm. 42.
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dikonstruksikan sebagai warga kelas dua (inferior), sehingga relasi suami isteri 

dalam rumah tangga belum mencerminkan kesetaraan gender.

Penindasan timbul dari pandangan subordinatif 20 yang berakar pada 

tatanan hierarkis submisif dan mengesahkan kekerasan sebagai sebuah 

mekanisme kontrol. Hingga kini, kekerasan sebagai sarana kontrol lumrah 

dilakukan demi melegitimasi sebuah kekuasaan dan selama patriarki 

“disepakati” sebagai suatu yang alami, selama itu pula kekerasan terhadap 

perempuan akan terus terjadi. Walaupun perempuan sudah menjadi korban dan 

objek kekerasan, ia juga masih dipojokkan sebagai pihak yang bertanggung 

jawab atas kekerasan yang ia derita. Selama mitos kejatuhan Adam yang 

digoda oleh Hawa masih terus dipercaya dan dianggap sebagai kebenaran, 

selama itu pula perempuan akan dituduh sebagai penggoda dan karenanya laki-

laki berhak memerkosanya.21

20Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi Bagi Hakim 
Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Komnas Perempuan, 
2008), hlm. 16. Lies Marcoes, seperti yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu 
Azizah Mukar nawati, mengatakan bahwa subordinasi terhadap perempuan dapat dilihat dari 
beberapa hal sebagai berikut : 
- Masih sedikitnya perempuan yang bekerja di dalam peran pengambil keputusan dan 

mendudukiperan sebagai penentu kebijakan. 
- Adanya status perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Misalnya perempuan yang tidak menikah dinilai secara sosial lebih rendah dari laki-laki 
yang tidak menikah, perempuan yang tidak punya anak dihargai lebih rendah dari laki-laki 
yang tidak punya anak. Karenanya suami dibenarkan secara hukum dan sosial melakukan 
poligami. Lelaki lajang akibat perceraian dianggap lebih berharga dibandingkan perempuan 
dengan status yang sama. 

- Dalam pengupahan, perempuan yang menikah dibayar sebagai pekerja lajang dengan
anggapan setiap perempuan mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya. 

- Di beberapa perusahaan terdapat aturan dimana gaji perempuan mendapatkan potongan pajak 
lebih tinggi karena dianggap sebagai pekerja lajang meskipun secara de facto harus 
menafkahi keluarganya.  

21Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Marital Rape: Suatu Keniscayaan?” dalam Islam dan 
Konstruksi Seksualitas (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation, dan 
Pustaka Pelajar, 2002), hlm.118-119.
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Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu global dan 

merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak istilah yang digunakan  

seperti “violence against women, gender violence, gender bassad violence, 

female focused violence, domestic violence” dan sebagainya.22

Meskipun UU PKDRT telah memberikan legitimasi untuk melaporkan 

setiap tindak kekerasan dalam rumah tangga ke aparat penegak hukum 

(polisi),23 namun sebagian besar perempuan (isteri) korban kekerasan tidak

menempuh jalur hukum pidana, akan tetapi lebih memilih alternatif jalur 

hukum perdata untuk menyelesaikan permasalahannya, karena dalam hal ini 

proses hukum perdata dianggap lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapinya sehingga perempuan korban kekerasan bisa lebih cepat untuk 

terlepas dari penderitaannya melalui perceraian.24

Dalam hal ini isteri sebagai korban KDRT diberi keleluasan oleh hukum 

dalam menyelesaikan kasusnya apakah akan diselesaikan secara pidana atau 

perdata, atau melalui musyawarah (mediasi), karena yang menjadi perhatian 

UU PKDRT adalah kepentingan korban,25 disamping juga kepentingan pelaku 

dan masyarakat.

22A. Reni Widiyastuti, “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan terhadap 
Perempuan dari tindak kekerasan di Era Globalisasi”, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Tahun 
2010, (Yogyakarta: FH. UGM, 2010), hlm. 395.

23 Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20 UU PKDRT.
24Nursyahbani Katjasungkana, dkk, Membangun Sistem Peradilan Keluarga Terpadu 

Untuk Penyelesaian Masalah-Masalah Keluarga di Indonesia, (Jakarta: LBH APIK Indonesia, 
2013), hlm. iii-iv. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2015, antara lain menyebutkan 
selama tahun 2014 diseluruh Indonesia kasus KDRT sebanyak 12.510, yang masuk ke 
pengadilan negeri hanya 1.294 (10%). Diakses dari w.w.w. ippi.or.id/content/e-
library/report/CATAHU 2015 Komnas Perempuan, hari Senin tanggal 2 Maret 2015, jam. 
10.45 wib.

25Kepentingan korban disini terutama dimaksudkan untuk memutus mata rantai tindak 
kekerasan dalam rumah tangga dan untuk memulihkan secara utuh penyelesaian perkara, 
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Dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 

Mahkamah Agung RI26 menunjukkan banyaknya jumlah perempuan (isteri) 

yang mengajukan cerai gugat dari pada suami yang mengajukan cerai talak. 

Adapun faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat adalah kebanyakan 

adanya unsur KDRT dari suaminya. Untuk jelasnya disampaikan tabel 

mengenai factor penyebab perceraian untuk tahun 2012 dan 2014 

sebagaiberikut: 

Tabel 1
Faktor Penyebab Perceraian tahun 2012 

\

Sumber data: Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Tahun 2012

sekaligus sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Keterlibatan korban dan keluarga 
terutama berkenaan dengan KDRT yang berdampak penderitaan fisik dan psikis yang ringan 
sebagaimana dimaksud Pasal 51, 52  UU PKDRT.

26Laporan Tahunan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
Tahun 2012, 2013, dan 2014. Diakses melalui w.w.w badilag.net/laptah, hari Senin tanggal 2 
Maret 2015, jam 11.00 wib.
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Tabel 2
Faktor Penyebab Perceraian tahun 2014

Sumber data: Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA Tahun 2014.

Selanjutnya disajikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta 

Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Utara beserta factor penyebabnya untuk 

tahun 2011 sampai dengan 2014 sebagai berikut:27

.

27Untuk Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mewilayahi 5 Pengadilan Agama se 
DKI Jakarta, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta 
Barat dan Jakarta Timur, jumlah perkara perceraian yang telah diputus pada tahun 2014 
sebanyak 6.375 perkara. Sumber data dari Laporan Tahunan Ditjen Badilag MARI tahun 2015
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Tabel 3
Jumlah perkara perceraian th 2011 s/d 2014

di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Jakarta Utara

N
o

Nama 
Pngadi
lan
Agama 

Tahun

Perkara 
diterima  
seluruh
nya

Perkara 
Perceraian

Kewari 
san dan 
lainnya

Jumlah /Persentase

Cerai 
Guga
t

Cerai
Talak

CG/% CT/% Kewari
san dan 
lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Jakart
a 
Barat

2011 1602 1017 380 205 63,48% 23,72% 12,80%

2012 1904 1185 469 250 62,24% 24,63% 13,13%

2013 2248 1416 571 261 62,99% 25,40% 11,63%

2014 2565 1664 592 309 64,87% 23,08% 12,05%

2 Jakart
a 
Utara

2011 1327 834 388 105 62,85% 29,24% 7,91%

2012 1631 747 334 550 45,80% 20,48% 23,62%

2013 1720 919 370 431 53,43% 21,51% 25,06%

2014 2073 1053 469 551 50,80% 22,63% 26,57%

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat 
dan Jakarta Utara tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014

Selanjutnya disajikan penyebab terjadinya perceraian dari perkara yang 

telah diputus oleh PA Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sebagai berikut:

Tabel 4
Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Jakarta Utara
tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

N
o.

Wilayah 
Pengadilan 
Agama

Tahun

Faktor Penyebab Perceraian yang telah diputus 
(cerai talak dan cerai gugat)

Jumlah
Penelantaran 

ekonomi
Kekerasan 
Fisik dan non 
fisik 

Pertengkaran
Terus 
menerus  

1. Jakarta Barat

2011 697 245 356 1298

2012 796 256 367 1419

2013 854 277 395 1526

2014 1236 260 430 1926

2. Jakarta Utara

2011 537 186 342 1065 

2012 658 279 466 1403

2013 821 235 549 1605

2014 1068 198 249 1515
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Dari data di atas (tabel 4) terungkap fakta bahwa kasus perceraian 

terutama cerai gugat dan meskipun alasanya berfariasi, namun jika ditelusuri 

lebih jauh kasus cerai gugat lebih banyak dilatar belakangi adanya kekerasan 

dalam rumah tangga.28 KDRT banyak tersembunyi dalam kasus perceraian, 

dan memiliki keunikan dan kekhasan karena tindak kekerasan ini terjadi dalam 

lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim,

yaitu antara suami dan isteri yang tinggal satu rumah. Mereka itu semestinya 

merasa aman dan terlindungi dalam satu atap rumah tangga.

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) berimplikasi terhadap Hak 

Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi rechtstaat, dan konsepsi the rule of 

law, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut 

rechtstaat, dan menjunjung tinggi the rule of law. Dalam negara demokrasi, 

pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran 

tentang baik buruknya suatu pemerintahan.29

Dalam perlindungan terhadap korban KDRT,30 dimaksudkan sebagai  

upaya protektif, preventif, represif, serta konsolidatif sehingga tujuan 

penegakan UU PKDRT sejalan dengan bangunan “maqasid al-syari’ah”.31

28Kekerasan fisik antara lain berbentuk pemukulan, tamparan, tendangan, dorongan dan 
sebagainya, sedangkan kekerasan non fisik berupa nikah secara diam-diam, selingkuh, mencaci 
maki, mengancam untuk membunuh, memecah perabot rumah tangga dan mengucapkan kata-
kata cerai. Sedangkan perselisihan dan pertengkaran biasanya yang menjadi penyebab adalah 
suami malas bekerja, nafkah yang tidak teratur, suka keluar malam, judi, mabuk dan campur 
tangan orang tua; Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama 
Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tanggal 7 dan 8 Oktober 2014.

29Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Cet I, (Surabaya: 
PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 21. 

30Baca Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004.
31Inti dari maqasid al-syari’ah menurut Qodri Azizy adalah al-mashâlih al-‘âmmah 

yaitu kesejahteraan masyarakat. Al-mashâlih al-‘âmmah ini dapat dipadankan dengan universal 
values selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam. Dalam hal ini semua orang  akan 
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Makna ”perlindungan korban” dapat dilihat dari dua sisi, yaitu (a) dapat 

diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak 

pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); dan 

(b) dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan 

hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak 

pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat 

berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, 

dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan 

kesejahteraan sosial), dan sebagainya.32

Sengketa hukum keluarga,33 khususnya dibidang perkawinan34 antara 

suami isteri atau pihak lain yang berkepentingan, sepanjang para pihak 

beragama Islam adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) 

peradilan agama. Dengan demikian sengketa dibidang perkawinan seperti 

perceraian yang disebabkan adanya unsur KDRT adalah menjadi tugas hakim 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya secara adil dan tidak 

merasakan kemaslahatannya tanpa membedakan jenis, etnik dan bahkan juga agama. 
Kemudian menurut Azizy, berbicara mengenai maslahat berarti mengakui besarnya peran akal.
Baca Qodri Azizy, Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern, 
(Jakarta: Teraju, 2003), Cet. II, hlm. 123.

32Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana 
dalam Penanggulangan Kejahatan, cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 61. 

33Hukum keluarga meliputi bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Lihat Mushthafa 
Ahmad Az-Zarqa, al-Fiqhu al-Islam fi Tsaubihi al-Jadiid, (Damsyiq: Al-Adiib, t.t), Juz I, hlm. 
34, juga Joseph Schacht, alih bahasa oleh Tim IAIN Raden Fatah Palembang, Pengantar 
Hukum Islam, (Jakarta : Ditjen Binbaga Islam Depag RI, 1985), hlm. 100.

34Sengketa dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan absolut peradilan 
agama adalah ijin poligami, ijin menikah bagi yang belum berumur 21 tahun, despensasi nikah, 
pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, gugatan  
kelalaian  atas kewajiban suami dan isteri, permohonan ijin ikrar talak, gugatan perceraian, 
penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, biaya pemeliharaan dan penddikan anak, 
nafkah iddah dan atau nafkah lalai, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, 
perwalian anak, ganti rugi atas kerugian harta anak yang ada dalam perwaliannya, asal usul 
anak, penolakan perkawinan campuran oleh PPN, pengesahan nikah/itsbat nikah; (penjelasan 
Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989).
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menimbulkan viktimisasi sekunder (secara tidak langsung menimbulkan 

korban berikutnya seperti pemiskinan). 

Sesuai dengan rumusan hasil diskusi komisi II bidang Urusan 

Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas Mahkamah Agung RI bulan 

Oktober 2010 di Balikpapan, Kalimantan Timur, disimpulkan bahwa Hakim 

Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara sengketa 

perkawinan, disamping berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.35

Belum adanya institusi peradilan yang mempunyai kewenangan 

menyelesaikan kasus hukum keluarga secara integratif yaitu aspek perdata dan 

aspek pidana sekaligus, maka perempuan (isteri)36 korban KDRT yang 

beragama Islam lebih memilih mengajukan perceraian (perdata) melalui 

Pengadilan Agama dari pada memproses KDRT yang dialaminya ke 

Pengadilan Negeri (pidana).

Hakim Peradilan Agama hendaknya melihat isu kekerasan dalam 

rumah tangga lebih inklusif, dalam pengertian, hakim peradilan agama tidak 

35Buku II edisi Revisi 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 
2011), hlm. 55, telah memasukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai hukum materiil peradilan agama;

36Hasil wawancara tanggal 30 Januari 2013 dengan salah seorang isteri yang 
mengajukan gugat cerai bernama Rosita, dan Rima Rafiq Bawazer  pada tanggal 5 Maret 2013. 
Mereka mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Barat karena suaminya 
selingkuh dan suka melakukan kekerasan fisik (memukul).
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hanya melihat KDRT sebatas menjadi salah satu alasan perceraian dan 

dimasukkan dalam  pengertian perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus,37 tetapi melakukan terobosan hukum (rule breaking) untuk 

membangun keyakinan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya 

mengakibatkan kesakitan dalam diri perempuan, melainkan juga melukai rasa 

keadilan dan kemanusiaan, dan karenanya jika gugat perceraian dikabulkan, 

maka hak-haknya pasca perceraian harus dilindungi oleh hukum, sehingga 

korban kekerasan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya38 dan hilang rasa 

sakitnya.  Disinilah peran hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk lebih 

responsive39 terhadap tuntutan keadilan masyarakat yaitu hakim berkewajiban 

menemukan hukum (rechtsvinding) untuk mengisi ketidak lengkapan, ketidak 

jelasan dan kekosongan hukum (recht vacuum),40 khususnya dalam hal 

perlindungan hukum secara perdata bagi korban KDRT.41

37Pembuktiannya selalu diarahkan kepada terpenuhi dan tidaknya alas an perceraian 
pada Pasal 19 hurf (f) dan Pasal 116 huruf  (f) KHI yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga (broken
marriage).

38Dalam pembaruan Hukum Islam, khususnya hukum keluarga, Abdul Manan 
mengingatkan agar hakim Pengadilan Agama tidak semata-mata menggunakan “pure 
reasoning” apalagi mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler, hal demikian bukan 
pembaruan tetapi pengaburan. Baca Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: 
Tinjauan Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprodensi, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm. 7-12.

39Pound mengatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai “social control” 
masyarakat, tetapi juga berfungsi untuk melakukan perubahan social, “social engineering”. 
Pound mengembangkan model hukum responsif. Hukum yang baik harus berkopenten  dan 
juga adil. Hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar 
keadilan procedural, tetapi mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi 
tercapainya keadilan substantive;

40Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
menyatakan :” Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 
memeriksa dan mengadilinya”.Baca pula, Munfarizal Manan, Penemuan Hukum oleh 
Mahkamah Konstitusi, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 15. Menurut Djokosutono, 
terlalu sempit menganut ajaran rechtstoepassing yaitu memosisikan hakim sebagai corong 
undang-undang, pada sisi lain, terlalu ekstrim jika menganut ajaran rechtsschepping yaitu 
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Menurut penelitian Eti Fidyastuti sebagaimana dikutip Adil Sumadani, 

kasus gugat cerai yang didasarkan pada adanya KDRT yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama kurang mendapatkan keadilan, khususnya bagi pihak 

perempuan (isteri) karena tidak adil gender dan tidak memberikan 

perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.42F

Ada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memberikan 

pembaruan dalam hukum keluarga di Indonesia sekaligus bermuatan keadilan 

gender, misalnya dalam perkara cerai talak,43 dalam pembagian harta 

bersama,44 kewarisan anak perempuan,45 kewarisan non muslim.46

hakim dapat membentuk hukum terlepas dari system hukum yang berlaku. Sebagai jalan 
tengah adalah mengikuti ajaran rechtsvinding yaitu hakim bisa uitbouwen hukum, tidak 
toepassen atau scheppen saja, tetapi hakim bisa memerhatikan undang-undang dan dilain pihak 
memerhatikan perkembangan masyarakat. Lihat Djokosutono, Ilmu Negara, dihimpun oleh 
Harun Al Rasyid (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 111.

41 Mencari benang merah antara rumusan kekerasan dalam rumah tangga pada UU 
PKDRT dengan materi hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, yurisprodensi, maupun hukum 
Islam dalam Kitab-Kitab Fiqh.

42H.U. Adil Sumandani, Kompetensi Pengadilan Agama terhadap Tindak Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 49.

43Putusan PK Mahkamah Agung  No. 67 PK/AG/2010 tanggal 23 Desember 2010, 
dimana Hakim Agung dalam putusan PK memperberat hukuman nafkah iddah, kiswah, 
maskan dan mut’ah atas putusan hakim tingkat pertama, pada tingkat pertama Pemohon 
(suami) dihukum untuk membayar nafkah iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp. 
400.000.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 600.000.000,- menjadi nafkah iddah, kiswah dan 
maskan sebesar Rp. 600.000.000,- dan mut’ah sebesar Rp. 900.000.000,-, karena diketahui 
Pemohon telah melakukan KDRT terhadap Termohon (isteri);

44Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/2010, dan sebelumnya 
Pengadilan Agama Bukit Tinggi dengan putusannya No. 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, dan 
Pengadilan Agama Magetan dengan putusannya No. 254/Pdt.G/2007, membagikan harta 
bersama ¼ untuk bekas suami (duda) dan ¾ untuk bekas isteri (janda). Pada hal Pasal 97 KHI 
menetapkan bekas suami dan bekas isteri masing-masing mendapat  setengah bagian dari harta 
bersama;

45Putusan Mahkamah Agung No. 86K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, bahwa anak 
perempuan seorang  diri menjadi ashobah atas seluruh harta warisan orang tuanya, dan 
sekaligus menghijab saudara ayah (paman), pada hal Pasal 176 KHI menyatakan anak 
perempuan seorang saja tanpa ada anak laki-laki, ia hanya  memperoleh separoh harta warisan;

46Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010 Hakim kasasi memberikan hak bagian 
isteri yang non muslim mendapatkan hak waris dari suaminya yang muslim dengan jalan 
wasiat wajibah.
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Dilihat dari perspektif kesetaraan gender,47 dan sosiologis, maka putusan 

Mahkamah Agung tersebut telah meletakkan dasar tentang putusan yang 

berkeadilan gender dan berkeadilan sosiologis, serta membuka pintu ijtihad 

bagi para hakim untuk memberikan putusan yang benar-benar sempurna dan 

menyelesaikan sengketa yaitu putusan yang memberi perlindungan hukum, dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Apabila dipahami bahwa dengan berlakunya UU PKDRT seharusnya 

dapat menghapus atau mengurangi angka tindak kekerasan dalam rumah 

tangga, namun senyatanya kasus KDRT justru meningkat dari tahun ke tahun, 

sehingga ada kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen), dengan 

senyatanya  (das sein). Oleh karena itulah penulis memandang penting 

melakukan penelitian mengenai:

“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (isteri) Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT)”

(Perspektif Penegakan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT di 
Peradilan Agama).

B. Fokus Penelitian

Penelitian terhadap putusan hakim pangadilan agama adalah sangat 

penting untuk pembaruan hukum Islam karena melalui putusan hakim di 

pengadilan agama yang merupakan proses konkritisasi ide-ide hukum abstrak 

yang tertuang dalam perundang-undangan (law in books) kedalam hukum yang 

nyata dalam masyarakat (law in action). Putusan hakim, termasuk hakim 

47Perspektif gender artinya perbedaan biologis tidak bisa dijadikan alasan bagi adanya 
pembedaan atau diskriminasi mengenai hak social, budaya, hukum dan politik.
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pengadilan agama, menempati posisi strategis karena terkait langsung dengan 

aktualisasi hukum Islam dalam masyarakat melalui lembaga formal 

(peradilan). Sebagaimana diketahui bahwa lembaga peradilan merupakan 

institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk memberikan keadilan 

dalam masyarakat.

Penelitian ini akan membahas tentang perlindungan hukum yang menjadi

kewenangan Pengadilan Agama   dalam  upaya penegakan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 berkaitan dengan perkara perceraian yang disebabkan 

terjadi KDRT antara suami terhadap isterinya.

Kehadiran Undang-Undang PKDRT merupakan sarana untuk control 

sosial, sekaligus rekayasa sosial terutama dalam hal relasi suami isteri dan 

orang-orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga agar menghindari 

kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya sebagai alasan untuk 

menuntut perceraian, tetapi karena perbuatan itu melanggar hak keperdataan 

orang lain, bahkan melangar Hak Asasi Manusia (HAM), maka korban 

kekerasan dalam rumah tangga khususnya isteri perlu diberikan perlindungan 

oleh lembaga penegak hukum, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yaitu 

dipulihkan kerugian hak perdatanya.

Ada beberapa  masalah yang perlu dikemukakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada pokoknya ingin menempatkan 

posisi perempuan (isteri) tidak dibawah subordinasi laki-laki (suami) dalam 

rumah tangga, sehingga apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga 
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merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Disisi lain nilai-nilai 

filosofi perkawinan sarat dengan kesetiaan, kejujuran, kasih sayang dan ruh 

kebersamaan dalam membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Oleh 

karena itu perlu dicari jawaban mengapa KDRT terus saja terjadi.

b) Pergeseran konflik keluarga dari masalah privat menjadi masalah publik, 

dan pengembangan pengertian keluarga tidak terbatas pada keluarga inti 

yang terdiri dari ayah, ibu dan anak (nuclear family) tetapi keluarga dalam 

arti luas (extented family) yang mencakup seluruh anggota yang tinggal 

serumah, dapat berimplikasi pada pengembangan kompetensi absolut 

peradilan agama, yang pada awalnya terbatas pada hukum keluarga dan 

ekonomi syariah, dan untuk kedepan tidak tertutup (terbuka) untuk 

menangani perkara pidana keluarga, mengingat terdapat asas peradilan yaitu 

sederhana, cepat dan biaya ringan.48

c) Dalam konteks hukum perdata, KDRT selain berakibat terjadinya 

pelanggaran pidana, juga dapat berakibat pelanggaran hak perdata yaitu 

pelanggaran terhadap hak pribadi seseorang dan kewajiban seseorang 

terhadap lainnya, sehingga pemulihan hak seseorang perlu 

dikembalikan dan kewajiban seseorang perlu dilaksanakan. Dengan 

demikian pelaku KDRT wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya 

secara perdata (memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap 

korban).

48Pasal 2 ayat (4)  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 58 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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Berdasarkan uraian beberapa masalah diatas, maka dapatlah dirumuskan 

fokus penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga antara suami 

terhadap isterinya;

2. Bagaimana paradigma hakim pengadilan agama dalam penerapan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama;

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan (isteri) korban 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam putusan hakim Pengadilan 

Agama;

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan 

sumbangan pemikiran tentang penegakan hukum Undang-Undang Nommor 23 

Tahun 2004 sebagai hukum positif yang bertujuan untuk menghapus segala 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji ketentuan tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga menurut Hukum Positif di Indonesia;

2. Untuk mengkaji tentang ruang lingkup kompetensi Pengdilan Agama 

dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan 

dengan gugatan perceraian;

3. Untuk mendeskripsikan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004  di lingkungan Pengadilan Agama;
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Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau 

memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menemukan kaidah hukum positif tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, memperkuat dan mendukung hasil-hasil penelitian hukum 

sebelumnya yang berkaitan dengan penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga.

2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi hakim khususnya hakim Pengadilan Agama dan para 

praktisi hukum yang bergelut dengan persoalan domestic violence untuk 

melakukan penguatan dan peran serta di dalam melakukan perlindungan 

hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan  disertasi ini terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab 

terdiri dari beberapa sub bab  sebagai berikut :

Bab pertama; tentang Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang 

masalah yang berkaitan dengan  judul penelitian, kemudian dilanjutkan 

dengan fokus penelitian dengan pertanyaan mengenai permasalahan pokok 

dari penelitian. Dalam bab ini diuraikan pula tentang tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua; tentang Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, dalam 

bab ini diuraikan tentang beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan kekerasan dalam rumah tangga dan keadilan gender sebagai bahan 
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untuk mengelaborasi konsep atau teori yang digunakan oleh penulis dalam 

penelitian yang dikerjakan, sekaligus sebagai tindak lanjut dari penelitian 

yang telah dihasilkan terdahulu.

Selanjutnya untuk menjawab fokus penelitian ini diuraikan tentang kerangka 

teori yang berupa konsep-konsep, teori-teori, tesis,  pemikiran para ahli dalam 

rangka membangun dan menemukan kebenaran dari permasalahan yang 

diteliti.

Bab ketiga; membahas tentang Metode Penelitian, dalam bab ini disajikan 

tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan 

informan, teknik pengumpulan data, Keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat : membahas tentang  Hasil dan Analisis Penelitian, dalam bab 

ini diuraikan tentang jawaban atas beberapa pertanyaan dalam fokus 

penelitian, yaitu nilai-nilai filosofis makna perkawinan dalam masyarakat 

adat Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga antara 

suami isteri, terdiri dari fungsi dan tujuan hukum, makna perkawinan dan 

keluarga dalam system kekeluargaan Indonesia, meliputi makna perkawinan 

dalam masyarakat adat, makna perkawinan dalam hukum positif, relasi suami 

isteri dalam perkawinan serta keluarga dan perubahan sosial.

Selanjutnya dibahas pula tentang kekerasan dalam rumah tangga antara suami 

isteri dan factor penyebabnya, meliputi kekerasan dalam rumah tangga, 

bentuk dan factor penyebabnya, kekerasan dalam rumah tangga perspektif 
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hak asasi manusia, dan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum 

Islam.

Selanjutnya dibahas tentang UN Cedaw dan Implikasinya terhadap 

penegakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Pengadilan Agama. 

Dalam hal ini dibahas tentang Dampak Ratifikasi UN Cedaw terhadap 

Hukum Keluarga di Indonesia, meliputi UN Cedaw seagai bentuk yuridis 

penghormatan hak-hak perempuan, dan kedudukan perempuan dalam hokum 

keluarga Indonesia. Juga di bahas tentang Hakim sebagai pembaharu hokum 

dan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT 

dalam putusan hakim Pengadilan Agama. Setelah itu dibahas tentang 

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan (isteri) Korban KDRT di 

Pengadilan Agama. Dalam pembahasan ini diuraikan tentang  urgensi 

perlindungan hokum terhadap perempuan (isteri) korban KDRT dan bentuk  

perlindungan hukum terhadap isteri korban KDRT dalam putusan hakim 

pengadilan agama.

Bab kelima : adalah Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dari 

pembahasan bab satu sampai bab empat  dan kemudian diakhiri dengan saran 

dan rekomendasi. 




