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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Setiap manusia terutama seorang muslim ketika memasuki kehidupan 

berumah tangga atau pernikahan pasti tidak terlepas dari tujuan untuk 

mendapatkan kebahagiaan, disisi lain pernikahan adalah salah satu sunnah 

Rasul. Pernikahan itu dapat diharapkan menjadi pernikahan yang saling 

membahagiakan apabila sepasang suami dan isteri tersebut memiliki rasa 

saling mencintai dan saling menyayangi yang dapat direalisasikan dalam 

bentuk melaksanakan segala macam hak dan kewajiban dari masing-masing 

suami dan istri. 

Dalam kehidupan berumah tangga terdapat hak dan kewajiban masing-

masing dari suami istri. Kadang-kadang ada hak-hak yang tidak terpenuhi 

atau tidak terlaksana oleh suami dan istri, baik dengan cara disengaja 

ataupun tidak disengaja atau karena tidak ada kesanggupan untuk memenuhi 

hak tersebut, sehingga menimpulkan perbedaan pendapat dan terjadi 

perselisihan diantara keduanya. 

      Di dalam Islam memberikan fondasi pesan mengajari kedamaian dan 

kebaikan. Begitupula dalam dimensi keluarga, ikatan hukum dalam rumah 

tangga yang melibatkan suami dan istri yang memiliki kewajiban yang sama 

yakni saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling memberi 
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bantuan lahir maupun batin. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban 

yang sama bagi kehidupan dalam berumah tangga, 

Perjalanan dalam pernikahan tidak selamanya selalu di titik 

kebahagiaan kadangkala kehidupan pernikahan amat sangat ruwet dan 

membosankan dengan adanya keadaan kekurangan yang memang belum 

saling di mengerti oleh suami dan isteri sehingga terjadinya percekcokan. 

Percekcokan terjadi akibat ulah suami atau pun istri dan menjadikan konflik 

berkepanjangan jika dibiarkan begitu saja, pergaulan masyarakat, dan di 

muka hukum memnunjukan bawasannya keluarga merupakan bangunan 

yang sangat mulia. Problematika yang lahir dari rumah tangga saat ini 

banyaknya terlibat dalam kekerasan.1 

      Dengan percekcokan yang berkepanjangan jika suami tidak tahan 

dengan segala amarah dan emosional maka bisa terjadinya kekerasan 

terhadap istri. Kekerasan terkadang dipahami suami sebagai pelajaran bagi 

sang isteri tetapi jika istri memang bersalah setidaknya permasalahan rumah 

tangga dapat di selesaikan dengan baik-baik tidak dengan kekerasan. 

Dengan seperti itu hak seorang istri hilang begitu saja karena ulah suami 

yang tidak bertanggung jawab, maka istri berhak memiliki pemenuhan hak-

hak yang harus terpenuhi. 

      Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan 

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.2 

                                                             
      1Bgd. M. Letter, “Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana” (Padang: Angkasa 

Raya, 1985), 7. 
      2Pasal 5, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, 

cet. 1, (Citra Media Wacana 2008), 141 
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Kekerasan dalam rumah tangga bukan lah hal yang lumrah, dari sejak 

dahulu kekerasan terhadap perempuan atau isteri sudah lama terjadi, maka 

dari itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 ini diharapkan dapat 

melindungi hak-hak korban KDRT dan dapat meningkatkan upaya 

perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi korban kekerasan dalam 

rumah tangga agar hak-hak korban terpenuhi dan diperhatikan. 

      Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan seorang suami 

terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan yang paling banyak 

terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sejarah kekerasan sudah ada 

dalam 1000 tahun yang lalu sebelum Masehi, namun status suami istri 

antara pelaku dan korban membuat kekerasan ini hanya dianggap sebagai 

masalah personal di wilayah privat. Di Indonesia menghasilkan UU PKDRT 

(Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang di 

sahkan pada tahun 2004. Dengan adanya UU PKDRT kaum perempuan 

dapat menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya 

dalam rumah tangga mereka.3 

      Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPDKRT) adalah 

bentuk perhatian dan upaya pemerintah dalam mengenai perkara kekerasan 

dalam rumah tangga di Indonesia. UUPKDRT membawa konflik kekerasan 

                                                             
      3Ester Lianawati, Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif  Psikologis Feminis, 

(Yogyakarta: Paradigma Indonesia, 2009), 1-2. 
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dalam rumah tangga dari ramah privat ke ranah publik dimana pemerintah 

memiki mempunyai peranan dalam menangani konflik tersebut, 

UUPKDRT juga memberikan amanat kepada negara melalui aparat 

penegak hukum untuk memberikan perlindungan dengan segera ketika 

korban mengadu dan memerlukan bantuan terhadap kekerasan yang 

dialaminya.4 

Pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan jalan hukum secara materil, 

karena baru pertama kalinya kekerasan dalam rumah tangga diatur sebagai 

kasus kejahatan yang serius bukan hanya isu privat. Undang-Undang 

tersebut mengkoordinir realitas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual dan 

penelantaran ekonomi. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan 

sebagai jalan hukum yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan dalam 

rumah tangga.5 

      Posisi istri menjadi rentan dengan kekerasan karena adanya timpang 

dalam masyarakat dan istitusi perkawinan, baik secara sosial, ekonomi, 

maupun emosional. Terjadinya kekerasan terhadap isteri merupakan 

indikasi rendahnya status perempuan di masyarakat, selain itu kekerasan di 

satu pihak terhadap pihak lain di awali dari pandangan bahwa perempuan 

                                                             
      4Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Teori dan 

Praktek di Pengadilan Indonesia, (Bandung: Mundur Maju, 2011), Cet 1, 2. 

      5Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan 

dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. 
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harus tunduk terhadap kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan yang 

harmonis dan bahagia.6 

      Salah satu lembaga yang berperan penting sebagai penanganan terhadap 

kekerasan perempuan dan anak yakni UPT Pusat Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di bawah pemerintahan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana, khusunya di Kabupaten Sleman. Tidak 

hanya berputar pada konsepsi pencegahan, lembaga ini juga berperan 

terhadap penanganan atau rehabilitas korban kekerasan. Dampak yang 

begitu signifikan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menjadi 

faktor penting untuk di kaji dalam penelitian. Banyak sekali korban 

kekerasan dalam rumah tangga khusunya istri yang menjadi korban 

suaminya, dimana banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

kekerasan. 

Tentunya hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga 

juga harus di dampingi dengan baik oleh semua pihak yang terkait. 

Sebagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah , kewenangan penanganan 

perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di serahkan 

kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya di Kabupaten Sleman lahirlah 

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kabupaten Sleman sesuai PERBUP NO. 27 Tahun 2016 tentang 

                                                             
      6Rifka Arinisa, “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender”, (Yogyakarta: Paket 

Informasi WCC, 2012),  2. 
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pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki 17 Kecamatan dan 86 

Desa, selain itu lahir juga Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Anak (FPK2PA) sesuai SK Bupati Sleman pada tahun 2011 

yang bertugas di masing-masing kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten 

Sleman. 

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) Kabupaten Sleman merupakan lembaga yang concern terhadap 

penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini terlihat dari data 

yang di peroleh peneliti di UPT P2TP2A Kabupaten Sleman yang 

menyebutkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah 

korban kekerasan sangatlah tinggi sampai mencapai 537 korban kekerasan, 

tahun 2016 jumlah korban kekerasan ada 499, tahun 2017 terdapat jumlah 

korban kekerasan 471, dan pada tahun 2018 ada 458 korban kekerasan.7 

      Banyak istri yang menjadi korban tindak kekerasan tidak menggunakan 

haknya untuk menuntut tindakan suami secara hukum walaupun biasanya 

ada istri yang mengeluhkan hal itu sebatas untuk mengurangi bebannya. 

Dalam pasal 10 menjelaskan tentang pemenuhan hak-hak korban termasuk 

hak istri. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti kasus tersebut di UPT Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 

                                                             
      7Laporan tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dsn Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Sleman 
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Kabupaten Sleman dengan judul STUDI KASUS TERHADAP PASAL 10 

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PEMENUHAN 

HAK ISTRI KORBAN KDRT DI UPT P2TP2A KABUPATEN SLEMAN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 

 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

      Berdasarkan pada penelitian ini, penulis lebih memfokuskan terhadap 

permasalahan yang telah dipaparkan latar belakang diatas, yaitu terkait 

tentang studi kasus terhadap pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang pemenuhan hak isteri korban KDRT di UPT Pusat Pelayanan 

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. 

Disini dapat disimpulkan bahwasannya dari Fokus Penelitian yang menjadi 

pokok pembahasan pada penelitian ini, maka penulis menghasilkan 

beberapa pertanyaan penelitian yang diantaranya: 

1. Bagaimana Proses Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT di UPT P2TP2A 

Kabupaten Sleman? 

2. Siapa Yang Berhak Bertanggung Jawab Atas Pemenuhan Hak Istri 

Korban KDRT? 

3. Apakah Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Hak 

Korban KDRT Sesuai Dengan Hukum Islam? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh UPT Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

Kabupaten Sleman atas pemenuhan hak isteri korban KDRT. 

b. Mengetahui siapa siapakah yang berhak bertanggung jawab atas 

pemenuhan hak isteri korban KDRT. 

c. Untuk mengetahui apakah pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 

2004 tentang pemenuhan hak korban KDRT sesuai dengan Hukum 

Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian ini diharapkan semoga dapat memperluas 

pengetahuan tentang pemahanman pemenuhan hak seorang istri 

korban KDRT menurut pandangan Islam dan juga menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, serta diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar 

penyusun penelitian lanjutan yang relavan. 
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b. Manfaat Praktis 

      Dari sisi praktis penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

pemerintah dalam menjalankan wewenangnya untuk melindungi 

hak-hak isteri korban KDRT, serta memberikan sumbangan 

penelitian dalam rangka meningkatkan pengetahuan yang berkaitan 

dengan studi pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

pemenuhan hak istri korban KDRT di UPT P2TP2A Kabupaten 

Sleman dalam perspektif hukum Islam. Dan juga memiliki banyak 

nilai kegunaan yang penting, diantaranya: 

1) Bagi Peneliti 

Agar mendapatkan manfaat dan menambah wawasan bagi 

peneliti supaya dapat mengaplikasikannya di masyarakat. 

2) Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan pengatahuan terhadap masyarakat 

bawasannya kekerasan dalam rumah tangga merupakah kasus 

yang sangat fatal, khususnya bagi korban kekerasan supaya 

dapat memenuhi segala hak-hak yang harus dimilikinya. 

3) Bagi Lembaga 

Harapannya dengan adanya penelitian ini, supaya menjadi tolak 

ukur untuk penelitian kedepannya dan semoga berkurangnya 

angka korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
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D. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mempermudah mempermudah pembahasan dalam 

penelitian ini, maka penyusun telah mengatur dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

Bab kesatu Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Tujuan dan 

Manfaat diadakannya penelitian serta Sistematis Pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang Kajian Pustaka yang menjelaskan penelitian 

terdahulu, dan Kerangka Teori yang akan memaparkan tentang sekilas 

pokok dari isi penelitian. 

Bab ketiga dalam bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian. 

Dimana dalam pembahasan ini penyusun akan memaparkan tentang jenis 

penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, teknik penentuan 

informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data. 

Bab keempat hasil dan analisis penelitian, merupakan bab, dimana 

penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa gambaran penulis tentang 

studi kasus terhadap pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

pemenuhan hak isteri korban KDRT di UPT P2TP2A Kabupaten Sleman 

dalam perspektif hukum islam. 

Bab kelima dalam bab selanjutnya merupakan bagian penutup dari 

pembahasan Skripsi yang telah diuraikan sebelumnya, kemudian penyusun 

memberikan poin kesimpulan dan saran-saran. 

 


