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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

 

A. Kajian Pustaka 

Untuk dapat memecahkan suatu masalah dan untuk 

tercapainya tujuan sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka 

dalam penelitian ini akan dilakukan telaah pustaka guna untuk 

membantu dan mendukung penelitian agar dapat memperoleh hasil 

yang maksimal. Setelah itu penyusun melakukan penelitian yang telah 

dirumuskan dalam rumusan permasalahan yang sedang diteliti, 

berikut adalah penelitian terdahulu mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga diantaranya: 

Hasil penelitian Maisah, “Rumah Tangga dan HAM : Study 

Atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi”, 

Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 1 Januari (2016), telah memaparkan 

bahwa semua rumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang 

bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Ini dibangun melalui komitmen, 

disepakati antara mitra untuk mencapai kebahagiaan fisik dan spiritual 

berdasarkan tradisi dan ajaran Islam. Banyak tantangan muncul 

selama proses dan banyak menjadi sumber konflik: perbedaan 
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ekonomi, perbedaan pendapat, menipu pasangan, semua 

menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, ini mengarah pada 

penghancuran komitmen yang telah dibangun dalam kebahagiaan. Ini 

semua lazim dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang 

menjadi subjek penelitian ini: di Kabupaten Merangin, Batanghari dan 

Kota Jambi. Dalam ajaran agama Islam sangat menentang terhadap 

kekerasan, terutama bagi perempuan. Perempuan memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dengan laki-laki dan harus menerima 

perlindungan hukum yang kuat dari hukum, baik pemerintah pusat 

atau daerah.1 

Penelitian selanjutnya S. Hafsah Budi. A, “Studi Kasus 

Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di 

Kota Yogyakarta”, Jurnal Humanitas, Vol. 3 No. 2 Agustus (2006), 

ia memaparkan bahwa ada empat tipe kekerasan yaitu, ekonomi, 

psikologi, seks dan fisik, penyebab utama terjadinya kekerasan adalah 

seperti pertengkaran soal uang, cemburu, problema seksual, alkohol/ 

narkoba, pertengkaran tentang anak, suami menganggur/tidak 

bekerja, dan lain-lain. Akibat yang ditimbulkan atas tindakan 

kekerasan tersebut istri akan mengalami : sakit dan stres, kehilangan 

kepercayaan terhadap suami, merasa sakit, terutama yang terkena 

                                                             
      1 Maisah, “Rumah Tangga dan HAM : Study Atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga 

di Provinsi Jambi”, Jurnal Musawa, Vol. 15, No. 1 (Januari 2016). 
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pukulan, merasa gugup, tegang, khawatir berlebihan, merasa trauma 

yang berkepanjangan, kehilangan rasa percaya.2 

Penelitian selanjutnya di paparkan dari Saeno Fitrianingsih, 

“Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan 

Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)”, 

Skripsi Sarjana, (2016), Kekerasan terhadap perempuan di dalam 

rumah tangga termasuk masalah keluarga yang sulit terungkap, 

sebagai akibat dari adanya anggapan masyarakat bahwa masalah 

tersebut adalah suatu hal yang wajar dan dapat diselesaikan secara 

intern dalam suatu keluarga. Budaya yang masih melekat pada 

masyarakat yaitu budaya patriarki yang artinya laki-laki 

kedudukannya lebih tinggi dari pada perempuan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa karakteristik dari tindakan kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga adalah pelaku dan korban. Pelaku 

adalah laki-laki (suami) mulai dari yang mempunyai pekerjaan 

maupun tidak. Korban adalah perempuan (istri) yang tingkat 

pendidikannnya tinggi maupun rendah. Selain itu, bentuk dari 

tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah 

fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Dari penelitian ini dapat 

di simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya tidakan 

                                                             
      2S. Hafsah Budi. A, “Studi Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam 

Rumah Tangga Di Kota Yogyakarta”, Jurnal Humanitas, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2006). 
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kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandar 

Lampung meliputi: persoalan ekonomi rumah tangga, lingkungan 

sosial dan komunikasi. 3 

Dalam penelitian Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap 

Perempuan Dalam Rumah Tangga : Perspektif sosio-budaya, Hukum, 

dan Agama”, Jurnal Sawwa, vol.11 no 2 (April 2016), memaparkan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan/isteri 

banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum 

menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga. Kekerasan dapat dipahami tidak hanya berkaitan dengan 

penggunaan fisik tetapi terkait juga dengan tekanan emosional dan 

psikis. Kekerasan tidak terjadi secara spontanitas, namun memiliki 

sebab-sebab tertentu yang mendorong laki-laki/suami berbuat 

kekerasan terhadap perempuan (istri) yang secara umum penyebab 

kekerasan tersebut dapat diidentifikasi karena faktor gender dan 

patriarki, relasi kuasa yang timpang, dan role modeling (perilaku hasil 

meniru). Gagasan pemukulan merupakan hak yang ada bagi laki-laki 

tentunya kontradiksi dengan cita-cita al-Qur’an tentang hubungan 

suami-istri yang harusnya kompak dan saling mendukung. Hal ini 

juga berkebalikan dengan aturan Quran yang mana laki-laki dan 

                                                             
      3Saeno Fitrianingsih, “Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap 

Perempuan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung”, Skripsi Sarjana, 

Lampung: Universitas Lampung, 2016. 
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perempuan boleh membubarkan pernikahan yang gagal, sehingga 

akan mengesampingkan gagasan bahwa perempuan memiliki tugas 

dan kewajiban untuk tunduk kepada kekerasan.4 

Di paparkan penelitian oleh Bustanul Arifin, “Perlindungan 

Perempuan Korban Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, 

De Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), 

persoalan kekerasan terhadap istri secara fisik maupun psikis semakin 

sering terjadi di masyarakat. Realita tersebut secara faktual 

menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, 

merupakan suatu fenomena yang terkadang dianggap lazim di 

lingkungan masyarakat. Anggapan lazim ini tentunya tidak terlepas 

dari konstruksi sosial yang berkembang di tengah masyarakat bahwa 

suami adalah kepala keluarga dan memiliki otoritas penuh terhadap 

anggota keluarga termasuk istri. Dalam konteks itu kajian ini 

berupaya mengupas tentang bagaimana konsep perlindungan terhadap 

perempuan korban KDRT dalam hukum Islam. Dalam konteks 

perlindungan perempuan dalam rumah tangga, di dalam al-Qur’an 

memberikan banyak jawaban yang mengharuskan perwujudan 

hubungan rumah tangga secara ma’ruf dalam arti setara, adil dan 

demokratis. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam membawa misi 

                                                             
      4Kurnia Muhajarah, “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Perspektif 

Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”, Jurnal Sawwa, vol.11 no 2 (April 2016). 
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perlindungan, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka 

bumi. Hal ini juga diharmonisasikan dengan hukum perlindungan 

perempuan yang berlaku di Indonesia saat ini.5 

Selanjutnya penelitian Vidi Pradinata, “Perlindungan Hukum 

Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No. 4 (Desember 

2017) memaparkan bahwa rumah tangga seharusnya menjadi tempat 

berlindung bagi seluruh anggota keluarga. Akan tetapi, pada 

kenyataannya banyak sekali rumah tangga menjadi tempat 

penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindak kekerasan. 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang 

tidak mampu ditanggulangi dengan menggunakan KUHP saja. 

Karena dalam KUHP hanya mengatur bentuk umum kekerasan. 

Sehingga dibuatlah Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yaitu tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan 

kasus KDRT berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana 

lainnya, dan KDRT merupakan delik aduan dimana korban bisa 

mencabut kembali laporannya ketika telah mempertimbangkan segala 

sesuatu untuk kebaikan keluarganya. Rumah tangga merupakan ranah 

yang bersifat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan 

                                                             
      5Bustanul Arifin, “Perlindungan Perempuan Korban Dalam Rumah Tangga Perspektif 

Hukum Islam”, De Jure Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016). 
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merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT biasanya 

mengalami hambatan. Dimana rumah tangga yang seharusnya 

menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarganya tetapi kerap 

terjadi kekerasan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam 

penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang 

mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan 

permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada 

tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan 

bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia.6 

Penelitian di paparkan oleh Faisal Khadafi, “Perlindungan 

Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal 

Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, (Mei-Agustus 2015), dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mempunyai tujuan agar dapat 

mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, 

dan dalam upaya penegakan hukum sebagaimana asas-asas yang 

terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu penghormatan 

                                                             
      6Vidi Pradinata, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No. 4 (Desember 2017). 
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terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non 

diskriminasi, dan perlindungan korban kekerasan. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, telah membawa dampak yang sangat baik 

terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang terjadi di 

lingkungan keluarga dan rumah tangga secara khusus dan di 

lingkungan masyarakat secara umum.7 

Selanjutnya penelitian Penny Naluria Utami, “Optimalisasi 

Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui 

Pusat Pelayanan Terpadu”, Jurnal Hak Asasi Manuasia, Vol. 7, No. 

1, (Juli 2016), bahwasannya pemerintah Indonesia telah mengajukan 

kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai 

prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan 

terhadap perempuan di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan 

dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting 

                                                             
      7Faisal Khadafi, “Perlindungan Dan Kedudukan Korban Dalam Tindak Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No. 2, (Mei-

Agustus 2015). 



19 
 

 
 

untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan 

korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan 

minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang 

pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, 

rehabilitasi sosial, pemulihan dan reintegrasi sosial. Keputusan 

Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan 

Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri 

dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari 

standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu 

belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara 

lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar 

stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia 

yang terlibat, sehingga terlihat bahwa isi SPM masih menghadapi 

tantangan untuk perbaikan kedepannya.8 

Penelitian yang dipaparkan oleh Heni Hendrawan dan Agna 

Susila, “Kajian Yuridis PP No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”, Jurnal ISSN 2579-5198, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2017), 

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 

khususnya istri maupun anak, diperlukan juga suatu pemulihan 

                                                             
      8Penny Naluria Utami, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap 

Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”, Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1, 

(Juli 2016). 
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korban yang mengalami suatu penderitaan baik itu secara kekerasan 

fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Maka 

disusunlah PP No.4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan 

Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Mengingat banyaknya kasus yang terjadi terhadap kekerasan dalam 

rumah tangga pada saat ini dan juga kejamnya tindakan yang 

dilakukan terhadap korban, maka kepentingan korban sangat perlu 

diperhatikan. Berdasarkan PP No 4 Tahun 2006 Penyelenggaraan 

pemulihan korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan 

fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang 

diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaran pemulihan 

korban merupakan tindakan yang meliputi pelayanan dan 

pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Pendampingan dapat diberikan berupa konseling, terapi psikologis, 

advokasi dan bimbingan rohani, guna menguatkan diri korban untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya.9 

Penelitian selanjutnya Laa Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Perspektif Fikih”, Jurnal Ahkam, Vol. XIII, No. 1, (Januari 

2013), memaparkan bahwa menurut pandangan ulama fikih terhadap 

                                                             
      9Heni Hendrawan dan Agna Susila, “Kajian Yuridis PP No. 4 Tahun 2004 Tentang 

Penyelenggaraan Dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal ISSN 

2579-5198, Vol. 13, No. 2, (Oktober 2017). 
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kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya preventif dari 

tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut fikih Islam, 

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri 

adalah haram hukumnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, 

maupun ekonomi. Karena itu dispensasi suami memukul istri yang 

nusyuz hanyalah upaya edukatif namun tidak boleh menyakiti istri. 

Suami diharamkan mengancam, mengabaikan nafkah batin, nafkah 

lahiriah, serta kebutuhan seksual istrinya. Sebagai langkah preventif, 

fikih memberi tuntunan semisal dalam memilih calon suami atau istri 

yang taat beragama dan menghindarkan isteri atau anak dari suasana 

kekerasan dalam rumah tangga.10 

 

B. Kerangka Teori 

1. Undang-Undang Pasal 1 Tahun 1974 

a. Pengertian Perkawinan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan 

                                                             
      10Laa Jamaa, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih”, Jurnal Ahkam, Vol. 

XIII, No. 1, (Januari 2013). 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan tersebut terdapat 

beberapa unsur yang ada dalam perkawinan diantaranya ikatan 

lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita, 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, 

dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan bertujuan 

untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia.11 Jadi 

Perkawinan itu merupakan suatu akad (perjanjian) yang suci 

untuk hidup sebagai suami dan istri yang sah, membentuk 

keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsurnya adalah 

sebagai berikut:12 

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan wanita. 

2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, 

sakinah, mawaddah, dah rahmah). 

3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik 

moral materil maupun spiritual. 

Perkawinan yang dalam istilah agama di sebut dengan 

“Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk 

                                                             
      11Anwar Haryono, Keluwesan dan Keadilan Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1968), 219. 

      12 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) Cet. 

2, 243-244. 
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mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk 

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak 

untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang 

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara 

yang diridhoi oleh Allah. (Ahmad Azhar, 1977 – 10). 

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, 

melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan 

kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan 

yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan 

termasuk pelaksanaa agama, maka didalamnya terkandung 

adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah 

SWT.13 

b. Kewajiban Suami dan Hak istri 

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami 

istri dalam rumah tangga untuk mencapai tujuan perkawinan 

yang bahagia, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-

kewajiban sebagai suami istri. Yang dimaksud dengan hak 

adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh 

suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak 

ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau 

                                                             
      13Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2003), 10. 
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membayarnya atau dapat juga dihapus seandainya yang 

berhak rela apabila haknya dapat dipenuhi atau tidak dibayar 

oleh pihak yang lain. Dan kewajiban adalah hal-hal yang wajib 

dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri 

untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.14 

Suami dan istri jika sama-sama menjalankan tanggung 

jawabnya masing-masing dengan baik, maka akan terwujud 

ketentraman dan ketenangan hati sehingga dapat membangun 

kebahagiaan hidup berumah tangga. Maka dari itu tujuan 

hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan 

agama, yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah 

warahmah.15 

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban 

materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang 

bukan berupa kebendaan.16 

a. Kewajiban materi berupa kebendaan 

Sesuai pengahsilannya, suami memiliki kewajiban 

terhadap isteri. 

1) Memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. 

                                                             
      14Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet.1,  Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974, 119. 

      15Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahakat 1, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia), 157. 

      16Ibid. 
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2) Biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak. 

3) Biaya pendidikan anak. 

b. Kewajiban non materi yang berupa kebendaan 

Beberapa kewajiban suami terhadap isteri yang bukan 

berupa kebendaan, diantaranya adalah: 

1) Berlaku sopan terhadap istri, menghormatinya serta 

memperlakukannya dengan wajar. 

2) Memberi perhatian penuh kepada istri. 

3) Setia kepada istri dengan menjaga kesucian nikah 

dimana saja berada. 

4) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan 

kecerdasan istri. 

5) Membimbing istri sebaik-baiknya. 

6) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, 

bergaul di tengah masyarakat. 

7) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri. 

8) Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumah 

tangga. 

9) Selalu bersikap jujur terhadap istri. 

10) Melindungi istri dan memberikan semua keperluan 

hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam buku 1 tentang Hukum 

Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami 

istri tepatnya pada pasal 77 sampai dengan pasal 84. 

Kewajiban suami dijelaskan pada pasal 80 dan 81 KHI 

yang di ungkapkan sebagai berikut:17 

Pasal 80 KHI 

(1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah 

tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah 

tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri 

bersama. 

(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya. 

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada 

isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan 

yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

(4) Sesuai dengan pengahasilannya suami menanggung: 

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri: 

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi isteri dan anak. 

c. biaya pendidikan bagi anak. 

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada 

ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin 

sempurna dari isterinya. 

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban 

terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf 

a dan b. 

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur 

apabila isteri nusyuz. 

 

 

                                                             
      17Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2012) Cet. 4, 25-36. 
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Pasal 81 KHI 

(1) Suami wajib menyediakan tenpat kediaman isteri dan 

anak-anaknya atau bekas isteri yang masih iddah. 

(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk 

isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah 

talak atau iddah wafat. 

(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan 

anak-anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka 

merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga 

berfungsi sebagai tempat memnyimpan harta kekayaan, 

sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah 

tangga. 

(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 

kemampuannya serta disesuiakan dengan keadaan 

lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat 

perlengkapan rumah tangga maupun penunjang lainnya. 

 

Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Perkawinan menentukan bahwa suami wajib melindungi 

isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.18 Dari 

ketentuan tersebut jelas bahwa suami yang berkewajiban 

untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga 

sesuai dengan penghasilannya. 

Agar hidup dengan tenang, suami-isteri harus mempunyai 

tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-isteri 

bersama. Hal ini ditentukan dalam Pasal 32 Undang-Undang 

Perkawinan. Kediaman tetap dalam keluarga modern tidak 

                                                             
      18Ibid. 
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berarti adanya bangunan rumah tangga yang tetap dikuasai 

dan atau dimiliki bangunannya, tetapi tempat kediaman yang 

tetap dalam arti tidak dalam waktu yang singkat berpindah-

pindah, sehingga alamat tempat tinggal tidak diketahui 

domisilinya. Begitu pula walaupun penguasaan dan pemilikan 

tempat kediaman itu dikuasai oleh isteri, namun alamatnya 

atas nama suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah 

tangga.19 

Tempat kediaman keluarga yang dimaksud merupakan 

tempat tunggal layak huni bagi isteri dan anak-anaknya, 

sehingga mereka merasa terlindungi, aman dan tentram. 

Selain itu, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 

penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan 

mengatur alat-alat rumah tangga. Penyediaan tempat 

kediaman ini menjadi kewajiban suami yang didasarkan pada 

kesanggupannya dengan memerhatikan kepentingan 

isterinya. Dengan demikian, penentuan tempat kediaman 

bukan semata-mata di tangan suami, tetapi harus 

dimusyawarahkan secara bersama-sama dengan isteri.20 

                                                             
      19Hilman Hadikusuma, “Hukum Kekerabatan Adat”, (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 105. 

      20Ibid. 
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Hammudah ‘Abd Al ‘Ati berpendapat hak istri itu 

merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya. 

Dalam Al-Quran dan Sunnah pun memerintahkan agar 

berbuat baik kepada wanita termasuk kewajiban suami untuk 

berbuat baik kepada istrinya. Sebagai konsekuensi logis dari 

perintah Allah itu, suami memiliki tanggung jawab yang besar 

untuk memelihara istrinya, hal tersebut merupakan kewajiban 

yang harus dilakukan dengan senang hati tanpa memarahi 

atau menyakiti istrinya. Dalam Al-Quran dan Sunnah 

dikuatkan mengenai pemeliharaan hak istri, pengertian 

pemeliharaan tidak bisa diperhitungkan secara matematis 

misalnya sebagai istri berhak memiliki berhak atas 

kenyamanan serat kasih sayang sebagai bukti dari 

pemeliharaan itu. Esesi perkawinan yaitu dengan kasih 

sayang, setidaknya ia akan mendapatkannya sebanyak yang ia 

berikan kepada suaminya, diperintahkan untuk menjadi 

sumber kasih sayang dan keamanan pasangannya. Secara 

umum suami memiliki tanggung jawab atas beban finansial 

dari keluarganya dan harus bersikap dermawan hingga 

pasangannya betul-betul merasa aman.21 

                                                             
      21Hammudah’ Abd Al ‘Ati,  The Family Structure in Islam, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, 

205. 
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c. Suami Sebagai Kepala Keluarga 

Menurut pandangan Islam, di dalam hubungan suami-istri 

maka suamilah sebagai kepala keluarga/imam keluarga. 

Pengurusan rumah tangga sehari-hari dan pendidikan anak 

adalah kewajiban seorang istri. Walaupun demikian tidak 

berarti bahwa dalam kedudukannya sebagai kepala keluarga 

suami berhak bertindak semaunya saja tanpa menghiraukan 

hak-hak istri dengan semestinya. 

Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala keluarga, 

ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 34 : 

اَلّرَِجالُ  َقواَُمو نَ  َعَلى الّنَسآءِ  ِبَا َفضَّلَ  للاُ  بَ ع َضُهم   َعَلى ب َ ع ض   وَِّبَآ أَنَفُقوا   ِمن   
َوِلِِم   فَالصَِّلَحتُ  قَِنَتت   َحِفَظت   لّ  ُُنَّ   أَم  ل َغي بِ  ِبَا َحِفظَ  للا َواّلِت  ََتَاُفونَ  ُنشُ وََ ِِ

ُغوا   َعَلي ِهنَّ  َسِبيلا   ُُنَّ  َفِإن   أََطع َنُكم   َفلَ  ت َ ب   رِبُ و  ُجُروُُنَّ  ِف  ال َمَضاِجعِ  َواض   ُ َفِعُظوُُ نَّ  َوا
اا   ِإنّ  للاَ   َكانَ  َعِليًّا  َكِبْي 

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi 

perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian 

mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan 

karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari 

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah 

mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika 

(suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). 

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 

hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) 

pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah 
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kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, 

Allah Mahatinggi, Maha besar.” (Q.S An-Nisa ayat 34)22 

Apabila suami bertindak melampaui batas hak-haknya 

sebagai suami dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan 

semestinyaa, maka istri berhak untuk mengabaikannya.23 

d. Hak Nafkah Bagi Istri 

Arti dari kata nafkah berasal dari kata “Nafakah” berarti 

belanja atau kebutuhan pokok, yang merupakan kebutuhan 

pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang 

membutuhkannya khususnya dalam berumah tangga nafkah 

suami kepada istri.24 

Seorang suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan 

hidup istri sesuai dengan kemampuan suaminya. Kebutuhan 

itu dapat beupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan 

kebutuhan lain yang di anggap perlu. Kewajiban pemberian 

nafkah kepada istri itu tidak hanya soal pemberian pangan saja, 

melainkan menyediakan sandang dan papan seperti pakaian 

dan tempat tinggal. Tentang perintah kewajiban seorang suami 

                                                             
      22 Departemen Agama RI Al-Qur’an Dan terjemahnya, Al-Quranulkarim (Bandung: PT. 

Sygma Examedia Arkanleeme, 2007), 82. 
      23Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: 

Liberty, 1986, 91. 

      24 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum…, 119. 
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memberikan nafkah kepada istri sudah jelas dalam Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat 233: 

 ِ ِ َكاِمَلْي  ُُنَّ َحو َلْي  ِتمَّ لَِمن  أَرَاَد َأن يُ  ِ   َوال َواِلَداُت يُ ر ِضع َن أَو ََلَد
َوُُتُنَّ ِِبل َمع ُروفِ  ِ   الرََّضاَعةَ  لُوِد َلُه ِرَ قُ ُهنَّ وَِكس  َوَعَلى ال َمو   

Artinya: “Ibu-ibu harus menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang akan menyempurnakan masa susuan. Bagi 

ayah wajib menanggung nafkah mereka dengan cara yang baik.” 

(Q.S Al-Baqarah: 233)25 

 

Dalil diatas menerangkan bahwa seorang suami berkwajiban 

untuk memberikan nafkah atau mencari rezeki, dan hak istri untuk 

mendapatkan nafkah tersebut. Suami memiliki hak penuh 

terhadap kehormatan istri, menggauli dan menyimpan segala 

rahasia yang ada di dalam diri seorang istri sehingga orang lain 

tidak berhak untuk mengetahui hal itu.26 

Dalam surat Ath-Thalaq ayat 6 dijelaskan: 

ُُنَّ لُِتَضيُِّقو ا َعَلي ِهنَّ َوِان  ُكنَّ  دُِكم  َوَلَُتَضآرُّو  ُتم  مِّن  وُّج  ُُنَّ ِمن  َحي ُث َسَكن   ِكنُ و  َاس 
  اُوََلِت ََحل  فَاَن ِفُقو اَعَلي ِهنَّ  

“Berilah tempat tinggal bagi perempuan-perempuan yang dalam idah 

semampu kamu. Janganlah kamu sakiti mereka dengan maksud 

mempersulit mereka ..”. (Q.S Ath-Thalaq)27 

                                                             
      25Tim Penerjemah Al-Qur’an UII,  Al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: UII Press, 

1999), 65. 
      26Kholillah Marhijanto, Menciptakan Keluarga Sakinah, Gresik: CV. Bintang Pelajar, 

94. 

      27Tim Penerjemah Al-Quran UII,……, 1020. 
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Ayat diatas dapat dipahami bahwa: 

1. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh serta memberi 

nafkah 

2. Isteri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat 

suami tinggal. Besarnya kewajiban nafkah bergantung pada 

keleluasaan suami. Seperti juga untuk hal-hal lain, Allah SWT 

tidak memberatkan hamba-Nya dengan beban yang tak 

tergantungkan. Pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan 

bukan beragantung pada permintaan istri. Allah berfirman dalam 

surat Al- Baqarah ayat 286 : 

َعَها ا اِ َلَّ ُوس  سا ۗ  ََل يَُكلُِّف للاُ نَ ف   

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. (Q.S A-Baqarah ayat 286).28 

 

Adapun sebab diwajibkannya nafkah kepada suami adalah 

sebagai akibat dari perkawinan sehingga istri terikat kepada 

suaminya. Istri diwajibkan taat kepada suaminya, melayani 

kebutuhan (terutama psikis) suaminya, membatu sebatas 

kesanggupan, mendorong semangat menjaga diri dan nama baik 

suaminya, mengatur dan mengurus rumah tangga dan anak-

anaknya, dan lain-lain. Disamping itu, istri tidak akan menerima 

                                                             
      28Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemah (Jakarta: Al-

Mubin, 2013), 49. 



34 
 

 
 

apapun selain dari suaminya. Oleh karena itu, sangat wajar bila 

suami harus mencukupi kebutuhannya sebagai suatu kewajiban.29 

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

a. Pengertian Tindak Kekerasan 

Pengertian kekerasan dijelaskan pada Pasal 89 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: ”Membuat orang 

pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan 

kekerasan”. Namun pada pasal tersebut tidak dijelaskan 

bagaimana proses kekerasan itu terjadi, sedangkan pengertian 

“tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenanga 

sama sekali, sehingga tidak mendapatkan perlawanan sedikitpun. 

Pada pasal-pasal yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman, dapat 

disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan non fisik 

(ancaman kekerasan).30 

Terminologi kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri 

bahwa tindakan tersebut sebagai berikut:31 

a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis) 

b. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif 

(tidak berbuat). 

                                                             
       29Rahmat Hakim, “Hukum Perkawinan Islam”, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, 101. 

      30Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-

Viktimologis, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58. 

      31Ibidd.. 
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c. Dikehendaki/diminati oleh pelaku. 

d. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada 

korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh 

korban. 

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan 

Kekerasan Terhadap perempuan dijelaskan bahwa: 

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan 

berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin 

berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara 

fisik,seksual, ataua psikologis, termasuk ancaman tindakan 

tertentu, pemakasaan atau perampasan kemerdekaan secara 

sewenang-wenang baik yang terjadi didepan umum atau dalam 

kehidupan pribadi. 

b. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Dalam BAB III UU PKDRT mengatur tentang pengenaan 

pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Pasal 5 

yang menyatakan “setiap orang dilarang melakukan kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah 

tangganya,dengan cara:32 

                                                             
      32Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 
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a. Kekerasan fisik; 

b. Kekerasan psikis; 

c. Kekerasan seksual;atau 

d. Penelantaran rumah tangga”. 

Pada ketentuan diatas maka ada 4 jenis pokok tindak pidana 

yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana KDRT yaitu berupa 

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan 

penalantaran rumah tangga. Penjelasan dari masing-masing 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:33 

1) Kekerasan Fisik 

Jenis kekerasan fisik dapat diartikan sebagai perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (dapat 

dilihat Pasal 6 UU PKDRT). Pengertian ini serupa tapi tidak 

sama dengan pengertian “penganiayaan” yang tercantum di 

dalam Pasal 351 KUHP. 

Perbedaanya nyata karena “kekerasan fisik” diberikan 

penafsiran otentik dalam Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan 

dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan pengertian dari 

“penganiayaan”, tetapi hanya disebutkan kualifikasi deliknya 

yaitu “penganiayaan”. 

                                                             
      33 Guse Prayudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. 

I, (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), 31-93. 
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2) Kekerasan Psikis 

Jenis kekerasan psikis dimana menurut Pasal 5 huruf b UU 

PKDRT “dilarang setiap orang melakukan kekerasan psikis 

yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis 

berat pada seseorang” (dapat dilihat Pasal 7 UU PKDRT). 

Jenis kekerasan psikis ini adalah tindak pidana yang benar-

benar baru karena tidak ada padanannya dalam KUHP, 

berbeda dengan tindak pidana KDRT dalam bentuk lainnya 

yang ada padanannya dalam KUHP, yaitu kekerasan fisik 

(penganiayaan), kekerasan seksial (kesusilaan), serta 

penelantaran rumah tangga (penelantaran orang yang perlu 

diberikan nafkah dan kehidupan). 

3) Kekerasan Seksual 

Jenis kekerasan seksual menurut Pasal 5 UU PKDRT dilarang 

setiap orang melakukan kekerasan seksual yakni meliputi: 

a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk 
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tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu (dapat dilihat 

Pasal 8 UU PKDRT). 

Tindak pidana yang sepadan dengan kekerasan seksual 

dalam KUHP adalah pemerkosaan. Istilah yang digunakan 

dalam KUHP adalah “kejahatan terhadap kesusilaan”, tidak 

menggunakan istilah kejahatan seksual (sexsual violence) 

yang diastikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan 

seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun 

perempuan. 

4) Penelantaran Rumah Tangga 

Jenis kekerasan penelantarn rumah tangga dalam lingkup 

rumah tangga, dimana menurut Pasal 5 huruf d UU PKDRT 

dilarang setiap orang melakukan penelantaran rumah tangga, 

yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 9 UU 

PKDRT, bahwa: 

a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 

rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 

kepada orang tersebut. 

b) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku 

bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 
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ekonomi dengan cara membatasi dan / atau melarang 

untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah 

sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

c. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

Adanya perubahan pada tingkat pendidikan dan jenis 

pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan atau istri, kini banyak 

perempuan atua istri bekerja diluar rumah dan memiliki 

penghasilan sendiri yang baik. Tidak jarang penghasilan mereka 

lebih besar daripada penghasilan suami, padahal secara normatif 

laki-laki adalah kepala keluarga yang seharusnya memberi nafkah 

kepada keluarga dan memiliki hak yang lebih daripada istri. 

Dalam keadaan tersebut menimbulkan rasa “tersaingi” dan 

tertekan pada kaum laki-laki sebagai suami yang dapat 

menimbulkan munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga. 

Faktor-faktor lyang menjadi pendorong penyebab timbulnya 

kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:34 

a. Masalah Keuangan 

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya 

perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap 

                                                             
      34Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam….., 77-80  
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bulan, sering timbulnya pertengkaran, apalagi mengenai 

mencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga 

terjadi pertengkaran akibat suami kehilangan pekerjaan, 

kemudian adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, 

memicu pertengkaran yang seringkali mengakibatkan 

terjadinya kekerasan. 

b. Cemburu 

Kecemburuan dapat juga menjadi salah satu timbulnya 

kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Dengan 

hadirnya orang ketiga merupakan faktor pemicu terjadinya 

kekerasan. 

c. Masalah Anak 

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami 

dan istri adalah masalah anak. Perselisihan semakin 

meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan yang 

berbeda terhadap anak antara suami dan istri. Hal tersebut 

dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun 

terhadap anak tiri atau anak asuh. 

d. Masalah Orang Tua 

Orang tua dari pihak suami atau pun istri dapat menjadi 

pemicu pertengkaran akibat keretakan hubungan di antara 

suami dan istri. Bagi orang tua yang selalu ikut campur 
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dalam masalah rumah tangga anaknya, misalnya seperti 

masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, 

seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan 

pertengkaran sampai terjadi kekerasan. Dengan hal 

tersebut dapat juga dipicu karena adanya perbedaan sikap 

terhadap masing-masing orang tua. 

e. Masalah Salah Paham 

Suami istri pasti mengalami banyak perbedaan, oleh 

karena itu harus bisa penyesuaian diri serta saling 

menghormati pendapat masing-masing pihak. Kesalah 

pahaman ini terjadi karena dari hal-hal yang sepele, namun 

jika tidak di selesaikan dengan segera dan tidak mencari 

jalan keluarnya akan mengakibatkan pertengkaran dan 

dapat pula memicu kekerasan. 

3. Pemenuhan Hak Istri Korban KDRT 

Dalam Pasal 10 Undang Undang No. 23 Tahun 2004 

menerangkan mengenai hak-hak korban yakni mendapatkan:35 

a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik 

                                                             
      35Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga 
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sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan; 

b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 

c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; 

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada 

setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

e. Pelayanan bimbingan rohani. 

Terlihat hak-hak korban tersebut terwujud pada saat atau sesaat 

setelah terjadinya tindak pidana KDRT dan pada saat tindak pidana 

KDRT tersebut diproses pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 

persidangan. 

Kewajiban khusus suami kepada isteri menurut Lili Rasjidi, yaitu 

sebagai berikut:36 

1. Jadilah seorang suami yang baik membimbing dan memimpin 

keluarga lahir batin. 

2. Memberi nafkah keluarga menurut kemampuan. 

3. Hormat dan sopan santun, apalagi istri dalam keadaan kesulitan. 

4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam hal 

memelihara dan mendidik anak. 

                                                             
      36Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 124. 
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5. Sabar akan kekurangan istri dan berusaha menambah dan 

memperbaiki serta mempertinggi kecerdasan. 

6. Memberi kebebasan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan 

ajaran agama, tidak mempersulit dan menyiksa pikiran, apalagi 

dengan kekerasan. 

7. Penuh pengertian, disiplin, dan berwibawa berdasarkan kasih 

sayang dan cinta kasih. 

8. Berusaha dan membantu isteri untuk menciptakan suasana yang 

damai dan kerukunan keluarga, demi kesejahteraan dan 

kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. 

9. Dapat mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian yang 

bijaksana jika terjadi perselisihan. 

Dalam Islam peraturan mengenai kehidupan suami-isteri 

dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 34. Dalam ayat tersebut 

menjelaskan tentang perlindungan seorang isteri oleh suaminya. 

Menurut Imam Al-Qurthubi seorang suami wajib melakukan 

hubungan sehari-hari dengan istrinya dengan cara yang terbaik 

demikian pula sebaliknya. Jadi membangun komunikasi yang baik 

dalam rumah tangga menuju keluarga sakinah dan mawaddah di 

samping kewajiban istri juga adalah kewajiban suami, kedua belah 
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pihak (suami maupun istri) harus melakukan sesuatu terhadap yang 

lain dengan cara terbaik.37  

Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan adalah segala 

bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang 

memunculkan perasaan tidak nyaman, tidak menyenangkan dan 

membuat rasa ketakutan. Perilaku yang tidak diharapkan ini dapat 

berebentuk kekerasan fisik dan non fisik. Bisa berupa sentuhan 

dengan paksaan, pukulan, atau berupaka kekerasan yang membuat 

luka ringan atau berat, bias pula berupa ejekan secara verbal atau 

meremehkan keberadaan perempuan. Dengan membuka definisi 

kekerasan terhadap perempuan menjadi luas tidak terbatas pada 

kekerasan fisik saja, memungkinkan seseorang mengalami kekerasan 

untuk menginterprestasikan dan memahami apa yang dialaminya. 

Sehingga korban kekerasan dapat mendifinisikan sendiri pengalaman 

kekerasan yang dialaminya.38 

Hak-Hak korban yang demikian dijelaskan dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga yang di atur dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa 

korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, 

                                                             
      37Aroma Elmina Martha, Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Yogyakarta: 

Aswaja Perssindo, 2017),  47. 

      38Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap 

Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, (Jakarta: Penerbit P.T Alumni, 2000), 116. 
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kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau 

pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan 

perintah peilindungan dari pengadilan. Namun, untuk pelaksanaanya 

masih harus dipantau bahwasannya Undang-Undang PDKRT benar-

benar berjalan.39 

 

                                                             
      39Rika Saraswati, “Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 200-201. 


