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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

  Mengetahui orisinaliats sebuah penelitian yang sedang dilakukan, diperlukan 

adanya penyajian terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema 

yang dikaji. Peneliti melakukan penelusuran lebih jauh terhadap penelitian yang 

memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda, 

beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut. 

  Tesis Andi Muhammad Yusri Patawari Pasca Sarjana IAIN Kendari pada 

tahun 2018 mengangkat judul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Perspektif Hukum Islam Studi Putusan di Pegadilan Agama Kolaka”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Andi Muhammad Yusri Patawari lebih mengkaji tentang bagimana 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara KDRT dengan merujuk pada 

pemahaman tekstual berupa Peraturan Pemerintah No  9 tahun 1975 pasal 19, KHI 

pasal 116 serta UU no 23 tahun 2004 tentang PKDRT serta bagaimana tinjaun 

Hukum Islam terhadap perceraian akibat KDRT1. 

Tesis Agus Kurniawan Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2012 

mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri yang Menjadi Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami”. Penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Kurniawan lebih mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap 

                                                             
1Andi Muhammad Yusri Patawari. Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Perspektif Hukum Islam Studi Putusan di Pegadilan Agama Kolaka. (Pasca Sarjana IAIN Kendari 

2018) tidak dipublikasikan. 
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perempuan yang menjadi korban KDRT oleh suaminya entah itu kekerasan dalam 

bentuk pisik, psikis atau kekerasan seksual yang cenderung menyakiti dan 

membahayakan jiwa seseorang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum 

empiris2. 

Tesis Abdurrahim Riduang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar Jurusan Hukum Islam dengan judul “Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Klas I. B Watampone (Telaah UU 

RI No.23 Tahun 2004 Perspektif Hukum Islam)”. Penelitian ini lebih memfokuskan 

tentang tingginya jumlah perceraian di pengadilan Agama kelas 1 B watampone 

akibat dampak dari KDRT, dan kasus yang masuk pada pengadilan tersebut rata-rata 

yang menjadi korban yaitu perempuan3. 

Jurnal Stefanie Indrie E. Mantiri dkk “Hubungan Antara Usia Waktu Menikah 

Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado Periode September 

2012 – Agustus 2013”.4 Jurnal ini membahas tentang KDRT akibat pernikahan dini 

dengan hasil akhir menunjukkan bahwa, berdasarkan hasil penelitian responden yang 

menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak dibandingkan wanita 

yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbading (31,48%). 

                                                             
2 Agus Kurniawan ttp://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20307795-T%2031385-Perlindungan % 

20hukum - full%20text. pdf. Diakses Sabtu 2 juni 2018. 
3 Abdurrahim Riduang http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2954/ Diakses  Minggu 10 Juni 

2018. 
4  Indrie E. Mantiri dkk “Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013(Bagian Ilmu 

Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado, 2014) 
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Merujuk dari empat hasil penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan diatas, 

maka penulis menyimpulkan bahwa KDRT merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dihindari dalam kehidupan rumah tangga karena KDRT memiliki banyak bentuk 

mulai dari kekerasan fisik, verbal, seksual atau penelantara rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  

 Adapun judul penelitian yang akan diangkat adalah  “Efektivitas UU NO 23 

Tahun 2004 Tentang KDRT Terhadap Perceraian dalam Menekan Tingkat 

Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendari) dalam penelitian ini penulis 

akan membahas bagimana efektivtas UU No 23 tahun 2004 serta penerapannya dalam 

penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kendari.. 

B. Kajian Teori 

1. KDRT dan Ruang Lingkupnya 

a. Definisi KDRT 

Kekerasan dalam Rumah Tangga atau biasa disingkat KDRT  dapat diartikan 

sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, atau 

pasangan5. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan 

fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang 

dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan 

                                                             
5 Abdurrahman wahid, Menakar Harga Perempuan, (Bandung : Mizan, 1999), h 194. 



14 
 

 

menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang 

dan menggunakannya6.  

Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang  PKDRT pada pasal 1 butir 1 

menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  Demikian juga 

pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-

Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);  

(b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, 

dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); 

dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga)7. Lebih eksplisit lagi, Pasal 5 UU Nomor 23 

Tahun 2004 menyatakan  bahwa : setiap orang di larang melakukan kekerasan  dalam  

rumah  tangga  terhadap  orang  dalam lingkup rumah  tangga  dengan  cara  (a)  

kekeraan  fisik,  (b)  kekerasan  psikis,  (c) kekerasan seksual, dan (d) penelantaran 

rumah tangga8. 

                                                             
6 Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender, ( Yogyakarta : PKBI, 1997), 

h.7. 
7  Mustopa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011) h 107. 
8 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.. 
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b. Bentuk-bentuk KDRT 

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum menurut undang-

undang No. 23 tahun 2004 ada tiga, yaitu : 

1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat (Pasal 6). 

2) Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). 

3) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan 

hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar 

dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk 

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

4) Penelantaran rumah tangga9. 

Kekerasan seksual meliputi pasal 8 : 

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut ; 

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

                                                                                                                                                                              
 
9  UU. No. 23 Tahun 2004, Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta : 

Cemerlang, 2005), h. 2. 
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3) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang 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. Selain itu, 

penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 

ketergantungan 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 (pasal 9). 

C. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT 

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi karena banyak faktor., 

faktor terpenting adalah soal ideologi dan culture (budaya), di mana perempuan 

cenderung di persepsi sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara 

apa saja. Atau, misalnya, dalam kasus kekerasan terhadap anak, selalu muncul 

pemahaman bahwa anak dianggap lebih rendah, tidak pernah dianggap sebagai mitra 

sehingga dalam kondisi apa pun anak harus menuruti apa pun kehendak orang tua. 

Secara garis besar, KDRT terjadi karena beberapa Faktor, yaitu : Pertama, budaya 

Patriarkat. Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Ketiga, Pengaruh Role 

Model10.  

Ideologi dan kultur itu juga muncul karena transformasi pengetahuan yang 

diperoleh dari masa lalu. Zaman dulu, anak diwajibkan tunduk pada orang tua, tidak 

                                                             
10   M. Yamin Abdullah. Studi Islam Kontemporer. (Jakarta: Amzah, 2004) h 120. 
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boleh berdebat barang sepatah kata pun. Kemudian, ketika ada informasi baru, 

misalnya dari televisi atau dari kampus, tentang pola budaya yang lain, misalnya yang 

menegaskan bahwa setiap orang punya hak yang sama, masyarakat kita sulit 

menerima. Jadi, persoalan kultur semacam itu ada di benak manusia dan direfleksikan 

dalam bentuk perilaku. Akibatnya, bisa kita lihat. Istri sedikit saja mendebat suami, 

mendapat aniaya. Anak berani tidak menurut, kena pukul. 

Selain faktor di atas adapun bentuk ketidakadilan gender diantaranya yaitu : 

1) Marginalisasi 

2) Stereo Type 

3) Kekerasan 

4) Diskriminasi/subordinasi 

5) Beban gendar yaitu fungsi wanita sangatlah penting dapat dilihat dari 

pekerjaannya dalam rumah tangga mampu menyelesaikan banyak 

tugas dalam waktu yang bersamaan11. 

Sedangkan menurut Musni Umar Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

penyebabnya banyak faktor : Pertama, bisa kombinasi dari banyak persoalan,  seperti 

faktor ekonomi, sosial,  anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga,  

pendidikan dan iman. Keempat,  politik. Kelima,  konflik bersenjata. Faktor dominan 

yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi 

dua kelompok  yang menjadi pelaku dan korban KDRT Pertama,  mereka  sudah 

                                                             
11 Dewi Gemala, Dkk. Hukum perikatan islam Indonesia. (Jakarta : kencana, 2005)  h 32. 
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mapan ekonominya. Kedua,  masyarakat miskin. Mereka yang sudah mapan 

ekonominya, juga bisa melakukan KDRT.  Penyebabnya bisa berbagai macam seperti  

sudah mempunyai pacar atau isteri  simpanan.  Selain itu, suami-isteri  sibuk,  anak 

kemudian tidak  mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta 

Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan 

kekesalan. Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya  karena 

kesulitan ekonomi. Suami atau isteri  melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi 

atau stres akibat tekanan ekonomi. Kekerasan  rumah tangga karena tekanan 

ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, 

kemudian bunuh diri12. Kemudian menurut Chandra Dewi Puspitasari, Beberapa 

penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain karena beberapa hal 

berikut : 

1) Adanya pengaruh dari budaya patriarki yang ada ditengah masyarakat. Ada 

semacam hubungan kekuasaan di dalam rumah tangga yang menempatkan 

perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Dalam struktur 

dominasi tersebut kekerasan seringkali digunakan untuk memenangkan 

perbedaan, menyatakan rasa tidak puas ataupun untuk mendemontrasikan 

dominasi semata-mata. Dari hubungan yang demikian seolah-olah laki-laki 

dapat melakukan apa saja kepada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah 

tangga. Dalam hal ini ada ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan. 

                                                             
12  Achmad Muthali’in, Bias Gender dalam Pendidikan, (Surakarta Muhammadiyah 

University Press, , 2001), h 9. 
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Muncul ketidakadilan gender. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tampak pada 

adanya peminggiran terhadap kaum perempuan (marginalisasi), penomorduaan 

(subordinasi), pelabelan (stereotipe negatif), adanya beban ganda pada 

perempuan serta kemungkinan munculnya kekerasan pada perempuan. 

2) Adanya pemahaman ajaran agama yang keliru. Pemahaman yang keliru 

seringkali menempatkan perempuan (istri) sebagai pihak yang berada di bawah 

kekuasaan laki-laki (suami), sehingga suami menganggap dirinya berhak 

melakukan apapun terhadap istri. Misalnya, pemukulan dianggap sebagai cara 

yang wajar dalam ”mendidik” istri. 

3) Prilaku meniru yang diserap oleh anak karena terbiasa melihat kekerasan dalam 

rumah tangga. Bagi anak, orang tua merupakan model atau panutan untuk anak. 

Anak memiliki kecenderungan untuk meniru prilaku kedua orang tuanya dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. Anak yang terbiasa melihat kekerasan 

menganggap bahwa kekerasan adalah suatu penyelesaian permasalahan yang 

wajar untuk dilakukan. Hal ini akan dibawa hingga anakanak menjadi dewasa. 

4) Tekanan hidup yang dialami seseorang. Misalnya, himpitan ekonomi 

(kemiskinan), kehilangan pekerjaan (pengangguran), dan lain sebagainya13. Hal-

hal tersebut memungkinkan seseorang mengalami stress dan kemudian dapat 

memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tanggal. 

     d. Dampak KDRT 

                                                             
13 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Bandung: Pt. 

Refika Aditama, 2013) h 56. 
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Dampak kekerasan yang dialami oleh istri dapat menimbulkan akibat secara 

kejiwaan seperti kecemasan, murung, setres, minder, kehilangan percaya kepada 

suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, 

patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, 

terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikomatis bahkan kematian. Dampak 

psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang 

memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri 

korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan 

bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan 

dan kemarahan yang tidak dapat diungkapkan14. Penderitaan akibat penganiayaan 

dalam rumah tangga tidak terbatas pada istri saja, tetapi menimpa pada anak-anak 

juga. Anak-anak bisa mengalami penganiayaan secara langsung atau merasakan 

penderitaan akibat menyaksikan penganiayaan yang dialami ibunya, paling tidak 

setengah dari anak-anak yang hidup di dalam rumah tangga yang di dalamnya terjadi 

kekerasan juga mengalami perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam 

secara fisik, sebagian lagi secara emosional maupun seksual. Kehadiran anak dirumah 

tidak membuat laki-laki atau suami tidak menganiaya istrinya. Bahkan banyak kasus, 

lelaki penganiaya memaksa anaknya menyaksikan pemukulan ibunya. Sebagian 

menggunakan perbuatan itu sebagai cara tambahan untuk menyiksa dan menghina 

pasangannya. Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis 

bagi anak-anak, mereka sering kali diam terpaku, ketakutan, dan tidak mampu 

                                                             
14 Takariawan, Cahyadi, Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam, (Solo : Intermedia, 2000), h 64.  
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berbuat sesuatu ketika sang ayah menyiksa ibunya sebagian berusaha menghentikan 

tindakan sang ayah atau meminta bantuan orang lain15. Menurut data yang terkumpul 

dari seluruh dunia anak-anak yang sudah besar akhirnya membunuh ayahnya setelah 

bertahun-tahun tidak bisa membantu ibunya yang diperlakukan kejam. Selain terjadi 

dampak pada istri, bisa juga kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dialami oleh 

anak. Diantara ciri-ciri anak yang menyaksikan atau mengalami KDRT adalah: 

a. Sering gugup 

b. Suka menyendiri 

c. Cemas 

d. Sering ngompol 

e. Gelisah 

f. Gagap 

g. Sering menderita gangguan perut 

h. Sakit kepala dan asma 

i. Kejam pada binatang 

j. Ketika bermain meniru bahasa dan prilaku kejam 

k. Suka memukul teman16. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelajaran pada anak bahwa 

kekejaman dalam bentuk penganiayaan adalah bagian yang wajar dari sebuah 

                                                             
15  Sri suhandjati sukri, Islam Menentang Kekerasan Terhaap Istri, (Yogyakarta: Gama 

Media, 2004) h 3-9. 
16 Soemiyat Hukum perkawinan islam dan Undang-undang Perkawinan. (Liberty. Yogyakarta 

2007) h 80. 
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kehidupan. Anak akan belajar bahwa cara menghadapi tekanan adalah dengan 

melakukan kekerasan. Menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan anak 

sesuatu yang biasa dan baik-baik saja. KDRT memberikan pelajaran pada anak laki-

laki untuk tidak menghormati kaum perempuan. 

2. KDRT dalam Hukum Islam 

Pemahaman atau penafsiran atas ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis tentang 

hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keliru dapat berkontribusi pada 

pembenaran perlakuan kekerasan terhadap istri. Pandangan yang keliru itu tampaknya 

mengacu kepada beberapa ayat yang secara tekstual maknanya memang mengarah 

kepada justifikasi terhadap tindak kekerasan atas perempuan, khususnya dalam rumah 

tangga. Ayat-ayat tersebut, di antaranya an-Nisa, 4: 34: 

   

    

    

    

  

   

    

   

  

  

     

     

       

Terjemahnya: 

 Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
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harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha 

Tinggi lagi Maha besar17. 

Ketika ayat tersebut dimaknai secara tekstual, maka tidak terdapat nilai-nilai 

egalitarian, equality, anti-oppressive dalam Islam terkait hubungan suami dan istri. 

Penekanan pada kata qawwamuuna yang sering diartikan sebagai pemimpin yang 

berkuasa mutlak, dan wa dribuuhuna yang selalu diartikan: pukullah mereka (isteri) 

seolah menjadi justifikasi diperbolehkannya kekerasan dalam rumah tangga18. 

          Kata qawwamuuna; oleh sejumlah penafsir, seperti Jalaluddin al-Sayuti, 

penulis Tafsir Jalalain, diartikan “memimpin” atau “menguasai” sehingga maknanya 

laki-laki adalah pemimpin atau penguasa atas perempuan, baik dalam kehidupan di 

rumah tangga lebih-lebih lagi dalam kehidupan luas di masyarakat19. Kata kedua, 

wadribuuhunna, umumnya kata ini diartikan secara tekstual “memukul secara fisik” 

sehingga tidak heran kalau ayat ini dipahami sebagai pembenaran terhadap bolehnya 

melakukan penganiayaan terhadap isteri. 

          Menurut Abduh, bukanlah pukulan dalam makna harfiyah yang berkonotasi 

penganiayaan, melainkan dalam makna metaforis, yaitu “mendidik” atau “memberi 

pelajaran.” Lebih lanjut, para ulama, seperti Imam Syafi’i menandaskan bahwa 

                                                             
17 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . . . h 85 
18 Syarifuddin Amir,. “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2011). h  

39. 
19 Ahmad Beni Saebani,. “Fiqh Munakahat 1” (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h 65. 
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kalaupun seorang suami terpaksa memukul isterinya, ada beberapa ketentuan yang 

digariskan dan harus diperhatikan oleh suami, di antaranya: 

1) terlarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan 

sejenisnya. 

2) dilarang memukul pada bagian wajah, 

3) dilarang memukul hanya pada bagian tertentu, dan  

4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi sampai 

cacat20. 

             Ajaran Islam sangat menegakkan yang hak dan melawan kebathilan.setiap 

penganut agam Islam, baik lelaki, maupun perempuan, tua maupun muda di titahkan 

supaya ber-amar ma’rufnahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Karena kekerasan merupakan tindakan yang menyuburkan kemungkaran, maka 

membiarkan kekerasan sama dengan mengabdi kebathilan. 

            Diperlukan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak menyamaratakan 

tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri 

dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-

anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara 

yang ma’ruf. Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak dibutuhkan 

                                                             
20 Alhamdani, HSA, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) h 20. 
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kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga21. Kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) dapat terhindarkan karena biduk rumah tangga dibangun 

dengan pondasi ajaran Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh 

peta iman. 

            Rasulullah Saw. sangat menaruh perhatian terhadap persoalan perempuan, 

termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga. Rasulullah sangat menyukai 

seseorang yang menyanyangi pasangannya, Sabda yang kuat untuk memuliakan istri. 

Dan dorongan untuk meneladani perilakunya yang mulia mendapatkan dasar pijak 

yang semakin kokoh melalui Firman Allah SWT Al-Qur’an .  

     

   

      

    

     

     

 

Terjemahnya:  

Katakanlah: "Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau 

kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa 

yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa 

atas segala sesuatu22. 

                                                             
21 Aziz Abdul dan Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat, Kihtbah, Naikah, dan Talak, 

(Jakarta: Sinar Grafia 2009) h 45. 

  
22  Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . . . h 
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Ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada umat Islam 

untuk percaya dan meniru perilaku budi pekerti Rasulullah. Dan rasul sangat tidak 

setuju dan melarang umatya melakukan KDRT. 

3. KDRT dalam Hukum Positif 

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan 

kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional 

sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa 

dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1 kekerasan 

terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender 

yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap 

perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan 

kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik23. 

Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau 

sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan 

baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu 

kejadian yang bersifat kebetulan (eccidental) tidak dikategorikan sebagai kekerasan 

walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan24. Pengertian di atas tidak 

menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, 

sehingga kaum perempuanpun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. 

                                                             
23 Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, 

h : 135-136  
24 Fatha, Ciciek, keluarga Sakinah: Seputar  problematika  Rumah Tangga, kekerasan dalam 

rumah tangga, (Jakarta: Rahima, 2008), h 294-296.  
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Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, 

merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan 

penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan 

seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup 

rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita. 

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering 

didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi 

hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam 

masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 

tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat 

dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik. 

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk 

juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 

kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang25. 

Bentuk-bentuk kekeraan terhadap istri dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini 

dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) 

                                                             
25 UU. No. 23 Tahun 2004, Tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, . . .h 25.  
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dan pelanggaran seksual. Undang-undang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan 

mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam pasal 5-9. 

Pasal 5. 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang 

dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 

1) Kekerasan fisik 

2) Kerasan psikis 

3) Kekerasan seksual, atau 

4) Penelantaran rumah tangga” 

Pasal 6 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat” 

Pasal 7 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan 

yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang26. 

Pasal 8 

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: 

                                                             
26 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut. 

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 

tertentu” 

Pasal 9 

1) 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. 

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 

luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut27. 

Adapun Ketentuan Pidananya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 

53. Misalnya dalam Pasal 44 menjelaskan bahwa : 

1) Setiap orang yang malakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah 

tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 

000.000,00 (lima belas juta rupiah); 

                                                             
27 Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading,1975) h 110. 
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2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan 

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 

(tiga puluh juta rupiah); 

3) Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan 

matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); 

4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami 

terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan 

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan 

sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau 

denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)28. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestic (privat) yang 

tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia 

dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus 

dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi 

korban KDRT. 

Undang-undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, 

sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk 

                                                             
28 Mustopa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung:CV.Pustaka Setia,2011), h 77. 
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memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera 

dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan 

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. 

C.  Kerangka Teori 

Islam adalah agama yang mengusung perdamaian dan anti kekerasan. Ketika 

kekerasan terjadi dalam kehidupan rumah tangga dipastikan keharmonisan keluarga 

terkoyak dan akan menimbulkan banyak masalah. Batin menderita lantaran orang 

yang semestinya  mencurahkan segala cinta dan perhatiannya justru berbalik arah 

dengan melakukan kezaliman dalam ucapan maupun perbuatan.  

Wujud KDRT yang terkadang terlupakan diantara kaum muslimin adalah 

perasaan benci kepada pasangan. Seorang suami menzalimi istrinya dengan ucapan-

ucapan pedas, bersikap kasar dan terlalu menuntut kesempurnaan dari pasangannya. 

Dia melupakan bahwa istri pun memiliki kelebihan disamping kelemahan yang 

memang setiap orang tidak bisa terlepas darinya. Allah ta’ala berfirman (QS. An-Nisa 

: 19). 
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Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 

yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian 

bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak29. 

 

 

Seorang istri pun terkadang melakukan praktek KDRT tanpa ia sadari seperti 

melupakan dan tidak bersyukur akan kebaikan suami. Dia menuntut sesuatu yang 

tidak mampu dilakukan suami. 

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT merupakan bentuk upaya 

pemerintah dalam melindungi korban KDRT. Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan sebuah 

perjuangan yang sangat panjang yang dilakukan oleh pegiat-pegiat feminisme di 

Indonesia. Pada tahun 2002 Komnas Perempuan bersama-sama dengan teman-teman 

dari beberapa kelompok atau organisasi perempuan, dan juga dengan salah satu 

organisasi yang ada di DPR RI, Forum Parlemen Indonesia untuk Kependudukan dan 

Pembangunan (IFPPD), yaitu untuk mendesak agar diundangkannya sebuah 

kebijakan tentang Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT), yang kemudian pada 

                                                             
29  Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya . . . h 125 
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tahun 2004 disahkannya sebuah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT2530. 

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga merupakan jaminan yang diberikan negara untuk  mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. 31Keutuhan dan 

kerukunan rumah tangga dalam suasana yang bahagia, aman, tenteram dan damai 

adalah dambaan setiap orang dalam suatu rumah tangga.  Ungkapan  ini  merupakan  

baris  pertama  pada  Alinea Pertama dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  

Permasalahannya,  sejauh mana hal ini teraplikasikan sesuai dengan pengaturan dan 

implikasinya dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam masyarakat. Sejak 

dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang 

sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini 

ditemukan adanya pandangan bahwa tindak kekerasan terhadap  perempuan,  istri,  

dan anak-anak  dipandang  sebagai  sesuatu  yang wajar dan hal itu disikapi sebagai 

konflik rumah tangga semata32.  

                                                             
30  Reformasi Hukum dan Kebijakan, http://www.komnasperempuan.or.id/about/struktur- 

organisasi/ program/ divisi/ reformasi- hukum-kebijakan / . (Di akses pada tanggal 12 Desember 2018) 
31 Stephen K. Sanderson, Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosiologi, 

(Edisi kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h 88. 

  
32 Sayuti Thalib,. Hukum Keluarga Indonesia. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).  

http://www.komnasperempuan.or.id/about/struktur-%20organisasi/%20program/%20divisi/%20reformasi-%20hukum-kebijakan%20/
http://www.komnasperempuan.or.id/about/struktur-%20organisasi/%20program/%20divisi/%20reformasi-%20hukum-kebijakan%20/
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Penerapan UU Penghapusan KDRT di lapangan belum bisa dikatakan 

berjalan efektif karena melihat fakta di lapangan dengan mengambil sampel di 

Pengadilan Agma Kendari pada saat melakukan pra penelitian kami menemukan 

fakta bahwa 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah perceraian akibat KDRT. 

Dengan permasalah inilah maka penulis akan melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Efektivitas UU no 23 Tentang KDRT dalam Menekan Tingkat 

Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari”.  

 

 


