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BAB IV 

ANALISIS KOMPARATIF PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL 

SUAMI-ISTRI MENURUT FIKIH ISLAM DENGAN UU NO. 23 TAHUN 

2004 

 
A. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Menurut 

Hukum Islam 

Sebelum Islam datang, posisi perempuan dalam kehidupan sosial sangatlah 

tidak layak dan tidak memiliki kebebasan.  Pada masa jahiliyah, anak perempuan 

yang lahir di masyarakat Makkah boleh dibunuh oleh ayahnya. Kekhawatiran 

anak perempuannya menikah dengan orang luar atau menikah dengan yang status 

sosialnya rendah, membuat ayahnya lebih memilih untuk membunuh anaknya 

tersebut. Namun saat Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya seperti 

memberi warisan dan kepemilikan penuh atas hartanya. Islam menghapus tradisi 

jahiliyah yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga posisinya setara, bebas, 

dan saling melengkapi dengan laki-laki.46  

 ٗ َ ِ ٰ َ َن  َ ۥ  ُ إِ  ۚ
َ َ َ  ۡ َ  َ إِ  ٓءِ  َ ِ ّ ٱ  َ ِ ّ  ُ ُٓؤ َ َءا  َ َ َ  َ  

ْ
ا ُ ِ َ  

َ
َو

  
ً

ِ َ َٓء  َ ٗ َو ۡ َ   َو
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan 
itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” 
(Q.S. an-Nisa’/4: 22) 

 

         
46 Agustin Hanapi, “Peran Perempuan dalam Islam”, Gender Equality: Internasional Journal 

of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret (2015): 16-17. 
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  ُ ُ َ َ
أ  َ ِ ّ ُ ٞ   ذَا  ِ

َ
 َ ُ َو ا  ّدٗ َ ۡ ُ ۥ  ُ ُ ۡ َو  َ  ٰ َ

ُ ۡ
ِۡم    ِ َ ۡ ٱ  َ ِ َٰرٰى  َ َ َ

  َ َٓء  َ  
َ َ

اِب  َ ٱ  ِ ۥ  ُ ُ َ ۡم 
َ
أ ٍن  ُ  ٰ

َ َ ۥ  ُ ُ ِ ۡ ُ َ ِۦٓۚ  ِ  َ ِ ّ ُ  َ ِٓء  ُ  ِ

َن   ُ ُ ۡ َ  
“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak 
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. 
Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita 
yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan 
menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-
hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” (Q.S. 
an-Nahl/16: 58-59) 

 
Ayat diatas menggambarkan bagaimana diskriminatifnya budaya jahiliyah 

terhadap perempuan. Charis Waddy dalam bukunya Women in Muslim History 

mengatakan “Tak banyak kelompok lelaki dan wanita di dalam sejarah yang 

mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya 

dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di sekeliling (Nabi) Muhammad. 

Catatan-catatan mereka membuktikan adanya suatu pengertian akan tujuan, 

tentang adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut segala-galanya dan 

yang membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali”.47  

  ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ َو َءاَدَم   ٓ ِ
َ  َ ۡ َ

 ۡ َ َ ِ  َو ٰ َ ِ ّ ٱ  َ ِ ّ  ُ ٰ َ ۡ َوَرَز  ِ ۡ َ ۡ َوٱ  ِ ّ َ
ۡ
ٱ  ِ
  

ٗ
ِ ۡ َ  َ ۡ َ َ  ۡ ِ ّ  ٖ ِ

َ
 ٰ َ َ  ۡ ُ ٰ َ ۡ َ   َو

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut 
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik 
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan 
makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Q.S. al-Isra/17: 70) 

 
Allah SWT menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan 

sempurna, bentuk yang terbaik dan kedudukan yang terhormat. Laki-laki dan 

         
47 Zainul Muhibbin, “Wanita Dalam Islam”, Jurnal Sosial Humaniora, Vol 4 No.2, 

November (2011): 112. 
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perempuan diciptakan setara dengan akal dan perasaannya yang mempunyai 

derajat dan kedudukan sama yang hanya dibedakan dari struktur bioligisnya.48  

Namun pada kenyataanya, masih terdapat bias gender yang terjadi 

memarginalkan posisi perempuan. Budaya patriarki yang kuat tertanam dalam 

tradisi Arab pada saat itu melahirkan tafsir yang cenderung mengedepankan posisi 

laki-laki dibanding perempuan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari 

perkembangan bahasa, ditemukan bahwa struktur bahasa Arab bentuk laki-laki 

(muzakkar) terunggulkan daripada bentuk perempuan (muannath).49 

Kekerasan yang terjadi dalam pemaksaan hubungan seksual biasanya didasari 

dari penafsiran nusyuz karena dianggap membangkang dan tidak taat kepada 

suami. Menolak ajakan suami ke ranjang oleh istri dan diikuti hadis “apabila 

seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka 

malaikat melaknatnya sampai subuh”, menjadi sebuah paksaan.  

Nasaruddin Umar dalam ceramahnya berpendapat, seringkali agama dipakai 

hanya untuk melanggengkan konsep patriarki dan dijadikan dasar melakukan 

kekerasan terhadap perempuan. Dalam hasil sebuah penelitian contohnya, 

Alquran terjemahan Departemen Agama RI kata fadribuhunn dalam surat an-Nisa 

ayat 34 diartikan dengan “pukullah mereka”. Pengertian ini tidak salah, namun 

tidak harus diartikan demikian. Nasaruddin berpendapat, kata wadribu dalam ayat 

tersebut dapat diartikan dengan “gauli” atau “setubuhilah”. Sehingga 

terjemahannya, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, 

         
48 Rusdi Zubeir, “Gender dalam Perpsektif Islam”, An Nisa'a, VOL. 7, NO. 2, DESEMBER 

(2012): 112. 
49 Ahmad Atabik, “Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur’an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat 

Kesetaraan Gender”, PALASTREN, Vol. 6, No. 2, Desember (2013): 300-301. 
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berkomunikasilah dengan mereka secara baik-baik, kemudian tinggalkanlah di 

tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika 

mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari-cari 

alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha 

Agung”. Terjemahan seperti ini akan lebih sesuai dengan konteks dibangunnya 

sebuah keluarga yaitu menciptakan ketenangan dan kasih sayang (mawaddah wa 

rahmah).50  

Dan jika suami memukul istrinya tanpa sebab, melebihi batas, dan bukan 

karena nusyuz, terdapat sanksi yang bisa dikenakan kepada suami. Hanafiyah dan 

Syafi’iyah berpendapat bahwa istri dapat memperkarakan pemukulan tersebut ke 

hadapan hakim. Hakim tersebut kemudian menasihati dan melarang untuk 

kembali memukul istrinya. Dan jika suami mengulangi pemukulan tersebut, maka 

hakim dapat menjatuhkan hukuman ta’zir. Imam al-Ghazali mengatakan jika 

keduanya harus dipisahkan hingga keadaan menjadi normal. Zhahiriyah 

menyatakan suami yang memukul istrinya tanpa sebab dihukum dengan qishash.51 

Suami dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah SWT dalam keluarga sesuai 

dengan surat an-Nisa ayat 34 bukan untuk memakai kewenangan dengan semena-

mena. Suami dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menggunakan 

kepemimpinannya dalam keluarga bahkan dituntut untuk menjamin keamanan 

istrinya. Tindakan suami yang memaksakan kehendaknya dan mengabaikan 

         
50 Khatimah, “Hubungan Seksual Suami”, 240-241. 
51 Ali Kadarisman, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam”, 

De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 9 No. 2 (2017): 96. 
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kerelaan istri jelas bukanlah contoh pemimpin yang baik sebagaimana 

seharusnya.52 

Pernikahan menjadi haram (sadd ads-dzari’ah) dikarenakan munculnya 

kerusakan yang disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di dalam pernikahan yang 

dapat mengakibatkan hilangnya prinsip dasar dari pernikahan tersebut, sehingga 

tidak ada lagi nilai kebaikan didalam keluarga yang mengabaikan prinsip layak 

(ma’ruf). Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan harus dilakukan 

berdasarkan norma dan ketentuan Allah SWT.53  

Calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan 

seharusnya mengikuti sosialisasi pra-nikah, begitu pula dengan calon suami yang 

akan memimpin suatu rumah tangga, sebaiknya melakukan serangkaian 

pemeriksaan kelayakan calon suami, agar kelak dalam membina rumah tangga 

masing-masing emosi pasangan dapat stabil mentalnya.  

Seperti pada contoh penelitian yang dilakukan di Kota Malang, para informan 

sepakat bahwa penting dilakukannya pemeriksaan psikis pra-nikah. Dapat 

dijadikannya sebagai alat pendeteksi dini gangguan kejiwaan yang mungkin 

dimiliki calon pasangan suami istri. Salah satu bentuk pencegahan terjadinya 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, relevan dengan konsep sadd ads-dzari’ah 

dan maqashid syari’ah.54 

         
52 Siti Musdah Mulia, Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islam Meraih Ridha Ilahi, (Jakarta: 

Marja, 2011), 159-160. 
53 Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia, 23. 
54 Ika Kurnia Fitriani, “Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala 

KUA dan Psikolog Kota Malang)”, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 
(2015): 28 
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Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar’i adalah pemeliharaan lima hal pokok 

(al-Kulliyat al-Khams). Semua tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan 

kelima aspek ini disebut maslahah. Begitupun segala yang menolak kemudharatan 

terhadap lima hal ini juga disebut maslahah. Imam al-Ghazali  mendefinisikan 

maslahah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka 

memelihara tujuan syara’.  Kelima hal pokok tersebut adalah: 

1. Pemeliharaan agama 

2. Pemeliharaan jiwa 

3. Pemeliharaan akal 

4. Pemeliharaan keturunan 

5. Pemeliharaan harta. 

Kelima hal pokok diatas adalah termasuk kemaslahatan al-dharuriyat. 

Kemaslahatan al-dharuriyat adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan 

kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat. Yang apabila kemaslahatan  ini 

diabaikan, maka akan terjadi kehancuran.55 

Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, sangatlah penting untuk 

memelihara lima pokok tesebut dan menjauhi praktek kekerasan dalam keluarga, 

Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak menyangkut 

keselamatan jiwa istri sebagai korban (pemeliharaan jiwa). Menurut ulama, 

perceraian yang disebabkan karena kekerasan dapat dikategorikan sebagai 

perceraian karena dharar atau membahayakan. Menurut Imam Malik, jika istri 

mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan 

         
55 Firdaus, Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 81-82 
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perceraian ke hadapan hakim. Adapun bentuk dharar tersebut adalah suami suka 

memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istrinya berbuat munkar.56 

Demikian pula pada anak (pemeliharaan keturunan) yang hidup dalam 

keluarga yang sering melakukan tindakan kekerasan, akan berdampak terutama 

psikis anak-anak akan terganggu, karena mereka menyaksikan sendiri tindakan 

kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya, sehingga dikhawatirkan akan 

berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, 

dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar 

peluangnya ia akan menjadi pelaku kekerasan pula. Dalam berbagai penelitian 

terungkap bahwa umumnya pelaku kekerasan berasal dari asuhan keluarga yang 

memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga juga.57  

Dalam hukum Islam sebenarnya terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual 

yang dilarang. Pertama, zhihar. Adalah ungkapan seorang suami terhadap istrinya 

yang bertujuan untuk membuatnya sakit hati. Seperti menyamakan istrinya 

dengan bagian tubuh ibunya untuk melukai hati istri. Kedua, ila. Sumpah yang 

diucapkan suami untuk tidak menggauli istrinya. Suami tidak akan dimaafkan 

oleh Allah SWT sebelum ia mencabut sumpahnya itu dan membayarkan kaffarat. 

Ketiga, sodomi (anal seks). “Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada 

duburnya” (HR. Abu Dawud dan An-Nasaa’i). Keempat, tidak menggauli istri. 

Berhubungan badan (al-wath’u) adalah hak dan kewajiban kedua pasangan suami 

istri. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menegaskan tentang hak seorang istri untuk 

         
56 Kadarisman, “Kekerasan Dalam Rumah”, 97 
57 Wayan Resmini, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi 

Anak”, Selaparang, Vol. 3, Nomor 1 (2019): 94 
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digauli suaminya. “Wajib bagi suami untuk menggauli istrinya, jika suami tidak 

ada udzur, pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik”.58 

Meskipun sudah dijelaskan dalam fikih ditegaskan hukuman bagi suami yang 

memaksakan hubungan seksual kepada istri (marital rape), namun hanya dibatasi 

dalam masalah “luthiyah asy-sughra” (perbuatan liwath kecil) namun tidak 

ditegaskan untuk pemaksaan atau kekerasan seksual dalam bentuk yang lainnya.59  

يَُداِعبَـَها  وَ  ِطَفهاَ  لُِيالَ  َوٰلِكنْ  - اِحلَمارُ  - الَبِعْريُ  يـََقعُ  َكمَ  َزْوَجِتهِ  َعلَ  َاَحدُُكمْ  َاليـََقعُ   
"Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. 
Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan 
cumbu rayu." (HR. At-Tirmidzi)60 

 
Hadis diatas menggambarkan bahwa bagaimana seharusnya suami 

memperlakukan istrinya ketika hendak menggaulinya. Ciuman dan rayuan yang 

menggerakkan kesediaan dan kerelaan istri untuk melakukannya, bukan 

pemaksaan dengan kekerasan. Hubungan yang sehat secara fisik dan psikologis 

ini yang harusnya dibangun setiap pasangan suami istri. Tidak ada yang tersakiti 

karena adanya ketidakrelaan dan kokohnya sebuah pernikahan. 

Sesungguhnya pernikahan didirikan harus dengan empat pilar kokoh sebagai 

pondasinya. Pondasi yang kuat yang akan mewujudkan keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rahmah.  

1. Pernikahan adalah berpasangan (zawaj/ Q.S. al-Baqarah: 187). Suami istri 

saling melengkapi, saling bekerjasama. 

         
58 Kadarisman, “Kekerasan Dalam Rumah”, 90-94. 
59 Irfan syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat”, al-ahkam, Vol. 3, 

Nomor 2 (2018): 188. 
60 Almath, 1100 Hadits Terpilih, 232 



58 
 

 

2. Pernikahan adalah ikatan yang kokoh (mitsaqan ghalizhan/  Q.S. an-Nisa: 21) 

sehingga bisa menjaga pondasi dari terpaan yang datang. Keduanya menjadi 

ikatan yang satu, saling menjaga dengan erat. 

3. Pernikahan harus dijaga dengan sikap dan perilaku yang baik (mu’asyarah bil 

ma’ruf/ Q.S. an-Nisa: 19). Seorang suami selalu berpikir, berupaya, dan 

melakukan segala yang terbaik untuk istri. begitu juga istri melakukan hal 

yang sama kepada suami. 

4. Pernikahan harus dikelola dengan musyawarah (Q.S. al-Baqarah: 23). Selalu 

menjaga komunikasi antar suami istri adalah sesuatu yang harus selalu 

dilakukan setiap pasangan. Menghormati pendapat pasangan, saling memberi 

dan meminta masukan, mengambil keputusan bersama adalah hal yang wajib 

dilestarikan dalam keluarga.61  

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan menghancurkan pilar-pilar 

yang semestinya dijaga dengan baik oleh suami dan istri. Mendapatkan nilai 

ibadah serta pertanggung jawaban terhadap akad atau janji yang diucapkan pada 

saat awal pernikahan. Allah SWT menjadikan pernikahan sebagai sarana halalnya 

hubungan seksual suami istri adalah dengan tujuan menumbuhkan rasa kasih 

sayang dan rasa cinta antar umat manusia. Menjadi manusia yang lengkap sesuai 

anjuran Rasulullah saw. dengan pengharapan segala kebaikan dan kemaslahatan 

dari pernikahan.  

َوِجلََماِهلَا َوِلِديِْنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّْيِن َترَِبْت يََداكَ تـُْنَكُح اْلَمْرأَُة َألْربٍَع: لَِمـاِهلَا َوِحلََسِبَها   

         
61 A.K. Anwar, Fondasi Keluarga Sakinah, 9-10 
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“seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, statusnya, 
kecantikannya, dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang 
memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan”. (HR. Bukhari)62 

 
Seorang suami dalam membimbing dan mengajari istrinya agar istri tahu akan 

kewajibannya yaitu mentaati dan melayani suaminya sesuai apa yang telah 

diperintahkan dalam syariat haruslah dengan cara yang baik (ma’ruf), sehingga 

istri menjalankan kewajibannya dengan cara yang baik (ma’ruf) pula. Seorang 

istri yang salihah akan menjadi seorang pendamping yang amanah, senantiasa 

menjaga agamanya dalam dirinya.63 

  
B. Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 

Tahun 2004 

Pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh suami terhadap istri adalah bentuk kekerasan seksual sebagaimana 

yang tertulis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga 

dijelaskan pada Bab II pasal 3 bahwa tujuan adanya undang-undang ini 

berlandaskan asas: 

1. Penghormatan hak asasi manusia; 

2. Keadilan dan kesetaraan gender 

3. Nondiskriminasi; dan 

4. Perlindungan korban 

         
62 Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram jilid 5, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2007), 277 
63 Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, 279-282 
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Dengan menjunjung asas diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga ini diharapkan mampu 

mencapai apa yang diharapkan dalam pemberlakuan undang-undang ini sesuai 

yang tercantum pada Bab II pasal 4: 

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 

2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 

3.  Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 

4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. 

Undang-undang dirancang dan diberlakukan oleh negara semata-mata 

bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya. Kepastian hukum sesuai 

dengan apa yang telah tercantum dalam undang-undang memberikan warga 

negaranya rasa aman. Setiap individu adalah bebas, sesuai dengan hak dan 

kewajibannya masing-masing. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, peranan suami dan istri telah digambarkan 

dengan baik. Pada Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pasal 77: 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan 

masyarakat; 

2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; 

3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya; 
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4. suami istri wajib memelihara kehormatannya; 

5.  jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. 

Dengan melihat aturan dalam kompilasi hukum Islam tersebut diatas, maka 

sesungguhnya segala perlakuan suami terhadap istri ataupun sebaliknya telah 

diatur dalam undang-undang dan undang-undang tersebut melindungi suami atau 

istri dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, agar keharmonisan dalam 

rumah tangga yang berlandaskan  keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah 

dapat terwujud. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan 

terbentuk secara otomatis pada saat keduanya mengikrarkan janji pernikahan, 

melainkan melalui proses berkeluarga. Ada yang membutuhkan waktu hanya 

beberapa bulan atau beberapa tahun, ada pula yang cukup lama, bahkan harus 

terbentur dengan bebagai masalah keluarga. Untuk mewujudkan kebahagiaan 

keluarga memang diperlukan kepercayaan satu sama lain yaitu suami dan istri, 

saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kesetiaan, saling 

membantu, dan saling terbuka dalam semua permasalahan di dalam keluarga, Dan 

yang paling utama adalah menjaga perasaan dengan tidak mengumbar aib atau 

kekurangan pasangannya. Jika ada masalah atau keburukan dari salah satu 

pasangannya sebaiknya dipecahkan berdua dan saling terbuka serta mau 

menerima kritikan atau koreksi dari pasangannya. Maka jika hal tersebut bisa 

diterapkan dalam rumah tangga, tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah akan terwujud dengan sendirinya. Begitu pula mengenai pengasuhan 

anak-anak, akan lebih bahagia jika bisa dilakukan bersama-sama tanpa 
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mengurangi tanggung jawab seorang ibu terhadap tumbuh kembang dan 

pendidikan anak-anak. 

Dalam membina rumah tangga biasanya akan banyak menjumpai masalah, 

baik permasalahan yang berasal dari internal keluarga maupun eksternal keluarga. 

Masalah yang timbul dari internal keluarga, misalnya seperti salah paham atau 

berbeda pendapat tentang sesuatu hal, tidak adanya toleransi antara suami dan 

istri, cara pengasuhan anak yang berbeda antara suami dan istri, dan mungkin 

tidak adanya saling pengertian dalam hal hubungan seksual suami istri, maka dari 

permasalahan tersebut akan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.  

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 8 adalah termasuk Delik aduan 

terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya 

dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan 

seksual yang dirugikan. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak 

harus ada aduan. Istri yang salihah menikah karena berdasarkan kerelaan dan 

ridanya, tentu tidak dengan mudah melaporkan suaminya apabila menerima 

perlakukan pemaksaan atau kekerasan seksual apabila permasalahan tersebut 

dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara keduanya, sesuai dengan 

ajaran Islam yaitu membangun pernikahan berdasarkan musyawarah dan 

mu’asyarah bil ma’ruf.64 

Istri yang mengalami KDRT bisa memaafkan suaminya dikarenakan 

dorongan untuk menghindari, membalas dendam, dan menahan agar tidak 

         
64 George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Lex 

Crimen, Vol. IV, Nomor 6 (2015): 80 
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membuat hubungan semakin buruk. Biasanya pemaafan ini dilakukan karena 

faktor anak dan keyakinan terhadap agamanya.65  

Polisi dalam menyoroti dan menyikapi masalah KDRT sangatlah hati-hati 

dalam mengambil tindakan, karena harapannya adalah agar kerluarga tersebut 

tetap dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya. Tindakan 

hukum ini berdasarkan diskresi Polisi, sehingga agak menyimpang dari yang 

seharusnya. Upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu 

dengan memberikan pelayanan atau perhatian khusus kepada korban melalui 

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan membangun hubungan kerja (mitra) dengan 

lembaga pemberdayaan perempuan.66 

Undang-undang ini dibuat bertujuan untuk melindungi kaum perempuan 

dalam rumah tangga, bahwa sesungguhnya kaum perempuan itu juga memiliki 

hak asasi yang sama dengan kaum laki-laki. Suami dan istri wajib untuk saling 

menjaga harkat, martabat keluarga, dan hak-hak pribadi masing-masing pasangan. 

Hubungan yang baik dapat terwujud dengan adanya relasi yang setara dan 

seimbang diantara keduanya.67 

         
65 I Dewa Ayu Dwika Puspita Dewi & Nurul Hartini, “Dinamika Forgiveness pada Istri yang 

Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Insan Jurnal Psikologi dan Kesehatan 
Mental, Vol. 2, Nomor 1 (2017): 60, diakses 7 Maret 2021, doi: 10.20473/jpkm.v2i12017.51-62 

66 Lamber Missa, “Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 
Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur”, (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 
2010), 141 

67 Mulia, Muslimah Sejati: Menempuh, 142 


