
 
 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Nama   : Ibu Hidayatun Rahayu, S.H 

Jabatan  : Konselor Pelayanan Bidang Hukum dan Advokat 

 

Mahasiswa : Bagaimana tahap awal pendampingan klien/korban 

kekerasan mendapatkan hak nya dalam proses hukum? 

Ibu Hidayatun : “Dalam proses secara hukum, hak hak korban 

mendapatkan   pendampingan dalam proses laporan di 

kepolisian baik dari awal laporan sampai tahap putusan 

di sidang pengadilan”. 

Mahasiswa : Apa saja bentuk pendampingan bagi klien/korban 

selama dalam kasus penanganan di UPT P2TP2A 

Kabupaten Sleman? 

Ibu Hidayatun : “Dalam segi kesehatan kami menangani klien dengan 

bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit yang 

ada di daerah Sleman, lalu kami ada shelter atau rumah 

aman”. 

Mahsiswa : Bagaimana tahap awal ketika mendapatkan pengaduan 

kekerasan dari pihak korban? 

Ibu Hidayatun : “Yang paling utama harus melakukam klarifikasi 

antara kedua belah pihak suami dan istri, juga akan 

mengklarifikasi kepada keluarganya,dan  masyarakat 

setempat yang dekat dengan keberadaan suami istri 



 
 

tersebut mengenai seberapa jauh permasalahan rumah 

tangga mereka.” 

Mahasiswa : Apa faktor yang paling utama yang menjadi 

penyebab terjadinya kekerasan? 

Ibu Hidayatun : “Sejauh ini faktor yang paling utama adalah tidak 

berjalannya hak dan kewajiban oleh suami dan istri 

salah satu terjadinya kekerasan seperti faktor ekonomi 

suami tidak menafkahi istri dan anaknya, atau terjadi 

karena adanya orang ketiga, dan lost komunikasi”. 
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2. Nama  : Ibu Sri Hermayanti, S. Ag 

Jabatan : Konselor Pelayanan Bidang Kerohanian 

 

Mahasiswa : Bagaimana menurut ibu mengenai KDRT dalam 

pandangan Islam? 

Ibu Sri : “Kekerasan dalam Islam sangatlah diharamkan 

karena mengandung kemodorotan yang menyakiti 

orang lain apalagi dengan pasangan suami istri yang 

seharusnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan 

perlakuan baik”. 

Mahasiswa : Apabila telah terjadi kekerasan terhadap istri, 

menurut ibu bagaimana cara pemenuhan haknya 

sebagai istri? 

Ibu Sri : “Suami tetap yang akan bertanggung jawab atas 

pemenuhan hak istri meskipun telah terjadi kekerasan 

karena masih berkewajiban seorang suami yang 

harus memenuhi hak-hak istri selagi masih dalam 

ikatan pernikahan”. 

 

Mahasiswa : Apa tujuan yang paling mendasar dalam bidang 

kerohanian ini terhadap kasus kekerasan khusunya 

kekerasan dalam rumah tangga? 



 
 

Ibu Sri : “Dalam bidang kerohanian ini lebih mengutamakan 

mempertahankan kembali suatu hubungan rumah 

tangga meskipun ada jalan akhir dengan perceraian 

dikarenakan sudah tidak bisa untuk di pertahankan. 

Yang menjadi faktor dalam sisi kerohanian mengapa 

terjadinya permasalahan dalam rumah tangga 

pertama karena kurang dalam hal pengetahuan 

beragama, tidak menjalankan kewajiban  dalam 

beribadah yang menjadikan kurangnya dekat dengan 

Allah”. 

Mahasiswa : Bagaimana tahap awal penyelesaian jika dari bidang 

kerohanian sendiri? 

Ibu Sri : “Tahap awal dari lembaga UPT P2TP2A Kabupaten 

Sleman terhadap pemenuhan hak istri korban KDRT 

yaitu dengan melakukan mediasi antara kedua belah 

pihak suami dan istri terlebih dahulu agar 

mengetahui latar belakang dari permasalahan rumah 

tangga korban”. 
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3. Nama  : Bapak Dr. Yusdani, M. Ag 

Jabatan : Dosen Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam UII 

 

Mahasiswa : Bagaimana menurut bapak mengenai kekerasan 

dalam rumah tangga? 

Dosen : “Secara substantif  sebetulnya dalam kajian fiqh 

kekerasan itu tidak benarkan apapun alasannya, 

mungkin orang-orang menyamakan ada konsep dalam 

islam/ fiqh pada ayat “pukul istri jika ia nuzyuz” tetapi 

jika kita baca misalnya dalam kajian tafsir kata 

“doroba” itu tidak selalu berarti memukul sakit, 

barangkali bisa diperluas maknanya mendidik, 

menasehati, menegur dsb dan bukan dalam berarti 

dipukul secara fisik”. 

Mahasiswa : Menurut bapak apa saja faktor penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga? 

Dosen : “Faktor terjadinya kekerasan pertama adanya faktor 

budaya keluarga yang biasanya sistem keluarga dalam 

satu masyarakat, kemudian faktor dalam tafsir agama 

(pemahaman agama) yang dimaksud disini 

pemahaman agama yang berbeda-beda dari segi 

menafsirkan ayat seperti memperbolehkannya 

memukul istri jika nuzyuz. Padahal dalam tafsir yang 



 
 

sesungguhnya kata doraba itu memukul bukan dengan 

kekerasan namun arti dengan mendidik, menasehati, 

menegur dll, lalu selanjutnya faktor ekonomi juga”. 

Mahasiswa : Menurut bapak siapakah yang berhak bertangggung 

jawab atas pemenuhan hak istri korban? 

Dosen : “Pemenuhan hak istri korban menurut saya adalah 

pengadilan apabila sudah sidang, dan pengadilan 

berhak untuk memaksakan supaya para pihak untuk 

menunaikan kewajibannya. Hak istri itu harus 

dilindungi.” 

Mahasiswa : Bagaimana menurut bapak cara mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga? 

Dosen : “Saya menyarankan solusi baiknya adanya 

pendidikan pranikah dan pendidikan setelah menikah 

atau disebut bengkel keluarga dimana bisa menjadi 

salah satu cara mencegah terjadinya kekerasan, 

pendidikan pra nikah tsb bertujuan agar suami dan istri 

menjadi tau betul hak dan kewajiban dimana adanya 

proses penyadaran.” 

Mahasiswa : Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 10 

menurut bapak apakah sesuai dengan pandangan 

hukum islam? 

Dosen :” Menurut saya kesesuaian uu no. 23 tahun 2004 



 
 

dengan hukum islam, saya mengapresiasi semangatnya 

bagus dalam arti samawa tetapi aturannya masih 

belum sempurna perlu ditingkatan lagi lebih baik 

sehingga betul-betul mengatur betul masalah itu 

sampai penanganannya. UU PKDRT semangatnya 

bagus semangatnya dalam Bahasa ushul fiqh 

maqasidnya itu kuat, namun pasal-pasal dan ayat-ayat 

pengaturan sanksi2 saya kira masih menjadi persoalan, 

salah satu contoh UU tersebut termasuk delik aduan 

bukan delik umum.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Nama  : Ibu Rutiyah 

Jabatan : Ibu Rumah Tangga 

Alamat : Jl. Kaliurang km. 14,5 Gang Puntodewo Desa Lodadi RT 

02 RW 05 Umbulmartani 

 

Mahasiswa : Bagaimana menurut ibu mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga? 

IRT : “Menurut saya kekerasan itu adalah hal yang paling tidak 

baik dalam hubungan rumah tangga, harusnya suami dan 

istri saling berkomunikasi.” 

Mahasiswa : Menurut ibu apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga? 

IRT “itu masing-masing kembali kepada diri sendiri, dan 

menurut saya faktor yang paling umum adalah mungkin 

adanya sifat saling egois/keras kepala, masalah kecil tapi di 

besar-besarkan, namun kemungkinan orang ketiga dan 

ekonomi termasuk faktor terjadinya kekerasan.” 

Mahasiswa : Menurut ibu bagaimana langkah awal apabila terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga? 

IRT : “Menurut saya langkah yang paling baik ketika ada 

permasalahan dalam rumah tangga baiknya dibicarakan 

dengan kekeluargaan, adanya sifat yang mengalah diantara 

satu sama lain, saling mengerti. Dan jika memang tidak ada 



 
 

cara lain bagi istri daripada terus menerus menjadi korban 

kekerasan mending dilaporkan kepada pihak yang berwajib 

karna istri pun memiliki hak yang harus di penuhi”. 

Mahasiswa : Menurut ibu bagaimana jika hak istri tidak dipenuhi oleh 

suami ketika setelah terjadinya kekerasan? 

IRT : “Ya menurut saya jika memang selagi kita sebagai ibu 

rumah tangga masih bisa menghidupi diri sendiri ya tidak 

apa-apa namun tetap suami setidaknya tetap menjalankan 

kewajibannya sebagai suami”, 
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