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 Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan merupakan sebuah 

dokumentasi berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan 

ditangani oleh berbagai lembaga negara. Dalam Islam ketika istri tidak memenuhi 

hak suami disebut sebagai nush�̅�z karena istri dianggap durhaka kepada suami. 
Namun subordinasi masih banyak ditemui dalam rumah tangga dimana istri yang 

dituntut untuk selalu memenuhi hak suami sedangkan banyak kasus suami yang 

sering tidak memenuhi hak istri, fakta ini telah dicatat oleh Komnas Perempuan 

dalam CATAHU Tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingginya angka 

pelanggaran suami terhadap hak istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti 

akan menjelaskan konsep nush�̅�z suami terhadap istri yang terjadi dalam sebuah 

perkawinan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja jenis kekerasan 

suami terhadap istri dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 

Tahun 2018 dan 2019 menurut perspektif teori nush�̅�z. Bagaimana akibat hukum 
kekerasan suami terhadap istri dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019 menurut perspektif teori nush�̅�z. Bagaimana 
upaya yang harus dilakukan atas sikap suami yang melakukan kekerasan terhadap 

istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019  perspektif teori 

nush�̅�z. . 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian 

kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi yaitu berupa buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi 

peneliti. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskripstif dan analisis isi 

(content analysis). 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama jenis kekerasan suami 

terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 

perspektif teori nush�̅�z yaitu kekerasan suami terhadap istri seperti kekerasan fisik, 
kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kedua akibat 

terjadinya hukum kekerasan suami terhadap istri  dalam CATAHU perspektif 

nush�̅�z, istri berhak mengajukan gugat cerai dengan memberikan ‘iwaḍ sebagai 
tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan. Ketiga dalam menghadapi kekerasan 

suami dalam CATAHU perspektif nush�̅�z, istri dapat melaukan upaya penyelesaian 

dengan cara menasihati suami sehingga terjadi perdamaian, jika perdamaian tidak 

tercapai, penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan suami istri ke 

Pengadilan Agama. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau 

embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja 

merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah 

tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju 

pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan 

itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan kaum yang lain.1 

Pada hakikatnya akad nikah mengakibatkan timbulnya pertalian dalam 

kehidupan manusia yang menyatukan dan meneguhkan hubungan antara 

dua keluarga dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami-

istri yang harus dipenuhi bersama. Dari baiknya pergaulan antara istri 

dengan suaminya, saling mengasihi, memberikan kebaikan kepada semua 

keluarga menjadi integral dalam segala urusan sesamanya untuk 

menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.2 

Namun, dalam berumah tangga masih muncul persepsi yang kurang 

tepat dalam memahami sesuatu yang dianggap sebagai hak dan kewajiban, 

seperti halnya hubungan hak suami-istri dalam rumah tangga. Mustaming, 

dalam al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah 

Luwu juga membicarakan mengenai ketidakadilan atau dehumanisasi yang 

                                                             
1 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Buku I) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 11. 
2 Beni Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 33. 



 
 

 
 

banyak dialami kaum perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan yang 

melanda kaum perempuan secara fisik adalah kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga yang tercermin dari relasi suami-istri. 

Perempuan masih mengalami dehumanisasi dalam bentuk penindasan, 

subordinasi, marginalisasi, dan bentuk kekerasan lainya verbal maupun 

nonverbal.3 

Pengertian pelanggaran hak atau tidak dilaksanakannya kewajiban oleh 

istri dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 ayat 1 

yang disebut sebagai nush�̅�z. Nush�̅�z di sini hanya diterangkan secara 

spesifik mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh istri,  yaitu “Istri dapat 

dianggap nush�̅�z jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan 

yang sah”.4 

Menurut Shaleh  bin Ghanim dalam bukunya Jika Suami Istri Berselisih; 

Bagaimana Mengatasinya?, secara bahasa nush�̅�z memiliki beberapa 

pengertian, antara lain: meninggikan diri, menentang, menolak, tidak patuh, 

melawan, melampaui batas, mengganggu, benci, marah, beselisih, tidak 

sepaham, minggat, mengurangi, menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, 

meremehkan, menghindar, sombong, menyimpang, dan lain-lain.5 

                                                             
3 Mustaming, Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 6. 
4 Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), 26. 
5 Shaleh  bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya? (Jakarta: 

Gema Insani, 1998), 186. 



 
 

 
 

Al-Rab𝑖 ̅ bin  Sulayma̅n  memberitahukan  kepada  kami,  ia  berkata 

Muhammad bin Idris al-Sh�̅�fi𝑖 ̅ memberitakan kepada kami, ia berkata : 

Allah Tabaraka wa Ta�̅�l�̅� berfirman :6 

ْن  ا َأ َم ِه ْي َل اَح َع َن ََل ُج ا َف َراًض ْع ْو ِإ وًزا َأ ُش ا ُن َه ِل ْع ْن بَ  ْت ِم اَف ٌة َخ َرَأ ْم ِن ا َوِإ
ح    ُس الشُّ ُف َرِت اْْلَنْ  ِض ْح ۗ   َوُأ ْْيٌ  ُح َخ ْل ۗ  َوالصُّ ا ًح ْل ا ُص َم ُه  َ ن يْ   َ ا ب َح ِل ْص ُي
وَن  ُل َم ْع  َ َا ت ن  اَّلل َ كَ اَن ِِب ِإ وا َف ُق ت   وا َوتَ  ُن ْن ُُتِْس ۗ  َوِإ
ْيًا7                                                               ِب  َخ

Artinya: “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nush�̅�z atau  sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian  yang sebenar-benarnya,   dan   

perdamaian  itu   lebih   baik   (bagi mereka)   walaupun manusia 

itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu 

secara baik dan memelihara dirimu (dari nush�̅�z dan sikap tak 

acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”.8 

       

Peristiwa suami melakukan kekerasan kepada istri juga sudah bukan 

menjadi hal yang jarang lagi di telinga masyarakat. Bahkan penyiksaan 

secara berlebihan dengan membakar bahkan membunuh istri menjadi potret 

buram rumah tangga akhir-akhir ini.9 Bahkan Komisi Nasional (KOMNAS) 

anti kekerasan terhadap perempuan dalam siaran pers Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020 yang merekam kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2019, di 

mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, salah satunya 

kekerasan di ranah privat (korban dan pelaku berada dalam relasi 

                                                             
6 Ismail Yakub, Terjemahan al-Umm (Kitab Induk) Jilid 8 karangan Al-Imam Asy-Syafi’I 

R.A (Kuala Lumpur: Victory, 1984), 269. 
7 Al-Qur’�̅�n, 4: 128. 
8 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 99. 
9 Mustaming, Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu, 6. 
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perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya) baik dalam lingkup 

rumah tangga maupun di luar rumah tangga, masih merupakan kasus yang 

dominan dilaporkan. Kasus WS (Women’s Studies) yang tertinggi 

dilaporkan adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dalam 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan untuk kekerasan di rumah tangga/ 

relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya Kekerasan 

terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), 

disusul Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) 2.073 kasus (21%), kekerasan 

terhadap  anak perempuan 1.417 kasus (14%). Kekerasan dalam rumah 

tangga yang paling menonjol  adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), 

menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 

kasus (31%), psikis 1.658 (17%), dan ekonomi 1.064 kasus (11%).10  

      Dari pemaparan di atas  memang tidak banyak sumber yang secara 

spesifikasi menjelaskan mengenai nush�̅�z suami termasuk konsekuensinya 

dibandingkan dengan nush�̅�z istri, bahkan juga masih banyak 

kesalahpahaman persepsi mengenai apa yang dianggap sebagai hak dan 

kewajiban suami-istri sehingga bisa menyebabkan terjadinya dehumanisasi 

khususnya yang dialami oleh istri. Namun, beberapa data juga telah 

menyebutkan bahwa nush�̅�z selain yang dilakukan oleh istri dalam 

pengertiannya juga disebutkan mengenai nush�̅�z suami. Dalam hukum 

Islam khususnya hukum Islam yang telah dikodifikasi yaitu Kompilasi 

                                                             
10 KOMNAS Perempuan, diakses dari https://www.Komnasperempuan.go.id , pada tanggal 

22 Januari 2020 pukul 06.25. 



 
 

 
 

Hukum Islam memang tidak menyertakan konsekuensi yang sama akibat 

nush�̅�z yang dilakukan suami terhadap istri. Namun, tindak pelanggaran 

hak dalam rumah tangga telah mendapatkan perhatian khusus dengan 

adanya undang-undang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (UU 

PKDRT). Dalam undang-undang tersebut telah dimuat berbagai tindakan 

kekerasan dengan akibat hukumnya dalam rumah tangga khususnya 

pelanggaran hak perempuan sebagai istri dalam rumah tangga yang 

dilakukan oleh suami. 

 Tetap saja nush�̅�z bukan hanya dilakukan oleh istri, karena nush�̅�z 

memiliki pengertian perselisihan yang timbul akibat adanya ketidakpatuhan 

dari salah satu pihak, baik dari pihak istri atau pihak suami dan jika 

pembangkangan yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak wajib dipatuhi 

maka sikap itu tidak dapat dikategorikan sebagai nush�̅�z. Suami lebih 

banyak melakukan nush�̅�z kepada istri berupa kebencian dan 

ketidaksenangannya terhadap istri sehingga suami menjauhi dan tidak 

memperhatikan istrinya.11 Dalam al-Qur’�̅�n 04: 128, 04: 130 nush�̅�z dari 

pihak suami sendiri seperti bersikap keras terhadap istri, tidak 

menggaulinya, atau tidak mau memberikan haknya.12 

 Selain itu di dalam tafsir Jalalin diterangkan bahwa nush�̅�z suami 

antara lain bisa diartikan sikap tidak peduli hingga berpisah ranjang 

daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena 

                                                             
11 Miftah Faridl, 150 Maslahah Nikah Keluarga (Jakarta: Gema Insani, 1999), 154. 
12 Choiruddin Hadhiri SP, Klasifikasi Kandungan al-Qur’�̅�n Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 

2005), 228. 



 
 

 
 

marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik 

dari istrinya itu.13 

 Oleh karena itu skripsi ini akan meneliti mengenai bentuk pelanggaran 

suami atas hak istri berdasarkan data dari catatan tahunan Komnas 

Perempuan Tahun 2019 dalam perspektif teori nush�̅�z untuk menemukan 

jenis perbuatan suami yang dianggap melanggar hak istri serta konsekuensi 

yang ditimbulkan terhadap perbuatan tersebut dengan judul skripsi 

“Tinjauan Teori Nush�̅�z terhadap Pelanggaran Suami atas Hak Istri 

dalam Catatan Tahunan (CATAHU)Komnas Perempuan Tahun 2018 

dan 2019”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi yaitu: 

1. Apa saja jenis kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nush�̅�z? 

2. Bagaimana akibat hukum kekerasan suami terhadap istri dalam 

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori 

nush�̅�z? 

3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan atas sikap suami yang 

melakukan kekerasan terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019  perspektif teori nush�̅�z?  

                                                             
13 Jalaludin al-Mahalli dan Jalaludin as-Sayuti, Terjemahan Tafsir Jalaludin Berikut 

Asbabaun Nuzul Jilid 1, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Afgensindo, 2007), 420. 



 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna mendapatkan 

suatu tujuan yaitu : 

1. Memberi gambaran mengenai jenis kekerasan suami terhadap istri 

dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif 

teori nush�̅�z. 

2. Memberi gambaran mengenai akibat kekerasan yang dilakukan suami 

terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 

2019 perspektif teori nush�̅�z. 

3. Memberi gambaran mengenai upaya yang bisa dilakukan istri dalam 

menghadapi kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nush�̅�z. 

D. Manfaat Penelitan 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

khazanah keilmuwan Islam, terutama mengenai masalah nush�̅�z serta 

hal-hal yang berkaitan di dalamnya serta sumbangan pemikiran bagi 

praktisi hukum dan pihak-pihak yang mempunyai ketertarikan dalam 

menangani permasalahan nush�̅�z dan hal-hal yang berkaitan dengan hal 

tersebut. 

2. Kegunaan praktis 

a. Bagi Peneliti 



 
 

 
 

Menambah pengalaman dalam penelitian sebagai akademisi 

terutama tentang nush�̅�z suami terhadap istri. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi serta 

wawasan tambahan terhadap masyarakat sekitar dan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat memberikan refrensi yang berguna untuk 

peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian mengenai nush�̅�z 

suami terhadap istri. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini digunakan penulis untuk menemukan data yang 

tersedia dalam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

yang dikaji dalam sekripsi ini. Beberapa kajian yang peneliti temukan : 

Pertama, skripsi Hesti Wulandari ditulis pada tahun 2010 dengan judul 

“Nush�̅�z Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah nush�̅�z yang 

dilakukan suami belum banyak diketahui oleh masyarakat, bahkan di dalam 

Kompilasi Hukum Islam sendiri hanya mengatur nush�̅�z istri saja padahal 

al-Qur’an dinyatakan secara tegas bahwa nush�̅�z tidak hanya berlaku pada 

wanita saja, namun laki-laki pun bisa dikatakan nush�̅�z. Untuk itu Hesti 

Wulandari merinci rumusan permasalahan menganai maksud nush�̅�z suami, 

bagaimana kriteria nush�̅�z suami dalam perspektif hukum Islam serta faktor 



 
 

 
 

dan akibat nush�̅�z yang dilakukan oleh suami. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metodek deskriptif analitis  yaitu 

memberikan analisa terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Teknik 

pengumpulan data yang dipakai adalah library research yaitu penelitian 

dengan pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan.14 Dari 

hasil penelitian tersebut dapat ditarik hasil kesimpulan mengenai faktor 

penyebab terjadinya nush�̅�z pada suami yatiu kurangnya pendidikan agama, 

tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berpoligami, selingkuh, 

cemburu buta, bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal 

terhadap istri, sikap tidak adil suami terhadap istri, mempunyai kebiasaan 

buruk. Selain itu, mengenai akibat nush�̅�z suami yaitu terlantarnya anak dan 

istri serta dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat 

istri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim selaku pemberi keadilan 

setelah proses damai tidak berhasil. Ketika tidak dijumpai di dalam hukum 

positif mengenai nush�̅�z suami, maka hakim-hakim harus berijtihad untuk 

mengambil sebuah kemaslahatan.15 

Dari uraian tersebut skripsi oleh Hesti Wulandari ini berbeda dengan 

skripsi penulis dari objek penelitian, karena penulis di sini akan meneliti 

objek berupa Catatan Tahunan Komnas Perempuan. 

Kedua, skripsi Nur Faizah ditulis pada tahun 2005 dengan judul 

“Konsep Nush�̅�z dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Beperspektif 

                                                             
14 Hesti Wulandari, “Nush�̅�z Suami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, 

Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 7-14. 
15 Ibid, 85-86. 



 
 

 
 

Gender)”. Skripsi ini memuat rumusan masalah bagaimana konsep nush�̅�z 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan bagaimana tinajauan perspektif  

keadilan jender terhadap konsep nush�̅�z dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Dalam penelitian posisi perempuan ketika nush�̅�z sebagai muatan 

materil Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi titik tekan dalam studi ini. 

Dalam skripsinya Nur Faizah menggunakan penelitian pustaka (library 

research). Kesamaan penelitian ini dari sisi metode pustaka.16 Dalam hasil 

analisis data dari skripsi ini dijelaskan bahwa nush�̅�z dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya legitimasi dan otoritatif  laki-laki 

atas perempuan, hal tersebut secara tidak sadar ternyata menimbulkan 

perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan. Islam hadir sebagai 

agama yang rahmat bagi semesta alam, telah menawarkan banyak hal dalam 

rangka membangun masyarakat yang adil, egaliter dan demokratis, antara 

lain yang menyangkut ajaran kesetaraan laki-laki dan perempuan, termasuk 

dalam hukum perkawinan.17 

Dalam penelitian oleh Nur Faizah dan penulis terdapat perbedaan dalam 

rumusan masalah dan juga perspektif yang digunakan, karena dalam hal ini 

penulis Nur Faizah menggunakan perspektif jender dalam penelitiannya 

mengenai nush�̅�z. 

Ketiga, skripsi Aisyah Nur Lia tahun 2005 dengan judul “Nush�̅�z 

Suami Terhadap Istri Perspektif  Hukum Islam”. Skripsi Aisyah Nur Laila 

                                                             
16 Nur Faizah, “Konsep Nush�̅�z dalam Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi (Tinjauan 

Berperspektif Gender)  (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), 6-18. 
17 Ibid, 81. 



 
 

 
 

ini dilatar belakangi di mana dalam al-Qur’an, 4: 128 menjadi dasar hukum 

tentang nush�̅�z yang datang dari pihak suami dalam perkawinan, selain itu 

dalam beberapa ayat al-Qur’an dalam al-Qur’an, 4: 20:, 4: 21, 4: 129 dan 4: 

130, serta hadith Nabi Saw. (HR. Ab�̅� D�̅�w�̅�d, Ibn M�̅�jah, Ahmad dan 

Nas�̅�𝑖)̅, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

undang Perkawinan tidak ada yang menyinggung masalah nush�̅�z suami. 

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis Aisyah merinci rumusan 

masalah tentang bagaimana kriteria serta akibat nush�̅�z suami terhadap istri 

menurut hukum Islam dan upaya hukum penyelesaian nush�̅�z suami 

menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan. Dengan 

pendekatan masalah yang digunakan adalah yurudis normatif.18 Sehingga 

dalam penelitian Aisyah ini diperoleh suatu hasil mengenai akibat nush�̅�z 

suami yang berakibat pada pembatalan hak yang dimiliki istri, 

mengakibatkan batalnya hubungan perkawinan, istri terlantar, sehingga istri 

dapat mengajukan khulu’. Namun sebelum mengajukan khulu’ istri dapat 

menasehati suami dengan cara yang baik, mencari jalan damai hingga 

mengembalikan mahar (khulu’). Dalam hal ini gugatan cerai (khulu’) 

diputuskan oleh hakim apabila suami benar-benar membahayakan nayawa 

dan tidak bisa diselamatkan lagi akhlaknya.19 

                                                             
18 Aisyah Nur Laila, “Nush�̅�z Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Islam”, Skripsi 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), 25-26. 
19 Ibid, 72. 



 
 

 
 

Dari pemaparan skripsi Aisyah berbeda dengan skripsi yang akan 

penulis angkat. Letak perbedaan pada rumusan masalah dan objek 

penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (library 

research). Yaitu suatu bentuk penelitin yang menggunakan buku-buku 

sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Penelititan ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang 

relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, 

jurnal, dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti 

sebagai instrumen kunci.20  

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengutamakan proses pengkajian 

objek penelitian bukan berfokus pada produk dengan analisis secara 

induktif yaitu dari khusus ke umum.21 

Adapun sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

                                                             
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV Alfabeta, 

2016), 8. 
21 Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212. 



 
 

 
 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.22 Sumber data primer 

yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada buku-buku yang 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Selain itu 

skripsi ini merujuk pada data-data yang mengikat seperti 

perundang-undangan yang mengatur mengenai KDRT dan  sumber 

data primer yang menyebutkan nush�̅�z suami seperti : 

1) Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun  

2018 dan 2019. 

b. Sumber Data Skunder 

Sumber data skunder diperoleh dari berbagai referensi atau 

literatur buku-buku yang berkaitan dengan objek penlitian, selain 

itu sumber data diperoleh dari data yang sudah diterbitkan oleh 

pihak lain dalam bentuk seperti, jurnal, makalah, karya ilmiah dan 

lain sebagainya.23 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

buku-buku yang secara langsung maupun secara tidak langsung 

berkaitan dengan kekerasan suami terhadap istri. Adapun sumber 

data skunder sebagai berikut: 

1) Buku Sulistyowati Irianto “Perempuan dan Hukum yang 

Berperspektif Gender” 

2) Buku Fatul Jannah “Kekerasan terhadap Istri” 

                                                             
22 Ibid., 225. 
23  Ibid. 



 
 

 
 

3) Buku M. Ishar Helmi“Gagasan Pengadilan Khusus KDRT” 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang faktual peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui data kualitatif. 

Jenis penelitian ini yaitu analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data melalui dokumen. Dokumen adalah catatan kejadian sudah lampau 

yang dinyatakan dalam bentuk tulisan.  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain mengenai subjek. 

Peneliti mencari data berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah dan 

lain-lain yang berkaitan dengan nush�̅�z suami.24 Melalui teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi peneliti mengkaji berbagai 

informasi secara faktual mengenai nush�̅�z.  

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan  sejak awal 

kegiatan penelitian dilakukan dengan melakukan analisis pada studi 

pendahuluan maupun data skunder baik berupa dokumentasi, buku dan 

material lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 25 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif 

yaitu proses pengambilan kesimpulan yang berasal dari premis umum 

                                                             
24  Ibid, 145.      
25 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan (Jakarta: 

Kencana, 2014), 401. 



 
 

 
 

yang diawali dengan dalil-dalil, teori dasar.26 Dalam hal ini penulis 

mengemukakan terlebih dahulu mengenai konsep umum nush�̅�z, 

kemudian menjelaskan mengenai tindakan kekerasan suami terhadap 

istri dalam CATAHU Komnas Perempuan. 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk pemeriksaan keabsahan data penelitian ini adalah dengan 

kriteria kredibilitas di mana informasi yang terkandung dalam 

penelitian ini harus memiliki nilai kebenaran dan sehingga penelitian 

kualitatif ini dapat dipercaya oleh pembaca.27 

Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

tringulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan sebagai pembanding terhadap data itu.28 Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan tringulasi dengan sumber yang menjelaskan 

tentang konsep teori nush�̅�z. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk dapat mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka 

peneliti akan menyusun penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing 

dibagi menjadi sub-sub bagian rincian sebagai berikut : 

BAB I  :     PENDAHULUAN 

                                                             
26 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah 

(Jakarta: Kencana, 2017), 15-16. 
27 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016), 330. 
28 Muh. Fitrah, Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus 

(Sukabumi: CV Jejak, 2017), 94. 



 
 

 
 

Bab pertama penelitian ini memaparkan gambaran 

umum mengenai skripsi yang akan dibuat mulai dari 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, manfaat dan tujuan penelitian, telaah pustaka, 

kajian teori, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah 

penelitian kualitatif pustaka yang akan dilakukan oleh 

penulis. 

BAB II :     KONSEP TEORI NUSH�̅�Z 

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai 

pengertian dan hukum nush�̅�z, kriteria-kriteria nush�̅�z 

suami, akibat serta upaya penyelesaian adanya nush�̅�z 

yang dilakukan dari pihak suami. Selain itu dalam bab 

ini penulis memaparkan mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga kaitanya dengan nush�̅�z yang dilakukan 

oleh suami. Kajian teori dalam bab ini berfungsi sebagai 

alat analisis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

mengenai nush�̅�z. 

BAB III :     KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM    

 CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN 

 TAHUN 2018 DAN 2019 

Bab ini memaparkan penyajian data tentang Catatan 

Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 



 
 

 
 

dan 2019. yang menjelaskan tentang apa saja kategori 

kekerasan suami terhadap istri dalam Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempuan yang merupakan 

catatan pendokumentasian berbagai kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani 

berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun 

laporan langsung ke Komnas Perempuan sepanjang 

Tahun 2019, serta uraian mengenai Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) yang meliputi pengertian dan 

klasifikasinya. Fungsi bab ini adalah untuk mengetahui 

data-data tentang Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 

Perempuan pada Tahun 2019 yang diperoleh dari data 

skunder dan dokumen-dokumen pemerintah yang 

tersimpan di website resmi lembaga Indonesia. 

BAB IV          :      ANALISIS   KEKERASAN   SUAMI   TERHADAP 

ISTRI  DALAM CATATAN TAHUNAN KOMNAS 

PEREMPUAN TAHUN 2018 DAN 2019 

MENURUT TEORI NUSH�̅�Z 

Bab ini berisi analisis teori nush�̅�z yang diambil dari 

buku, al-Qur’an, dan hadith terhadap klasifikasi 

kekerasan suami terhadap istri, akibat hukum serta upaya 

penyelesaian kekerasan suami terhadap istri menurut 

data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 



 
 

 
 

Perempuan pada Tahun 2018 dan 2019. Bab ini berfungsi 

untuk membaca data-data dari sumber data primer dan 

skunder. 

BAB V  :     PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua materi 

yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, yang 

meliputi dan saran. Bab ini berfungsi menjelaskan hasil 

analisis nush�̅�z terhadap kekerasan suami terhadap istri 

dari data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019. 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

KONSEP TEORI NUSH�̅�Z 

A. Pengertian Nush�̅�z 

Pada hakikatnya akad nikah mengakibatkan timbulnya pertalian dalam 

kehidupan manusia yang menyatukan dan meneguhkan hubungan antara 

dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, saling 

mengasihi, memberikan kebaikan kepada semua keluarga menjadi integral 

dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan 

mencegah segala kejahatan.1 

Akibat hukum dari suatu pernikahan ialah Islam memberikan hak setiap 

anggota sesuai dengan kedudukannya, lalu mewajibkannya untuk 

melaksanakan tanggung jawab dengan penuh kekuasaan.2 Hal ini sesuai 

dengan al-Qur’an 4:34 : 

ُموَن َعَلى ٱلنِ َسٓاِء ِبَا َفض َل ٱَّلل ُ بَ ْعَضُهْم َعَلىَّٰ بَ ْعٍض َوِبَٓا أَنَفُقوا     مِ ْن   ٱلر َِجاُل قَ و َّٰ
                  3 ۚ ُ ِفظٌََّٰت ل ِْلغَْيِب ِبَا َحِفَظ ٱَّلل  ُت قََِّٰنتٌََّٰت حََّٰ ِلحََّٰ ِِلِْم ۚ َفٱلص َّٰ  أَْموََّٰ

Artinya :  “Kaum lelaki adalah pelindung dan pemelihara (pemimpin) kaum 

wanita, karena Allah melebihkan sebagian mereka (lelaki) atas 

sebagian yang  lainnya (wanita),  dan karena mereka (lelaki) 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh sebab itu, wanita 

yang saleh adalah wanita yang taat kepada Allah serta 

memelihara diri kala suaminya tidak ada sebagiamana  Allah  

telah  melindungi  mereka.”4 

 

                                                             
1 Beni Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33. 
2 Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2002), 170-171.  
3 Al-Qur’an 4: 34. 
4 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul (Surakarta: Shafa Media), 84.  



 

 
 

Ketika kewajban suami-istri tidak dilaksanakan dengan baik maka bisa 

terjadi perlakuan yang disebut sebagai nush�̅�z. Karena nush�̅�z memiliki arti 

yaitu tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun sebagai istri 

yang menjadi sebab terjadinya perselisihan antara keduanya yang 

menjadikan hubungan renggang sebagai suami istri sah menurut hukum 

yang berlaku.5 

Menurut Ab�̅� Jafar, nush�̅�z-nya suami kepada istri adalah (sikap) 

keengganan seorang suami terhadap istrinya, bersikap keras kepadanya, 

enggan menggaulinya, dan tidak memberikan haknya. Di antara 

penyebabnya, umur yang sudah lanjut usia (tua), paras yang tidak cantik lagi 

dan beberapa perkara lain baik disengaja ataupun terpaksa.6 

Sehingga nush�̅�z suami di sini mengandung arti pendurhakaan suami 

kepada Allah karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Sedangkan 

nush�̅�z yang mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut 

menggauli istrinya dengan cara buruk seperti berlaku kasar, menyakiti fisik 

dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam jangka waktu 

tertentu yang sangat lama dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas 

pergaulan baik suami dan istri.7 

Sejalan dengan pengertian di atas Abu̅ Ỉsḥaq juga menjelaskan bahwa 

nush�̅�z terjadi karena sikap saling membenci dan mengarah kepada 

                                                             
5 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 144. 
6 Ab𝑖 ̅ Jafar Muhammad bin Jar𝑖r̅ al-Thabar𝑖,̅ Tafsir al-Thabari ̅ Jarir̅ al-Thabari ̅ al-Qur’an 

jld. 7 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001), 548. 
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawan (Jakarta: Kencana, 2006), 193. 



 

 
 

kedurhakaan dan perbuatan maksiat antara keduanya. Sikap yang mengarah 

kepada perbuatan nush�̅�z antara lain bisa melalui perkataan, perbuatan tidak 

patuh, dan perbuatan yang menunjukkan sikap tidak baik antara keduanya, 

yaitu perbuatan tidak baik istri kepada suaminya maupun suami kepada 

istrinya.8طPara ulama fikih tidak jauh berbeda dalam mendefinisikan 

nush�̅�z secara umum dan khusus sesuai dengan pelaku nush�̅�z itu sendiri, 

seperti pendapat ulama madhab Hanafi yang mendefinisikan nush�̅�z secara 

umum, yang berarti saling membenci, ulama madhab Maliki berpendapat 

bahwa nush�̅�z adalah saling menganiaya antara suami-istri, Imam al-

Q𝑢rt�̅�b𝑖 ̅dalam kitab tafsirnya juga menyebutkan bahwa nush�̅�z itu adalah 

kebencian suami-istri atau salah satu dari keduanya terhadap pasangannya, 

Ulama Sh�̅�fi𝑖y̅ah mengatakan bahwa nush�̅�z  itu adalah pertentangan antara 

suami-istri. Ulama Madhab Hambal berpendapat bahwa nush�̅�z adalah 

kebencian dan pergaulan yang buruk antara suami-istri.9  

B. Dasar Hukum Nush�̅�z 

Pada umumnya pengertian mengenai nush�̅�z masih melekat pada 

tindakan yang dilakukan oleh istri. Padahal selama suami istri masih dalam 

ikatan yang sah menurut hukum yang berlaku, keduanya sama-sama 

mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban sesuai posisi 

masing-masing. Ketika seorang suami tidak melaksanakan kewajibannya 

                                                             
8 Abu Yasid, Fiqh Realitas, Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam 

Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 333. 
9 Shaleh bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya? (Jakarta: 

Gema Insani), 25-26. 



 

 
 

untuk memenuhi hak istri dengan meninggalkan kewajibannya dalam 

bentuk materil maupun nonmaterial dianggap sebagai tindakan nush�̅�z.10  

Dasar hukum mengenai nush�̅�z telah dijelaskan dalam al-Qur’an 

maupun dalam hadith yaitu sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an 

Dalam al-Qur’an, Allah telah menurunkan ayat yang berisikan petunjuk 

dalam memahami nush�̅�z antara lain sebagai berikut al-Qur’an 4: 34 : 

ِت ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهن  َفِعُظوُهن  َواْهُجُروُهن  ِف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهن  ۖ     َوالَل 
فَِإْن َأَطْعَنُكْم َفََل تَ ب ُْغوا َعَلْيِهن  َسبِيًَل ۗ ِإن  اَّلل َ َكانَ  َعِليًّا    

 َكِبْيًا.﴿٤٣﴾11                                                             
Artinya : “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nush�̅�znya, maka 

nasihatilah 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 Besar.12" 

 

Dalam al-Qur’an 4: 34 tersebut seorang istri diperintahkan untuk 

taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang 

mengharuskan seorang istri taat kepada suaminya. Taat kepada suami 

adalah berbuat baik kepada keluarga dan menjaga harta suami.13  

Selain itu penjelasana mengenai nush�̅�z juga termuat dalam al-Qur’an 

4: 128: 

                                                             
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 193. 
11 Al-Qur’an 4: 34. 
12 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 84. 
13 Al-Imam Abul Fida Isma’il, Ibnu Kasir Ad-Dimasqi, juz 5 (Sinar Baru Agensindo, 2008), 

105. 



 

 
 

َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفََل ُجَناَح َعلَْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا 
نَ ُهَما  ا ُقو ُصْلًحا ۚ َوالصُّْلُح َخْْيٌ ۗ َوُأْحِضَرِت اْْلَنْ ُفُس الشُّح  ۚ َوِإْن ُُتِْسُنوا َوتَ ت    بَ ي ْ

 فَِإن  اَّلل َ َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبْيًا. 14                                                          
Artinya: “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nush�̅�z atau  sikap 

tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian  yang sebenar-benarnya,   dan   

perdamaian  itu   lebih   baik   (bagi mereka)   walaupun 
manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul 

dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari 

nush�̅�z dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.15 

 

Abu Ja’far Ra. Berkata: adapun maksud dari ayat ini ( jika seorang 

perempuan khawatir suaminya akan nush�̅�z) adalah seorang istri 

mengetahui bahwa suaminya akan nush�̅�z. Adapun maksud dari nush�̅�z 

adalah keengganan seorang suami terhadap istrinya, bersikap keras 

kepadanya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan 

haknya. Di antara faktor-faktor terjadinya nush�̅�z adalah umur yang 

sudah lanjut usia (tua), paras yang tidak cantik lagi dan masih banyak 

faktor-faktor lainnya 16 

2. Hadith 

ْو ِِ زَ   َوَعْن َحِكيِم ْبِن ُمَعاِويََة , َعْن أَبِيِه قَاَل : ) قُ ْلُت : ََي َرُسوَل َاَّللِ  ! َما َحقُّ 
َتْضِرِب  َأَحِدََن َعَلْيِه ? قَاَل : ُتْطِعُمَها ِإَذا َأَكْلَت , َوَتْكُسوَها ِإَذا اِْكَتَسْيَت , َوَل 

اْلَوْجَه , َوَل تُ َقبِ ْح , َوَل ََتُْجْر ِإل  ِف اَْلبَ ْيِت (  َرَواُه َأْْحَُد , َوأَبُو َداُوَد , 

                                                             
14 Al-Qur’an 4: 128. 
15 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 99. 
16 Ab𝑖 ̅Jafar Muhammad bin Jar𝑖r̅ al-Thabar𝑖,̅ Tafsir al-Thabari ̅Jarir̅ al-Thabari ̅al-Qur’an 

jld. 7, 548-549. 



 

 
 

َوالن َساِئيُّ , َواْبُن َماَجْه، َوَعل َق اَْلُبَخارِيُّ بَ ْعَضُه، َوَصح َحُه اِْبُن ِحب اَن , 
                                                                        َواْْلَاِكم

Artinya : “Hakim Ibn Muawiyah, dari ayahnya Raḍiyallahu anhu 

berkata: Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah kewajiban 

seseorang dari kami terhadap istrinya? Beliau menjawab: 

"Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau 

memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan 

memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan 

menemani tidur kecuali di dalam rumah." Riwayat Ahmad, 

Ab�̅� D�̅�w�̅�d, Nas�̅�𝑖,̅ dan Ibn M�̅�jah. Sebagian hadits itu 

diriwayatkan Bukh�̅�r𝑖 ̅ secara mu'allaq dan dinilai ṣhahih 

oleh Ibn Ḥibb�̅�n dan Ḥ�̅�kim.”17  

Dilarang melakukan perbuatan yang tidak baik kepada istri seperti 

berlaku kasar dengan sengaja menyakiti melalui ucapan maupun 

perbuatan, karena hal demikian termasuk ke dalam kategori nush�̅�z. 

Syaikh Syarqawi juga mengatakan bahwa nush�̅�z bisa terjadi dari 

sang istri dan sang suami, meskipun hal ini (penyebutan nush�̅�z) 

tidaklah popular diarahkan kepada suami. 18 

Dari pemaparan di atas sebagian ulama menjelaskan bahwa nush�̅�z 

tidak hanya sebatas perbuatan menyimpang dari istri ke suami saja, 

namun juga berlaku sebaliknya. Ketika suami berbuat hal yang 

menyimpang kepada istrinya, seperti tidak memenuhi hak istri, maka 

hal tersebut juga disebut sebagai perbuatan nush�̅�z. 

                                                             
17 Syarah Bulughul maram Bahasa Indonesia, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Digital Hadith ke-

816. 
18 Syafri Muhammad Noor, Ketika Istri Berbuat Nush�̅�z (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 

2018), 22. 



 

 
 

C. Kriteria dan Klasifikasi Nush�̅�z  

Dari pemaparan di atas mengenai nush�̅�z, dapat diambil kesimpulan 

bahwa nush�̅�z merupakan tindakan suami atau istri yang tidak 

melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, jadi bisa dikatakan jika 

suami tidak memenuhi hak istri tanpa alasan yang dibenarkan dan secara 

sengaja mengambil jalan menyakiti istri dikatakan sebagai nush�̅�z.19 Jadi, 

nush�̅�z suami terjadi apabila suami melanggar hak istri yang menjadi 

kewajibannya sebagai berikut: 

1. Kewajiban Secara Materil 

a. Kewajiban suami untuk memenuhi mahar istri.20 Al-Qur’an 4: 4 

ۗ   فَِإنْ  ِطْبَ  َلُكمْ  َعنْ  َشْيءٍ  ِمْنهُ  ن َ ْفًسا َفُكُلوهُ     َوآُتوا النِ َساَء َصُدقَاَِتِن  ِِنَْلًة 
 َهِنيًئا َمرِيًئا21 ﴿٣﴾                                          

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang 

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka 

makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya.”22 

b. Kewajiban suami memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

dalam rumah tangga. 

Sebagai suami juga harus bertanggungjawab secara penuh 

untuk memberikan nafkah kepada keluarga, memenuhi masalah 

                                                             
19 Ashary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah Kursial (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), 161-162. 
20 Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 11. 
21 Al-Qur’an 4:4 
22 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 77. 



 

 
 

sandang maupun pangan serta aspek perlindungan rumah tangga.23 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an 2: 233: 

 َوَعَلى ٱْلَمْولُوِد لَهُۥ رِْزقُ ُهن  وَِكْسَوَُتُن  بِٱْلَمْعُروِف ۚ َل ُتَكل ُف نَ ْفٌس ِإل  ُوْسَعَها ۚ.24

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian 

kepada para ibu dengan cara mar�̅�f. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya.”25 

Ayat di atas sejalan dengan al-khatib̅ ash Sharbini yang 

menerangkan bahwa nafkah itu terbagi menjadi tujuh jenis yaitu: 

nafkah makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan pelayan 

atau pembantu rumah tangga apabila istri dikhawatirkan kelelahan 

bila melakukan tugas rumah tangga sendiri.26 

Maka dari itu seorang suami tidak boleh lalai dalam 

memberikan nafkah kepada keluarga memenuhi segala kebutuhan 

rumah tangga. Ibn Mundhir juga berkata, “Para ulama yang kami 

kenal bersepakat bahwa di antara kewajiban seseorang adalah 

menafkahi anak-anaknya”.27 Nafkah untuk istri meliputi semua 

kebutuhannya mulai dari makanan, rumah, obat-obatan hingga 

menyediakan pelayan untuknya bila diperlukan.28 

                                                             
23 Muhammad Ra’fat Usman, Fikih Khitbah Dan Nikah (Depok: Fathan Media Prima, 

2017), 127. 
24 Al-Qur’an 2: 233. 
25 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 37. 
26 Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta: Rumah 

Fiqih Publishing, 2020), 29-30. 
27 Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi, Kunci-Kunci Sukses Rumah Tangga 

Bahagia (Gresik: Ma’had Al-Furqon Al-Islami, 2010), 11. 
28 Arifandi, Serial Hadist Nikah 6: Hak dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta: Rumah Fiqih 

Publishing, 2020), 15. 



 

 
 

2. Kewajiban Nonmateril 

a. Memperlakukan istri dengan cara yang baik, termasuk 

menggaulinya secara baik dan patut, hal ini termuat dalam al-

Qur’an 4: 19:29 

ا ۖ َوَل  ْرًه اَء َك َس وا النِ  رُِث ْن َت ْم َأ ُك لُّ َل وا َل ََيِ ُن يَن آَم ا ال ِذ ي َُّه ََي َأ
نَي  ْن ََيِْت ل  َأ ن  ِإ وُه ُم ُت  ْ ي ا آتَ  ِض َم ْع بَ  وا ِب ُب َه ْذ َت ن  ِل وُه ُل ُض ْع ت َ 
                       ِِ ُروف    ْع َم اْل ن  ِب ُروُه اِش َوَع

ةٍۚ َن يِ   َ ب ُم ٍة َش اِح َف ِب  
 

Artinya : “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.”30 

 

Berakhlak mulia dalam memperlakukan istri sanagat 

dianjurkan dalam agama Islam. Sikap yang baik seorang suami 

tercermin dari perkataan maupun perbuatannya. Sehingga dalam 

hal ini suami juga dilarang melakukan pemaksaan hubungan 

seksual dengan perempuan yang sedang dalam masa haid ataupun 

nifas yang telah diterangkan dalam al-Qur’an  2: 222 sebagai 

berikut:  

 ۗ  ِحيِض َتزُِلوا النِ َساءَ ِف اْلمَ فَاعْ  أًَذى ُهوَ  ُقلْ  ۗ  َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض 
ۗ   َوَل  تَ ْقرَبُوُهن   َحّت َّٰ  َيْطُهْرنَ  فَِإَذا َتَطه ْرَن َفْأُتوُهن  ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم  
                                                                                ُ  اَّلل 

                                                             
29 Al-Qur’an 4: 19. 
30 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 86. 



 

 
 

Artinya :  “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 

"Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu 

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu 

haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 

campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang 

mensucikan diri” 

Selain itu, suami dilarang menyetubuhi seorang istri melalui 

duburnya, hal ini terdapat dalam Hadith bahwa Rasulullah Saw. 

bersabda:    

 ل ينظر هللا إىل ر جل أتى رجآل أو أمر أ ة ِف الد بر
Artinya: “Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang bersetubuh 

dengan sesama laki-laki atau orang laki-laki yang 

menyetubui perempuan di duburnya”.) HR. Turmudzi dan 

Nasa’i).31 

Ayat tersebut telah menjelaskan bahwa suami harus 

memperlakukan istri dengan cara yang baik termasuk dalam hal 

menggauli istri untuk tidak melakukan hal yang dilarang oleh 

agama. Menggauli istri dengan cara yang baik dan sesuai tuntunan 

agama merupakan salah satu hak yang harus dippenuhi oleh suami.   

b. Memberikan perlindungan kepada keluarga. 

Suami bertanggungjawab untuk melindungi keluarga dari 

segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. 

Memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada istri dan juga 

                                                             
31 Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju’aitsan, Durhaka Suami 

Kepada Istri, Terj. Muhammad Muhtadi dan agus Suwandi (Solo: Kiswah Media, 2015), 111. 



 

 
 

keluarga.32 Maka dari itu memberikan pendidikan khususnya 

agama oleh suami kepada istri merupakan salah satu 

tanggungjawab suami supaya istri dapat menjadi lebih baik dalam 

bertindak dan bersikap. Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an 

66: 6: 

ا الن اُس  َه وُد ًرا َوُق ْم ََن يُك ِل ْه ْم َوَأ ُك َس ُف نْ  وا قُ وا َأ ُن يَن آَم ا ال ِذ ي َُّه ََي َأ
ا  ُصوَن اَّلل َ َم ْع اٌد َل يَ  َد ٌظ ِش ََل ٌة ِغ َك ِئ ََل ا َم َه يْ  َل اَرُة َع َواْْلَِج
ُروَن﴿٦٦﴾.33                                     ْؤَم َا يُ  وََن ُل َع ْف  َ َرُُهَْوي َم  َأ

Artinya: “Hai  orang-orang   yang   beriman,   peliharalah  dirimu 

dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya 

adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 

yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 

apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”34 

 

Memberikan nasihat dengan penuh kesejukan mengajak istri 

untuk sama-sama menuju surga Allah menjadi salah satu 

kewajiban suami. 

c. Bersikap adil kepada istri-istrinya 

Kewajiban bersikap adil terhadap para istrinya untuk suami 

yang melakukan poligami. Apabila seorang suami punya lebih dari 

satu istri dalam waktu yang bersamaan, maka wajib bagi suami 

untuk menggilir istrinya dengan adil. Dan menggilir ini disebut al-

                                                             
32 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, 161. 
33 Al-Qur’an, 66: 6. 
34 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 560. 



 

 
 

qasmu.35 Perintah untuk berbuat adil ini sesuai dengan al-Qur’an 4: 

129: 

ْيِل َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تَ ْعِدُلوا َبنْيَ النِ َساِء َوَلْو َحَرْصُتْم ۖ َفََل ََتِيُلوا ُكل  اْلمَ 
فَ َتَذُروَها َكاْلُمَعل َقِة ۚ َوِإْن ُتْصِلُحوا َوتَ ت  ُقوا فَِإن  اَّلل َ َكاَن َغُفورًا 
 َرِحيًما﴿٩٢١﴾36                                                          
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan 
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”37 

Dalam praktiknya, nush�̅�z yang dilakukan bisa berupa 

perkataan, sikap maupun perbuatan baik yang dilakukan oleh pihak 

suami maupun istri. Sedangkan untuk memahami bentuk-bentuk 

nush�̅�z khususnya yang dilakukan oleh suami.  

3. Jenis Perbuatan Nush�̅�z Suami  

Sebagian ulama dan akademisi mencoba untuk mengklasifikasikan 

kriteria nush�̅�z suami, antara lain sebagai berikut: 

a. Suami yang meninggalkan kewajiban dalam memberikan nafkah 

kepada istrinya, padahal tidak ada perbuatan yang menghalangi 

seorang istri untuk menerima nafkah darinya, sedangkan suami 

secara sengaja tidak memberi nafkah padahal dia sadar hartanya 

                                                             
35 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia  & Pernikahan (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2019), 162. 
36 Al-Qur’an 4: 129. 
37 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 99. 



 

 
 

cukup untuk menafkahi keluarganya.38  Madhab Hanafi juga 

menjelaskan bahwa perlakuan buruk dan menyakiti istri seperti 

menahan-nahan pemberian haknya padahal suami mampu 

melakukannya adalah tindakan nush�̅�z. Begitu pula apabila suami 

menampakkan wajah yang tidak menyenangkan ketika 

menunaikan kewajibannya.39 

b. Suami yang menggauli istrinya secara tidak patut atau dengan cara 

yang buruk dan kasar, sehingga dapat menyebabkan gangguan 

secara verbal maupun non verbal terhadap istri dan perilaku lainya 

yang menggauli istri tidak dengan asas pergaulan baik.40 Salah satu 

contoh menggauli istri secara tidak patut bisa diartikan ketika 

suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.41 

c. Suami yang bersikap tidak peduli terhadap istrinya seperti 

meninggalkan istri dari tempat tidur kecuali karena sedang 

melakukan suatu kewajiban, atau suami yang menampakkan sikap 

kebencian terhadap istrinya.42  

d. Tidak menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, 

perlengkapan kamar utama, seperti alat rias dan perlengkapan 

kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah istri. 

                                                             
38 Muhammad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri (Bandung: Irsyad Baitus 

Salam, 1997), 33. 
39 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, 194. 
40 Ibid, 193. 
41 Muhammad Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri (Bandung: Irsyad Baitus 

Salam), 57. 
42 Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam 

dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Jakarta: Lentera Baristama, 2001), 156. 



 

 
 

e. Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. 

f. Tidak berbuat adil di antara anak-anaknya.43 

g. Tidak berbuat adil, apabila memiliki istri lebih dari satu. Keadilan 

yang harus dilakukan oleh suami adalah memenuhi kebutuhan 

materil berupa nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual dengan 

perlakuan yang sama.44 

h. Tidak mau melunasi hutang mahar, padahal perintah untuk 

membayar mahar kepada istrinya telah disebutkan dalam al-Qur’an 

4:4. 

i. Suami yang menarik kembali mahar tanpa persetujuan dari istri. 

Hal ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an 4: 21 

وَكَ ْيَف ََتُْخُذونَُه َوَقْد أَْفَضىَّٰ بَ ْعُضُكْم ِإىَلَّٰ بَ ْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا 
 َغِليظًا﴿٢٩﴾45

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 

lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah 

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”46 

j. Menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah.47  

k. Mengusir istri dari rumahnya. Suami tidak boleh mengusir istri 

dengan semena-mena, meskipun suami mendapati masalah dengan 

                                                             
43 Djuaini, “Konflik Nushuz dalam relasi suami-istri dan solusinya perspektif islam” 

Istinbath Jurnal Hukum Islam, 15, (2016), 263. 
44 Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, 102. 
45 Al-Qur’an 4: 21. 
46 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul. 81. 
47 Thalib, 20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, 124. 



 

 
 

istrinya, karena suami juga bertanggungjawab untuk mendidik 

istrinya ketika istri berbuat kesalahan.48 

l. Memperlakukan istri dengan kasar.  

Perlakuan kasar suami kepada istri bisa berupa ucapan maupun 

tindakan yang menyakiti fisiknya. Bentuk tindakan yang 

menyakitkan perasaan istri misalnya: mencari kesalahan istri, 

mengkhianati kesanggupan janji-janjinya kepada istri, 

mengganggu ketenangan istri pada malam hari, misalnya dengan 

pulang tengah malam dari begadang atau bermain atau 

bercengkrama di luar hanya untuk memenuhi seleranya sendiri 

tanpa memperhatikan kepentingan istri. Sedangkan tindakan yang 

menyakiti fisik seperti memukul istri yang menimbulkan rasa 

sakit.49 Memaki istri, dan menghardik istrinya merupakan 

perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh suami karena tidak sesuai 

dengan perintah Allah, meskipun terjadi permasalahan dengan 

istri. Karena Allah telah berfirman dalam al-Qur’an 4: 148: 

اَن اَّلل ُ   َم ۚ وََك ِل ْن ُظ ل  َم ْوِل ِإ َق ْل َن ا وِء ِم لسُّ َر ِِب َل َُيِبُّ  اَّلل ُ اْْلَْه
ا.50 يًم ِل ا َع يًع  َسَِ

Artinya: “Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) 

dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui."51 

                                                             
48 Ibid, 111. 
49 Ibid, 75-78. 
50 Al-Qur’an 4: 148. 
51 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 102. 



 

 
 

 
m. Suami yang menyebarkan rahasia hubungan dengan istri.52 Seperti 

yang diceritakan dalam sebuah riwayat: 

احفظ  ن ي ا ,هل, عو را تنا ما  أ تى منها و ما نذ ر  قال : : َيَ  قُلتُ 
عور تك إ آل من زوجتك أوما ملكت ميينك . قلت : َي رسو ل هللا , 

القوم بعضهم ىف بعض   قال : إن ا ستطعت أن ل يراهاأحرفآل إذاك ن 
 يراها. قلت : إذاكان أحدَنخاليا   قل : فا ,هل أحق أنيستحيا منالناس

Artinya : “Saya bertanya: “Wahai Nabi Allah, kapan? Aurat kami 

ini kami tutup dan kapan kami buka?” Sabdanya: 

“Peliharalah auratmu, kecuali pada istrimu atau hamba 

yang kamu miliki.” Saya bertanya lagi: “Wahai 

Rasulullah, bagaimana bila antara seseorang dengan 

istrinya?” Sabdanya: “Jika kamu sanggup, janganlah 

seorangpun melihatnya.” Sayan bertanya: “Bagaimana 

jika kami bersendirian?” Sabdanya: “Allah lebih berhak 

kamu merasa malu kepada-Nya daripada kepada sesama 

manusia” (HR. Tirmizi, Hadits Hasan)53 

 
Karena tempat suami istri dalam bercampur harus tertutup dari 

pandangan orang lain, tentu saja kejadian itu tidak dibenarkan 

untuk disebarluaskan kepada orang lain. Sebab Islam menjaga agar 

rahasia yang hanya diketahui oleh suami istri tidak menjadi buah 

bibir yang bisa menimbulkan rasa malu bagi orang yang 

diceritakan dan rasa risih bagi yang mendengar cerita cabul itu. 

Suami istri wajib menjaga kehormatan masing-masing, baik di 

hadapan masing-masing, apalagi di hadapan orang lain. Sehingga 

suami yang menyebarkan rahasia diri dan istrinya ketika 
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berkumpul telah mendurhakai kehormatan istrinya yang wajib di 

rahasiakan.54 
n. Mengajak istri berbuat dosa. Perkara ini telah disebutkan dalam 

hadith dari Ibn ‘Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 

اخلمر , والعا ق لوالديه , والديوث  َلثة قدحرما,هل عليهم اْلنة : مدمنث
 الذي يقراخلبيث ىف أهله

Artinya : “Tiga golongan yang Allah haramkan mereka itu masuk 

surga, yaitu: peminum minuman keras; anak yang 

durhaka terhadap ibu bapaknya; dan suami yang berbuat 

dayy�̅�th, yaitu memasukkan perbuatan-perbuatan 

maksiat ke dalam keluarganya” (HR. an-Nas�̅�𝑖 ̅ dan 

Ḥ�̅�kim)55 
 

o. Memeras Istri. Perbuatan tersebut telah dijelaskan dalam al-Qur’an 

2: 231: 

َم  َل ْد َظ َق َك فَ  ِل ْل ذََّٰ َع ْف ْن يَ  وا ۚ َوَم ُد َت ْع تَ  َراًرا ِل ن  ِض وُه ُك َوَل َُتِْس
56 ُه ۚ َس ْف  َ ن  

Artinya: “Janganlah  kamu  rujuki  mereka  untuk  memberi  

kemudharatan, karena dengan demikian kamu 

menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, 

maka sungguh ia telah berbuat ẓalim terhadap dirinya 
sendiri.”57 

 

Dalam hal ini memeras istri bisa berarti: menyusahkan; membuat 

penderitaan fisik maupun batin; menyulitkan kehidupannya; 

membahayakan keselamatannya; menganiaya. Bentuk pemerasan 
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terhadap istri yang menyusahkan istri diartikan sebagai tindakan 

durhaka suami karena mengabaikan hak istri.58 

D. Akibat Hukum Nush�̅�z 

Ketika suami melakukan tindakan nush�̅�z tidak ada yang secara jelas 

mengatur akibat hukum yang ditujukan kepada suami, tidak ada ketentuan 

secara jelas mengenai kewenangan dan hak istri untuk melakukan tindakan 

kepada suami. Berbeda dengan kewenangan suami yang berhak 

memisahkan ranjang istri atau memukul istri yang berbuat nush�̅�z, istri 

tidak diperkenankan melakukan tindakan tersebut kepada suami ketika 

didapati suami melakukan pelanggaran terhadap hak istri. Dalam 

keteranganya, hal ini disebabkan karena perbedaann antara laki-laki dan 

perempuan.59 

Ada beberapa akibat nush�̅�z yang dilakukan oleh suami dalam 

kehidupan rumah tangga, antara lain sebagai berikut: 

1. Istri mengalami tekanan jiwa karena beban yang dipikulnya, hal ini 

dapat menimbulkan pertengkaran di antara suami istri karena istri tidak 

bisa menerima perlakuan tidak baik tdari suami yang mengabaikan 

haknya.60 

2. Istri dapat meminta suami untuk menjatuhkan talak kepadanya dengan 

jalan gugat cerai. Ketika suami tidak melaksanakan apa yang menjadi 

kewajibannya sehingga terjadi nush�̅�z suami, maka istri dapat 
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mengajukan gugat cerai atau meminta suami untuk menceraikannya 

yang berdampak pada terjadinya fasakh.61 Menurut Amin Syarifuddin,  

fasakh berarti putusnya perkawinan atas kehendak ḥakam sebagai pihak 

ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri 

yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu 

dilanjutkan.62 

3. Dalam fikih (hukum Islam) istri dapat mengajukan khulu’ yaitu hak 

mengajukan cerai bagi perempuan ketika ia mengalami ketidakadilan 

dalam perkawinan atau ketika suami tidak memenuhi kewajibannya 

dengan baik.63 Dalam hal ini istri memberikan ‘iwaḍ yang diberikan 

kepada suami sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan 

dengan suaminya.64 ‘iwaḍ sendiri merupakan segala sesuatu yang 

mempunyai nilai yang dapat dijadikan sebagai mahar, serta adanya 

persetujuan mengenai tebusan yang diberikan pihak isteri kepada suami 

dan antara kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan khulu’.65 

Sehubungan dengan ini, tidak sepatutnya suami mengambil dari 

istrinya lebih dari jumlah yang pernah diberikan kepada istrinya itu.66 

Para ulama telah menyepakati membolehkan khulu’ atau istri yang 

                                                             
61 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974, Sampai KHI  (Jakarta: Kencana, 

2004), 697. 
62 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 197. 
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meminta cerai kepada suaminya karena kedua belah pihak takut tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah atau istri membenci suami 

baik itu rupanya, akhlaknya atau karena perbuatan ẓ𝑎lim suaminya.67 

Dasar hukum khulu’ juga terdapat dalam al-Qur’an 2: 229: 

ُدوُد فَِإْن ِخْفُتْم َأل  يُِقيَما ُحُدوَد اَّللِ  َفََل ُجَناَح َعلَْيِهَما ِفيَما افْ َتَدْت بِِه ۗ تِْلَك حُ 
اَّللِ  َفََل تَ ْعَتُدوَها ۚ َوَمْن يَ تَ َعد  ُحُدوَد اَّللِ  فَأُولََّٰ ِئَك ُهُم 
 الظ اِلُمونَ ﴿٢٢١﴾68                                                          
Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah 

kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang ẓ𝑎lim.”69 

Imam Malik dan Ahmad mengatakan khulu’ tanpa pemberian 

tebusan adalah sah karena ia merupakan pemutusan nikah sehingga sah 

meski tanpa adanya tebusan, sebagaimana halnya tal�̅�q. Karena Pada 

dasarnya, dalam persyaratan khulu’ itu harus ada ketidaksukaan dan 

keinginan berpisah  dari istri terhadap suaminya, sehingga ia pun 

memintanya untuk berpisah. Jika suami memenuhi permintaan istri 

untuk berpisah, maka  khulu’ yang dimaksud tetap sah. Sebagaimana 

jika khulu’ itu dilakukan dengan adanya tebusan.70 
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Sedangkan dalam hal ‘iwaḍ ini, madhab Sh�̅�fi𝑖 ̅berpendapat bahwa 

‘iwaḍ merupakan salah satu unsur penting yang harus dipenuhi dalam 

khulu’ jika ketiadaan unsur tersebut tidak dianggap sah khulu’, malah 

jatuh kepada talak biasa.71 

4. Hilangnya hak untuk mengambil ‘iwaḍ atau kompensasi suami dari 

istrinya. Apabila suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-

hak istri dengan maksud agar istri mengajukan khulu’, maka apabila 

benar terjadi khulu’, suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 

‘iwaḍ atau uang gantinya karena hal tersebut merupakan perbuatan 

salah dan dosa yang disengaja. Allah telah berfirman dalam al-Qur’an 

4: 19: 

ُبوا ََي أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا َل َيَِلُّ َلُكْم َأْن تَرِثُوا النِ َساَء َكْرًها ۖ َوَل تَ ْعُضُلوُهن  لَِتْذهَ 
ُتُموُهن  ِإل  أَْن ََيِْتنَي ِبَفاِحَشٍة  بِبَ ْعِض َما آتَ ي ْ
 ُمبَ ي َِنٍة ۚ 72                                                               

Artinya : “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.”73 
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E. Upaya Penyelesaian Nush�̅�z 

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan istri ketika mendapati suaminya 

yang bersikap nush�̅�z. 

Pertama, nasihat. Dalam bukunya, Shaleh bin Ghanim menyebutkan 

hal yang bisa dilakukan istri ketika suami nush�̅�z adalah dengan mencari 

latar belakang penyebab nush�̅�z yang dilakukan oleh suami dan 

menasihatinya dengan cara yang baik.74 Hendaknya istri berusaha untuk 

memberikan nasihat kepada suami supaya tidak lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya. Tentu saja hal ini harus  dilakukan oleh istri dengan tutur 

kata yang lembut dan tidak membentak dengan nada tinggi.75 Memberikan 

nasihat terhadap sikap yang tidak baik telah dijelaskan dalam firman Allah 

Swt. al-Qur’an 3: 104: 

ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ نْ هَ َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُم ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اخلَْْْيِ َوََيُْمُروَن ِِبْلَمْعُروِف َوي َ 
 َوأُولََِّٰئَكُهمُ  اْلُمْفِلُحونَ ﴿٣ە٩﴾76                                                         

 

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'r�̅�f dan 
mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang 

beruntung.”77 

 

Namun ketika istri telah mengingatkan suami berulangkali namun 

suami tetap kepada tindakan mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan 
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anak-anak, al-Quran 4:128 menganjurkan untuk lebih bersabar dan ikhlas 

ketika hak-hak nya dikurangi oleh suami.78  

Selain itu, perintah untuk bersabar dan memberikan nasihat dengan cara 

yang lembut juga telah dijelaskan dalam al-Qur’an 16: 125 : 

ل ِت   ِلُْ مْ  ِِب اِد ۗ   َوَج ِة  َن ِة اْْلََس َظ ْوِع َم ْل ِة َوا َم ْْلِْك يِل َربِ َك ِِب ِب ىَلَّٰ َس ادُْع ِإ
مُ      َل ْع َوَأ ۗ     َوُه هِ   يِل ِب نْ  َس مُ  ِِبَنْ  َضل   َع َل ْع وَ  َأ ن   َرب كَ  ُه ۗ   ِإ َسنُ   ْح يَ  َأ ِه

ينَ                                                              ِد َت ْه ُم ْل  ِِب
Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 

 

Kedua, perdamaian. Dengan melakukan perdamaian antara kedua belah 

pihak sebagai solusi untuk jalan keluar. Hal ini bisa dilakukan dengan 

adanya toleransi yang diberikan oleh istri. Seperti kerelaannya untuk 

sementara waktu tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya dia peroleh, 

semisal nafkah berupa harta benda atau hak memperoleh kepuasan batin.79 

Selain itu, wanita yang menghadapi nush�̅�z dari suaminya dengan solusi 

terbaik yaitu mengalah, karena kerap kali, perbuatan nush�̅�z suami terjadi 

akibat ketidakmampuannya memenuhi permintaan istri yang di luar batas 

kemampuannya. Jika istri menyadari keterbatasan kemampuan suami dalam 
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memenuhi permintaannya, maka ambilah jalan dengan mengalah dan 

meringankan beban suami.80  

Dalam penjelasan nush�̅�z Pasal 53 Counter Legal Draft (CLD) juga 

menyebutkan hal berkenaan dengan nush�̅�z sebagai berikut:81  

1. Suami atau istri dapat dianggap nush�̅�z apabila tidak melaksanakan 

kewajiban dan melanggar hak sebagaimana diatur dalam pasal 50 dan 

51. 

2. Penyelesaian nush�̅�z dilakukan secara damai dengan musyawarah 

keduanya. 

3. Apabila tidak tercapai damai, maka pihak yang dirugikan dapat 

mengajukan permohonan atau gugatan penyelesaian kepada 

pengadilan. 

4. Apabila terjadi kekerasan atau penganiayaan akibat nush�̅�z, maka pihak 

yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian sebagai tindak 

pidana. 

CLD sendiri telah menjelaskan bahwa nush�̅�z bukan hanya terjadi pada 

istri, namun juga bisa terjadi kepada suami, maka pasal 53 di atas bisa 

menjadi upaya penyelesaian jika yang melakukan nush�̅�z adalah suami.82 

Perintah untuk mengadakan perdamaian apabila nush�̅�z dari pihak suami 

juga dijelaskan dalam al-Qur’an 4: 128: 
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ِلَحا  ُجَناَح َعلَْيِهَما َأْن ُيصْ َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزًا َأْو ِإْعرَاًضا َفََل 
نَ ُهَمُصْلًحۚاَوالصُّْلُحَخْْيٌۗ  ﴿٩٢١﴾83                    بَ ي ْ

 

Artinya : “Dan  jika  seorang  wanita  khawatir  akan  nush�̅�z atau  sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian  yang sebenar-benarnya,   dan   

perdamaian  itu   lebih   baik   (bagi mereka)   walaupun manusia 

itu menurut tabiatnya kikir.”84 

 

Dalam rumah tangga jika terjadi perselisihan antara suami istri 

hendaklah mencoba untuk melakukan perdamaian dan memperbaiki 

hubungan di antara keduanya sesuai dengan petunjuk al-Qur’an 49: 10: 

مْ   ل ُك َع وا اَّلل َ  َل ت  ُق ۗ   َوا ْم  ُك َوْي َخ نْيَ َأ وا َب ُح ِل ْص َأ َوٌة َف ْخ وَن ِإ ُن ْؤِم ُم ْل َا ا َن  ِإ
ْرَْحُونَ 85                                                                ُ  ت
Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu 

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat.”86 

 

Ketiga, apabila perselisihan diantara keduanya masih berlanjut, maka 

boleh untuk mengutus seorang ḥakam untuk menyelesaikan perselisihan di 

antara kedua suami istri tersebut. Anjuran ini berdasarkan al-Qur’an 4: 35: 

َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن يُرِيَدا 
نَ ُهَما ۗ ِإن  اَّلل َ  َكانَعِليًما َخِبْيً ﴿٤٣﴾87        ُ ب َ ي ْ    ِإْصََلًحا يُ َوفِ ِق اَّلل 

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
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kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.”88 

Ini adalah teks perintah langsung dari Allah yang menyatakan bahwa 

kedua ḥakam itu adalah hakim, dan bukan wakil. Seorang wakil di dalam 

syariat memiliki makna dan istilah tersendiri, begitu pula dengan seorang 

hakim. Dalam ayat di atas Allah berfirman “Jika kedua orang ḥakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan.” Di sini tertera “kedua ḥakam,” dan 

bukan kedua suami istri. Ini menunjukkan bahan pertimbangan. Dengan 

kata lain, kedua ḥakam  memiliki kehendak dan wewenang di luar kehendak 

suami istri. Adapun jika keduanya adalah wakil, berarti kehendak mereka 

tergantung pada kehendak kedua suami istri. Jika dari keluarga kedua suami 

istri tidak ada yang layak dijadikan ḥakam, jumhur ulama-berbeda dengan 

ulama Maliki-berpendapat boleh mengutus dua ḥakam dari orang asing 

yang bukan kerabat.89 

Peran ḥakam disini akan mempertimbangkan apakah hubungan 

perkawinan antar keduanya masih akan tetap berlanjut atau tidak? Sebab, 

apabila dirasa masih ada kemungkinan lain untuk mengatasi mudarat selain 

dengan jalan perceraian, maka salah satu cara menyelesaikan perselisihan 

keluarga tersebut dengan mengajukan pasangan-suami istri ke Pengadilan 

Agama dengan didampingi kedua juru damai (ḥakam) di mana Hakim 

Pengadilan Agama dan ḥakam menasihati suami-istri agar tidak mengulangi 

                                                             
88 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 84. 
89  Syaikh Mahmud al-Mashri, Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga 

(Jakarta: Qisthi Press, 2010), 370-372. 



 

 
 

sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru. Atau juga 

harus terjadi perceraian.90 

Namun ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk 

dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa 

damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk 

menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq atau 

perceraian. Seperti hadith di bawah ini : 

دين ول خلق إ ل أ ين أ خا ف الكفر , فقال هللا ما أنقم عل اث بت ِف  َي رسول
رسول هللا صلى عليه و سلم : فرت د ين عليه , حد يقته , فقا لت : نعم. فر د 

                                                          ر قها ت عليه و أمره ففا
Artinya : “wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit karena akhlak dan 

agamanya, tapi aku membenci kekufuran di dalam Islam.” Kata 

Nabi, “Apakah engkau siap mengembalikan kebun (sebagai 

mahar saat menikah) milik Tsabit?” Dia menjawab, “Ya.” 

Kemudia Rasulullah berkata kepada Tsabit, “Terimalah kebunmu 

dan jatuhkanlah thalaq.” (HR. Bukhari).91 

 

Kisah di atas menceritakan kebolehan istri untuk minta khulu’ 

(menuntut cerai) dengan pertimbangan bila kebersamaannya dengan 

suaminya itu jika dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan masa depan dan 

agamanya. Ada saatnya ketika keadaan menjadikan kehidupan rumah 

tangga sangat tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena keduanya selalu 

berjalan di atas pertengkaran selalu berselisih dalam hal yang besar maupun 

sepele, maka solusi dalam menghadapi keadaan yang terus memanas dengan 

jalan khulu’ sebagai salah satu jalan keluar untuk istri yang meminta cerai 

                                                             
90 Faridl, 150 Masalah Nikah & Keluarga, 158 -159. 
91 Syaikh Mahmud al-Mashri, Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga, 

27. 



 

 
 

ketika keadaan rumah tangganya tidak mungkin dilanjutkan dengan suami 

yang sama.92 

Jika kekuatan talak mutlak ada di tangan suami, maka akan banyak istri 

yang menderita dalam rumah tangganya, bahka bisa saja banyak wanita 

yang tidak mau kawin karena jika suatu saat ia mempunyai kebencian 

terhadap suaminya maka akan tersiksa sepanjang kebencian itu ada tanpa 

ada solusinya. Untuk menjamin hak-hak istri dalam rumah tangga, maka 

Islam memberikan beberapa aturan bagi pihak istri bilamana mengalami 

tekanan-tekanan dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu kalau 

kebencian dari pihak istri karena kenakalan suaminya, maka Islam 

membuka jalan baginya untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan (bila 

perlu), dengan jalan khulu’.93 

Bahkan pemutusan ikatan perkawinan bisa menjadi wajib ketika ḥakam 

telah memutuskan karena alasan shiq�̅�q (percecokan terus menerus antara 

suami istri). Karena apabila salah satu unsur alasan perceraian yang 

menimpa sebuah rumah tangga dirasakan sangat memudharatkan, maka 

dengan mengambil inisitif perceraian dari kondisi tersebut status hukumnya 

adalah wajib. Misalnya alasan penganiayaan, yang dapat membahayakan 

keselamtan jiwa.94  

 

                                                             
92  Ibid. 
93 Endra Muhadi, Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan 

Peceraian PP No. 9 Tahun 1973 dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 

2019), 25. 
94 Ibid, 23. 



 

 
 

BAB III 

KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM CATATAN 

TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2018 DAN 2019 

A. Lembaga Komnas Perempuan 

1. Latar Belakang Pendirian 

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan adalah 

lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia 

perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan 

Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang 

diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. 

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama 

kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung 

jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan 

terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedi kekerasan 

seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis Tionghoa dalam 

kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. 

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga Nasional 

Hak Asasi Manusia (LNHAM), sesuai dengan kriteria-kriteria umum 

yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Kiprah aktif Komnas 

Perempuan menjadikan lembaga ini contoh berbagai pihak dalam 

mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM untuk pemajuan 



 

 
 

upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat 

lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.1 

2. Visi dan Misi Komnas Perempuan 

Visi: 

Terwujudnya bangunan dan konsensus nasional untuk pembaruan 

pencegahan kekerasan tehadap perempuan, perlindungan perempuan 

dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, dalam kerangka 

HAM yang peka gender dan lintas batas dengan kepemimpinan 

perempuan. 

Misi: 

a. Mendorong  lahirnya   kerangka   kebijakan  negara  dan  daya  

dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model 

sistem pemulihan yang komprehensif & inklusif bagi perempuan 

korban kekerasan; 

b. Membangun standard setting pencegahan kekerasan terhadap 

perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan 

korporasi; 

c. Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan 

kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan; 

                                                             
1 Komnas Perempuan, ”Profil Komnas Perempuan”, dalam 

https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 21 

Mei 2020 pukul 15.30). 



 

 
 

d. Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap 

penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk 

perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM; 

e. Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas 

Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM 

khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam 

upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.2 

3. Tujuan Komnas Perempuan:3 

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak 

asasi manusia perempuan di Indonesia; 

b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak 

asasi perempuan. 

4. Struktur Komnas Perempuan 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Komnas Perempuan, ”Visi Misi” dalam, https://www.komnasperempuan.go.id/about-

profile-visi-misi-dan-tujuan  (diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 15.30). 
3 Ibid. 

Gambar 3.1 Struktur Komnas Perempuan 



 

 
 

5. Tugas dan Kewenangan Komnas Perempuan 

a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan; 

b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai 

instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak 

asasi perempuan; 

c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan 

pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan 

pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil 

pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang 

mendorong pertanggungjawaban dan penanganan; 

d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga 

legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat 

guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum 

dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, 

serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi 

perempuan; 

e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna 

meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 



 

 
 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia, serta 

perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan 

6. Peran Komnas Perempuan: 

a. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender 

dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban; 

b. Pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi perempuan; 

c. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan; 

d. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas 

korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan 

menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada 

penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; 

e. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, 

nasional, regional dan internasional untuk kepentingan 

pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.4 

B. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 

1. Pengertian Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 

Catatatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan dimaksudkan 

untuk memaparkan gambaran umum tentang besaran dan bentuk 

kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia dan memaparkan 

kapasitas lembaga pengadalayanan bagi perempuan korban kekerasan. 

                                                             
4 Komnas Perempuan “Tugas dan Peran” dalam,  

https://www.komnasperempuan.go.id/pages-struktur-organisasi (diakses pada tanggal 21 Mei 2020 

pukul 15.45). 

https://www.komnasperempuan.go.id/pages-struktur-organisasi


 

 
 

Data yang disajikan dalam CATAHU Komnas Perempuan adalah 

kompilasi data kasus riil yang ditangani oleh lembaga layanan bagi 

perempuan korban kekerasan, baik yang dikelola oleh negara maupun 

atas inisiatif masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah lembaga 

penegak hukum. Data CATAHU juga memuat pengaduan kasus yang 

diterima, serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan.5 Data 

CATAHU juga berisi keluhan tentang kasus-kasus yang diselidiki, serta 

hasil pemantauan dan peninjauan Komisi Perma Gender. CATATAN 

Komite Komnas Perempuan dimaksudkan untuk memberikan tinjauan 

umum tentang tingkat dan bentuk kekerasan yang dialami oleh 

perempuan di Indonesia dan untuk menyoroti kapasitas penyedia 

layanan bagi perempuan korban kekerasan CATAHU Komnas 

Perempuan telah diluncurkan sejak 2001.6 

CATAHU 2020 merupakan catatan pendokumentasian berbagai 

kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani 

oleh berbagai lembaga negara, lembaga layanan maupun yang 

dilaporkan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019. Catatan 

Tahunan (CATAHU) Komisi Kasional anti kekerasan terhadap 

Perempuan mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi 

pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta 

                                                             
5https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan 

tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 (diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 15.45). 
6 Retno D. N , Wanita Harus Kuat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 148-149. 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan%20tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan%20tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019


 

 
 

pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui 

Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas 

Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2020 

Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar formulir kepada lembaga 

mitra Komnas perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon 

pengembalian mencapai 35%, yaitu 239 formulir. 

Setiap tahun, CATAHU selalu mencatat kekerasan terhadap 

perempuan dalam tiga ranah yakni: Ranah personal/ privat: artinya 

pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, 

paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim 

(pacaran) dengan korban. Ranah publik/ komunitas jika pelaku dan 

korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun 

perkawinan. Bisa jadi pelakunya adalah majikan, tetangga, guru, teman 

sekerja, tokoh masyarakat, ataupun orang yang tidak dikenal. Ranah 

negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas 

tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada 

peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun 

tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak 

kekerasan tersebut berlanjut.7 

2. Metode Penyususnan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas 

Perempuan 

                                                             
7 Komnas Perempuan “Profil CATAHU” dalam, 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-

komnas-perempuan-tahun-2019 (diakses pada tanggal 21 Mei 2020 pukul 15.50). 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019


 

 
 

Secara lebih jelas metodologi Metode yang dilakukan Komnas 

Perempuan untuk menyusun CATAHU adalah dengan beberapa cara:8 

a. Bekerjasama dengan pemerintah yang telah memiliki mekanisme 

membangun dan mengolah data dari seluruh Provinsi di Indonesia, 

yaitu Badan Peradilan Agama (BADILAG). BADILAG memiliki 

data lengkap tentang angka perceraian dan telah melakukan 

kategorisasi penyebab perceraian berdasarkan Undang-undang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data ini membantu 

Komnas Perempuan menemukan penyebab-penyebab berdasarkan 

kekerasan berbasis gender dalam ranah Perkawinan atau Rumah 

Tangga. 

b. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga-

lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik 

kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Formulir 

kuesioner yang dibuat Komnas Perempuan memuat tentang 

identifikasi kasus kekerasan berbasis gender. Kesediaan 

pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil sangat membantu 

Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan kekerasan 

terhadap perempuan. 

c. Mengolah data pengaduan yang langsung datang Komnas 

Perempuan dari Unit Pengaduan dan Rujukan maupun dari email. 

                                                             
8 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 3. 



 

 
 

d. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok 

perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas 

seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, 

serta WHRD (Women Human Rights Defender/perempuan 

pembela HAM). 

3. Isi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempun 

Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus 

kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga 

masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua 

Provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh 

Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun 

melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun 

ke belakang. Tahun 2020 Komnas perempuan mengirimkan 672 lembar 

formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh 

Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 35%, yaitu 

239 formulir. CATAHU 2020 ini menggambarkan beragam spektrum 

kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2019. 

Beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian diantaranya tentang 

laporan inses (pelaku paling banyak adalah ayah kandung, ayah 

tiri/angkat dan paman), kekerasan dalam pacaran yang dilaporkan ke 

instansi negara, meningkatnya angka kasus KBGO menjadi 35 kasus 

senada dengan meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas 



 

 
 

Perempuan tentang kasus KBGO yang di tahun ini meningkat 300% 

dari 97 kasus menjadi 281 kasus. 9 

CATAHU menyajikan tampilan data kekerasan terhadap 

perempuan berdasarkan kategori berikut ini: 

- Kategori berdasarkan data kuesioner yang telah diterima Komnas 

Perempuan dari berbagai lembaga layanan baik pemerintah 

maupun LSM  

- Kategori berdasarkan data langsung dari Pengadilan Agama 

tentang angka dan penyebab perceraian. Sejak tahun 2012, Komnas 

Perempuan mengembangkan analisis data dari PA secara terpisah 

karena PA memiliki cara/ sistem pengkategorisasian tentang 

kekerasan terhadap perempuan yang berbeda. Seluruh data PA 

yang digunakan dalam CATAHU ini adalah kasus-kasus yang telah 

diputus oleh pengadilan dan dilihat lebih terinci pada penyebab 

perceraian yang dilaporkan, baik cerai gugat maupun cerai talak. 

Data dari PA ini menambah angka total kasus KtP secara 

signifikan, khususnya di ranah rumah tangga (KDRT)/relasi 

personal (RP). Namun demikian analisis tetap dilakukan terpisah 

agar menjadi jelas kebutuhan penanganan kasus di lembaga-

lembaga mitra pengada layanan (selain PA). 

                                                             
9 Ibid, 1. 



 

 
 

- Kategori pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit 

Pengajuan dan Rujukan (UPR) dan email resmi Komnas 

Perempuan. 

Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah yaitu: 

- Kategori privat atau biasa disebut KDRT/ ranah personal (RP), 

- Kategori publik atau komunitas 

- Kategori negara.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, 

kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 

800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 

tahun meningkat hampir 8 kali lipat. Diagram di atas masih merupakan 

                                                             
10 Ibid, 4. 

Gambar 3.2 Gambaran Umum Jumlah Korban 

Kekerasan 



 

 
 

fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang 

sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan 

yang tidak aman. Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan 

kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, 

menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap 

perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran. Fenomena ini dapat 

dikatakan kekerasan terhadap perempuan menjadi budaya yang 

menguat di kalangan masyarakat kita.11 

Komnas Perempuan membuat kategorisasi berdasarkan ranah 

pribadi, komunitas dan negara untuk menggambarkan bagaimana 

kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam hubungan-

hubungan kehidupan perempuan dengan lingkungannya, baik di ruang 

pribadi, di ruang kerja atau komunitas, di ruang publik dan negara. 

Melalui kategorisasi ini dapat menjelaskan ranah mana yang paling 

berisiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan. 

  

 

 

 

 

                                                             
11 Ibid, 7. 

Gambar 3.3 Jumlah Kasus Menurut Ranah 



 

 
 

Berdasarkan diagram di atas, ranah kekerasan terbanyak yang 

diadukan langsung ke Komnas Perempuan adalah ranah privat/ 

personal sebanyak 944 kasus (74%), publik/ komunitas 291 kasus 

(23%) dan negara 42 kasus (3%). Pengaduan tertinggi atas kasus 

kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh orang terdekat 

yang mempunyai relasi personal dan sangat dikenal oleh korban. Relasi 

personal nampak dari hubungan pelaku dengan korbannya.12 

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam 

berbagai bentuk. Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan 

perempuan dengan orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan 

yang terjadi pada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan 

terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan 

terhadap anak perempuan berdasarkan usia anak (KTAP), kekerasan 

yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang 

terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya.13  

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di ranah KDRT ditunjukan 

dalam diagram di bawah ini 

 

 

                                                             
12 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020) 28. 
13 Ibid, 10. 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Dari diagram di atas Kekerasan Terhadap Istri (KTI) masih 

konsisten menempati posisi kasus dengan jumlah tertinggi meskipun 

KTI hanya mengalami sedikit kenaikan.14  

Sementara itu berikut adalah diagram bentuk kekerasan terhadap 

perempuan di ranah personal secara keseluruhan. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Ibid, 11. 

Gambar 3.4 Korban KTP Berdasarkan Ranah 

 

Gambar 3.5 Kategori KDRT 



 

 
 

Diagram diatas menunjukkan bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dalam relasi personal/privat. Bentuk kekerasan terbanyak 

adalah fisik (43%), dan seksual sebanyak (25%). Pola ini sama seperti 

pola di tahun sebelumnya. Kekerasan seksual secara konsisten masih 

menjadi terbanyak kedua yang dilaporkan, dan menunjukkan rumah 

dan relasi pribadi belum menjadi tempat yang aman bagi perempuan.15 

 

 

 

 

 

 

Selain itu ada bentuk kekekrasan seksual yang dilakukan suami 

terhadap istri atau marital rape. Kategorisasi kekerasan seksual dalam 

diagram di atas adalah berdasarkan definisi KUHP (yang dilaporkan ke 

lembaga layanan terutama pemerintah seperti kepolisian), dan definisi 

terminologi yang digunakan oleh lembaga layanan non pemerintah 

serta Komnas Perempuan, dimana spektrum pola kekerasan seksual 

meluas sampai ke ranah perkawinan dan cyber.  

Sebagaimana dalam diagaram-diagram sebelumnya, kasus inses 

terlihat menjulang petama dan disusul oleh kasus perkosaan. Hal yang 

menjadi catatan dibandingkan tahun lalu, kekerasan berbasis cyber 

                                                             
15 Ibid 13. 

Gambar 3.6 Bentuk Kekerasan Seksual di Ranah KDRT 



 

 
 

bertambah dari 7 kasus menjadi 35 kasus. Peningkatan kekerasan 

berbasis cyber perlu dilihat sebagai pola baru yang belum memiliki 

perlindungan dan keamanan dalam dunia internet, terutama terhadap 

perempuan. Bahkan di kasus inses ada juga pemaksaan anal seks ayah 

kandung kepada anaknya. Stigma bahwa hubungan seksual melalui 

anus adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh homoseksual 

digugurkan oleh adanya temuan kasus ini.16 

Komnas Perempuan menemukan data bahwa poligami dan nikah 

tidak tercatat dirasakan sebagai kekerasan yang terus menerus diadukan 

oleh perempuan korban, namun negara tidak memberikan pengaturan 

yang tegas terhadap praktik-praktik seperti ini. Pengaturan diberikan 

untuk melakukan poligami dengan persyaratan sebagaimana UU No. 1 

Tahun 1974, bila dilanggar maka KUHP mengkategorikan sebagai 

tindak pidana kejahatan perkawinan. 

Selain itu dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 juga 

menunjukkan rekap penyebab perceraian di Pengadilan Agama 2019 

semula 15 jenis penyebab perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis 

yaitu: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, 

dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, ekonomi dan lain 

lain.   

                                                             
16 Ibid, 13. 



 

 
 

Menurut data di Pengadilan Agama Tahun 2019  perceraian 

terbesar adalah perselisihan terus menerus (tidak harmonis), sebagai hal 

yang perlu dikenali. Kedua terbesar adalah ekonomi dan disusul 

meninggalkan salah satu pihak, dan kemudian dengan alasan KDRT. 

Komnas Perempuan juga mulai mencatat femisida dalam 

CATAHU 2017, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena dia 

perempuan. Femisida telah menjadi isu serius yang menarik perhatian 

dunia namun kurang mendapat perhatian Indonesia. Setidaknya terlihat 

dari pendataan yang masih menyederhanakan isu femisida sebagai 

tindak kriminal biasa. Dimensi kekerasan berbasis gender tidak digali 

dan pelaporan femisida ke lembaga layanan masih minim karena 

korban sudah meninggal. Karena itu, untuk femisida Komnas 

Perempuan mendasarkan pemantauannya pada pemberitaan media 

massa. Data yang diolah menunjukkan bahwa femisida adalah kekejian 

yang luar biasa baik dari motif pembunuhannya, pola pembunuhannya 

hingga dampak terhadap keluarganya. 

Dari data pemberitaan femisida yang telah diolah, diambil lima 

peringkat teratas untuk klasifikasi data relasi pelaku dengan korban. 

Peringkat tertinggi dalam ranah relasi ini, adalah  suami. Hal ini 

menunjukkan,  sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh suami 

terhadap istri (Kekerasan Terhadap Istri/KTI). Relasi personal lainnya 

yang termasuk  ranah relasi pelaku dengan korban adalah, relasi pacar 

yang dapat diidentifikasikan sebagai bentuk Kekerasan dalam Pacaran 



 

 
 

(KDP). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa relasi pelaku dengan 

korban sebagian besar masih berada dalam ranah relasi personal 

(pasangan atau kerabat dekat).17 

C. Kekerasan Suami Terhadap Istri Dalam Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempuan 

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT adalah hal yang 

sering kita dengar dan banyak disiarkan di televisi maupun di media 

sosail. Pemberitaan tentang KDRT hampir setiap hari selalu menjadi 

bahasan berita yang menarik setiap harinya. Ketidaksepakatan atau 

konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga merupakan hal yang wajar. 

Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang 

berinteraksi satu sama lain.  Konflik antara dua orang atau lebih 

(konflik peran intersender) dapat terjadi lebih sering dalam keluarga 

baik antara pasangan, orang tua dan anak-anak, serta dengan anggota 

keluarga lainnya.  Tidak jarang mendengar konflik yang mengarah pada 

kekerasan dalam rumah tangga.18 

Kekerasan terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan yang 

asimetris antara pria dan wanita dalam keluarga dan dalam masyarakat 

                                                             
17 Ibid, 54. 
18 Ferry efendi dan makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik 

dalam Keperawatan (Jakarta: Salemba Medika, 2009)., 193. 



 

 
 

pada umumnya.  Kekerasan dalam rumah tangga terjadi di antara semua 

kelompok ras, etnis dan ekonomi.19 

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan yang terjadi di 

ranah privat/personal di mana pelaku adalah orang yang memiliki 

hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, 

perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban. 

berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima 

mitra pengadalayanan, terdapat angka kekerasan dalam pacaran yang 

meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.073 kasus. Sementara 

angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama 

yakni 5.114 kasus, dan kemudian kekerasan terhadap anak perempuan 

merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan dalam pacaran 

yaitu 1.417 kasus.20 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan 

terhadap perempuan hari ini tengah menjadi isu global dan merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia, KDRT yang mana disebut juga sebagai 

domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender. Komite 

konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

(General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee) 

menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah 

                                                             
19 Katalog Dalam Terbitan, Buku pintar pekerja sosial jilid 2, (Jakarta: Gunung Mulia, 

2009), 368. 
20 Komnas Perempuan dalam, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-

fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 (diakses pada tanggal 21 

Mei 2020 pukul 19.30). 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019


 

 
 

berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual 

yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis 

kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat di ranah personal.21 

Selain ketentuan internasional, hukum nasional juga mengatur 

mengenai tindakan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) yang mendefinisikan KDRT sebagai berikut: 

“…….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”.22 

Pengertian ini diperkuat pada konsultasi global pada tahun 1993, 

konsep kekerasan dan kesehatan mulai dibahas oleh WHO.  Menurut 

WHO (1999), kekerasan adalah penggunaan kekuatan dan kekuatan 

fisik, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau 

kelompok (orang) yang menyebabkan atau kemungkinan 

mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kehilangan psikologis, 

gangguan perkembangan, atau perampasan hak.23 

                                                             
21 Komnas Perempuan dalam, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-

fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 (diakses pada tanggal 21 

Mei 2020 pukul 19.50). 
22 KEMENKUMHAM “UU No. 23 Tahun 2004” dalam, ditjenpp.kemenkumham.go.id 

(diakses pada tanggal 29 Juli 2020 pukul 23.00). 
23 Effendi, Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan, 

193. 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019


 

 
 

Sejalan dengan pembahasan yang akan diteliti yaitu kekerasan 

terhadap perempuan khususnya istri, Pasal 2 Deklarasi PBB tentang 

penghapusan kekerasan terhadap perempuan telah menjelaskan bahwa 

:“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan 

perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat 

kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau 

psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi 

di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”24 

2. Klasifikasi Kekerasan Suami Terhadap Istri 

a. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

1) Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik merupakan segala tindakan yang menyebabkan 

rasa sakit, cedera atau cacat tubuh, dan atau menyebabkan 

kematian.25 Salah satu penelitian juga menjelaskan jenis  kekerasan 

fisik yang dilakukan dalam rumah tangga seperti pemukulan, 

penganiayaan, tamparan, tendangan, merusak barang, pemukulan 

menggunakan benda, melukai dengan senjata, penarikkan rambut.26 

Sedangkan Menurut UU No.  23 Tahun 2004 tindakan kekerasan 

fisik bisa dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku 

(tangan, kaki) atau dengan alat. Perilaku yang termasuk dalam 

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

Viktimologis (Surabaya :Sinar Grafika, 2010), 60. 
25 Fathul Jannah, Kekerasan terhadap Istri (Yogyakarta: IKAiS, 2002), 13. 
26 Rendi Amanda Ramadhan, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai 

Kota Pekanbaru”, Jom Fisip, 5, 2018. 



 

 
 

kelompok ini termasuk menampar, memukul, meludah, menendang, 

menarik), menuyulut dengan rokok, dan sebagainya.  Biasanya 

perlakuan ini akan menyebabkan seperti memar, gigi patah, atau 

bekas luka lainnya.27 

2) Kekerasan psikis  

Kekerasan Psikis adalah tindakan yang menyebabkan rasa 

takut, kehilangan harga diri, kehilangan kemampuan untuk 

bertindak, ketidakberdayaan dan/ atau kekerasan psikologis 

yang berat terhadap seseorang.28 Kekerasan psikis atau 

kekerasan psikologis yang berarti setiap tindakan dan ucapan 

yang mengakibatkan hilangnya harga diri, kehilangan 

kemampuan untuk bertindak, dan ketidakberdayaan dan 

ketakutan istri.29 Tindakan yang merupakan kekerasan psikis 

antara lain, mengucapkan perkataan kotor, makian, tidak tegur 

sapa, merendahkan harga diri, melarang keluar rumah, 

ancaman pembunuhan.30 Selain itu melarang istri bergaul, 

memberikan ancaman, berupa ancaman akan mengembalikan 

istri ke orang tua, ancaman akan menceraikan, serta tindakan 

memisahkan istri dari anak-anaknya juga termasuk ke dalam 

                                                             
27 Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro, Wanita & Perkembangan reproduksinya 

(Jakarta: Kencana, 2016), 108. 
28 Panduan Bantuan Hukum di Indonesia  (Jakarta: YLBHI, 2006), 119. 
29 Jannah, Kekerasan terhadap Istri, 14. 
30 Ramadhan, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat 

Keharmonisan Dalam Keluarga Di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru”, 

13. 



 

 
 

kekerasan psikis.31 Tindakan ini bertujuan untuk mengacaukan 

atau menekan emosi korban. Dalam beberapa hal, korban takut 

untuk mengungkapkan pendapatnya, taat, bergantung pada 

suami dalam segala hal.  Akibatnya, korban menjadi sasaran 

dan selalu dalam kondisi stres atau ketakutan.32 

Ada pula pola lain yang termasuk kekerasan psikis yang 

ditemukan oleh Komnas perempuan yaitu kriminalisasi yang 

dilakukan suami terhadap istri.  

3) Kekerasan seksual 

Kekerasan seksual adalah segala tindakan 

yangmelibatkan pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara 

fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan 

hubungan seksual tanpa persetujuan dan ketika istri tidak 

berniat, melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak 

wajar.  atau tidak menyukai istri, atau menjauhkan atau tidak 

memenuhi kebutuhan seksual istri.33 Sedangkan secara 

spesifik kekerasan seksual yang terjadi pada istri adalah 

kekerasan seksual, Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, 

pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak 

dikehendaki atau disetujui oleh istri.34 Undang-undang 

                                                             
31 Regita Novita Gunawan, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Pada 

Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar)”, Jurnal Tomalebbi, 2, 2017, 43. 
32 Lubis, Psikologi Kespro, Wanita & Perkembangan Reproduksinya, 109. 
33 Jannah, Kekerasan terhadap Istri, 13-14. 
34 Gunawan, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Pengadilan 

Negeri Kelas 1A Khusus Makassar), 43. 



 

 
 

pelanggaran seksual mengakui perkosaan dalam pernikahan.  

Ini akan tampak aneh karena kerangka yang digunakan adalah 

pernikahan sebagai bentuk yang merangsang segala bentuk 

interaksi antara suami dan istri.  Misalnya, anggapan bahwa 

dalam suatu hubungan suami tidak memiliki pemerkosaan, 

karena istrinya wajib melayani para bhikkhu, sehingga tidak 

ada yang namanya kekerasan atau paksaan.35 

c. Kekerasan Ekonomi  

Salah satu bentuk kekerasan ekonomi ialah setiap orang  

dilarang meninggalkan ruang lingkup rumah tangganya, baik 

secara hukum atau dengan perjanjian atau perjanjian ia 

berkewajiban untuk memberi orang itu kehidupan, perawatan 

atau pemeliharaan.  Tindakan ini bertujuan untuk menekan 

korban secara ekonomi atau finansial.  Contoh kekerasan 

semacam ini adalah tidak mencari nafkah, bahkan 

membelanjakan uang istri, melarang istri untuk bekerja, atau 

membiarkan pekerjaannya untuk ekspolitasi.36 Kekerasan 

ekonomi adalah segala tindakan yang membatasi istri dari 

bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang 

atau barang dan atau membiarkan istri bekerja untuk 

                                                             
35 Effendi, Keperawatan kesehatan komunitas teori dan praktik dalam keperawatan, 195. 
36 Lubis, Psikologi Kespro, Wanita & Perkembangan Reproduksinya, 110. 



 

 
 

eksploitasi atau meninggalkan anggota keluarga, dalam arti 

mereka tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.37 

3. Klasifikasi Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Catatan Tahunan 

(CATAHU) Komnas Perempuan 

Komnas Perempuan mengelompokkan tindak kekerasan suami 

terhadap istri  menjadi beberapa bentuk yaitu: 

a. Kekerasan Fisik 

Kekerasan fisik kerap terjadi baik berupa pemukulan, 

penganiayaan atau pelukaan anggota tubuh, bahkan hingga paling 

fatal yaitu pembunuhan. Contoh kekerasan fisik yang dilakukan 

oleh suami terhadap istri : 

“Korban berinisial MS, 31 tahun mengadukan kasus-nya ke 

Komnas Perempuan. KDRT dialami korban sejak menikah 

2013, di awal pernikahan pelaku pernah memutar tangan 

kanan dan kiri korban hingga tidak bisa bergerak, korban 

diseret dan dijambak oleh pelaku. Juli 2015 korban akhirnya 

melapor ke polisi dan visum di RS namun tidak diproses dan 

ditempuh jalur mediasi. Sebulan kemudian pelaku kembali 

melakukan KDRT berulang-ulang. Korban juga mengalami 

kategori kekerasan seksual berupa pemaksaan untuk 

berhubungan seksual di saat korban sedang menstruasi.”38 

 

Kekerasan fisik yang juga dialami oleh seorang istri: 

“HA seorang istri korban KDRT juga dilaporkan melakukan 

penganiayaan oleh ayah mertuanya. Berawal dari tindakan HA 

keluar dari kediaman bersama karena kerap mengalami 

kekerasan fisik seperti ditampar, ditendang, dilempar dengan 

                                                             
37 Fathul jannah, Kekerasan terhadap Istri, 13. 
38 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 16. 



 

 
 

kursi oleh suami dan seringkali dilakukan di depan anak-anak. 

Suami dan ayah mertua juga pernah bersama-sama, mereka 

mendorong, menjambak rambut, dan mencekik leher korban.” 

 

Selain itu ada bentuk kekerasan fisik yang mulai di catat dalam 

CATAHU 2017 oleh Komnas Perempuan yaitu kejahatan femisida, 

yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena dia 

perempuan. Sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh suami 

terhadap istri (Kekerasan Terhadap Istri/KTI). 

b. Kekerasan Psikis 

Kekerasan psikis yang ditemukan oleh komnas perempuan 

berupa pengucilan korban dari pergaulan, suami yang sering sekali 

marah dan menghina istri karena masalah-masalah kecil. Selain itu 

kasus kekerasan seksual yang di dalamnya mengandung kekerasan 

psikis dikarenakan korban tertekan dan trauma akibat tindakan 

perkosaan dalam rumah tangga.39 Sedangkan untuk data terakhir 

mengenai jenis kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya: 

perselingkuhan, ingkar janji menikah, poligami, mendapat ejekan, 

kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari rumah, dicerai sepihak, 

dikriminalkan dan sebagainya.40 

Selain itu, komnas perempuan mencatat mengenai kasus yang 

paling dominan adalah kekerasan psikis berupa perselingkuhan 

yang dilakukan oleh suami.    Bentuk kekerasan psikis lainnya yaitu 

                                                             
39 Ibid, 16. 
40 Ibid, 31. 



 

 
 

kekerasan verbal berupa caci maki, pernyataan negatif mengenai 

tubuh istri (body shaming).41 

Komnas perempuan juga menjelaskan bahwa poligami 

merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan 

dikarenakan banyak temuan sebagian besar praktik poligami 

dilakukan secara sembunyi sembunyi, atau tanpa sepengetahuan 

istri (dalam KUHP dikenal dengan kejahatan perkawinan).42 

Komnas perempuan berpendapat bahwa poligami merupakan salah 

satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dikarenakan banyak 

temuan sebagian besar praktik poligami dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi, tanpa setahu istri maupun keluarga besar, 

atau dalam populernya: nikah siri. Karena itu, bisa dipastikan 

pernikahan kedua tidak dicatatkan. Dalam konteks Indonesia, 

perkawinan yang tidak tercatat berpotensi besar mengabaikan hak-

hak perempuan dan anak baik saat perkawinan maupun pasca 

perkawinan.  Poligami, nikah siri, nikah mut’ah (nikah kontrak) 

adalah bagian dari praktik nikah bermasalah yang berpotensi 

melahirkan ketidakadilan atau bahkan merupakan ketidakadilan itu 

sendiri.43 

 
“Sebagaimana yang dialami oleh SDW, ia dilaporkan 

melakukan pemerasan atas laporan suami sirinya. Ketika 

                                                             
41 Ibid, 34. 
42 Ibid. 
43 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019, 59. 



 

 
 

menikah keduanyasepakat membeli sejumlah aset bersama. 

Namun kemudian suami menyangkal adanya pernikahan siri 

dan melaporkan SDW telah memeras dirinya.SDW dijatuhi 

pidana penjara selama 4 tahun. Saat ini SDW berada di tahanan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Jawa Barat.”44 

 

Bentuk lainnya yaitu kriminalisasi KDRT dimana ketika istri 

menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mencoba untuk 

keluar dari lingkaran kekerasan dengan melaporkan suami ke 

kepolisian, namun suami melakukan pelaporan balik kepada istri 

dengan berbagai tuduhan mulai dari tuduhan penelantaran, 

pencemaran nama baik, dan sebagainya, sehingga tidak jarang 

korbanyang akhirnya menjadi terdakwa.45 

Selain itu ada kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh suami 

yaitu: 

“Suami melaporkan istri dengan pasal penelantaran anak 

dalam UU Perlindungan Anak karena istri bekerja dan 

menitipkan anak ke pengasuh sementara suami tidak bekerja, 

suami melaporkan istri dengan pasal memasuki pekarangan 

rumah bersama, suami melaporkan istri siri melakukan 

pemerasan karena meminta sejumlah uang dan rumah hingga 

istri siri saat ini sedang mendekam di LapasSukamiskin, Jawa 

Barat, dan lain sebagainya”46 

 

c. Kekerasan Seksual 

Salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga 

adalah tindakan perkosaan dalam perkawinan (Marital rapw). 

                                                             
44 Ibid, 37. 
45 Ibid, 34. 
46 Ibid , 29. 



 

 
 

Dalam Catahu kasus marital rape, salah satu bentuk-nya adalah 

pemaksaan hubungan seksual sado masokis, pemaksaan anal seks 

suami kepada istri, melaukan hubungan seksual dengan cara yang 

sadis, dan tindakan-tindakan dalam berhubungan seksual yang 

tidak manusiawi.47 

Kekerasan berupa ekspolitasi seksual juga pernah dicatatkan oleh 

komnas perempuan: 

“Asep menikahi PA secara siri saat PA berumur 16 tahun, dan 

ia sendiri berusia 28 tahun dan telah menikah beberapa kali. 

Bagi PA hubungan seksual yang direkam bukanlah sesuatu 

yang baru. Sejak malam pertama, Asep merekam hubungan 

seksual dengan PA dengan alasan untuk koleksi pribadi. PA 

juga tidak kuasa menolak keinginan Asep untuk berhubungan 

seksual setiap hari bahkan saat PA sedang menstruasi. Asep 

sering menonton video porno dan mempraktikkannya kepada 

PA dan meminta berbagai variasi seks dengan gaya dan posisi 

berbeda-beda serta menggunakan alat-alat seperti sisir, 

deodorant dan boneka silikon. Alasannya, agar rumah tangga 

tidak bosan dan harmonis. Bila PA menolak, Asep tidak segan 

mengancam dan bertindak kasar. 

                      Selanjutnya, Asep mulai memaksa PA untuk melakukan 

hubungan seksual dengan beberapa laki-laki lain dengan 

alasan untuk mendapatkan sensasi. Asep mengatur pertemuan, 

perekaman, dan seluruh adegan. Asep memegang kamera dan 

meminta PA untuk melihat ke arah kamera/ke dirinya untuk 

membayangkan sedang menikmati hubungan seksual dengan 

suaminya. Seusainya, Asep menerima sejumlah uang dan 

memberikan uang tersebut kepada PA. Dalam berbagai 

kesempatan Asep menyebut uang pemberiannya itu sebagai 

nafkah.”48 

 

                                                             
47 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 16. 

 
48 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019, 55-56. 



 

 
 

Kekerasan seksual menggunakan teknologi media atau 

cybercrime sedang marak terjadi seperti kasus yang dialami istri: 

“seorang istri korban KDRT yang sedang mengajukan gugatan 

cerai di Pengadilan Agama Bekasi, suami malahan melarang 

istri bertemu anak dan mengirimkan foto-foto telanjang istri ke 

beberapa rekan kerja istri. Untuk meredam tindakan suami, 

istri terpaksa mencabut gugatan dan kembali lagi ke rumah. 

Terjadi pula pada seorang istri yang sedang mengajukan 

permohonan pembatalan pernikahan, setelah mengetahui 

suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Suami 

membuat akun facebook dan instagram palsu dengan nama 

dan foto-foto istri. Suami mengancam video seks mereka 

berdua juga akan disebar di akun-akun ini. Karena ketakutan 

permohonan pembatalan pernikahan ini pun dicabut.”49 

 

d. Kekerasan Ekonomi 

KDRT dalam bentuk penelantaran atau kekerasan ekonomi 

yang paling dominan terjadi adalah tidak diberi nafkah dan 

dibebani hutang.50 

Ada seorang istri yang mengalami kekerasan secara komplek 

dengan kasus yang dialami NA sebagai berikut: 

“Korban NA datang ke kantor Komnas Perempuan pada Mei 

2018 dalam keadaan tertekan dan cemas. Ketika menceritakan 

soal kejadian korban merinding dan matanya basah. Korban 

mengalami kekerasan dalamrumah tangga dalam empat 

bentuk: seksual (perkosaan dalam perkawinan), ekonomi 

(suami tidak memberi nafkah), psikologis (korban dikucilkan 

dari pergaulan) dan fisik (ancaman pembunuhan berkali-kali). 

Korban menikah dengan pelaku empat tahun yang lalu dan 

dikaruniai satu anak laki-laki. Sejak baru menikah, korban 

                                                             
49 Ibid, 29-30. 
50 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 34. 



 

 
 

menuturkan pernah dilempar belati oleh pelaku saat pelaku 

marah. Korban yang disuruh minum baygon agar meninggal 

karena dianggap mempermalukan keluarga besar pelaku. 

Kekerasan berlanjut karena pelaku melarang korban bekerja 

tetapi di satu sisi pelaku tidak bekerja dan tidak menafkahi 

korban secara ekonomi. Korban kebingungan sampai akhirnya 

pelaku mengijinkan korban bekerja jaga toko asal korban 

membawa anaknya. Ketika itu pula pelaku tidak memberikan 

uang dan malah memanfaatkan korban untuk membiayainya. 

Pelaku sering sekali marah dan menghina korban karena 

masalah-masalah kecil. Pelaku melakukan kekerasan verbal 

dengan berkata "Lihat tuh tete kamu udah peyot" dan "Istri gak 

bener, gak guna". Pelaku juga melakukan kekerasan terhadap 

anak pelaku dan korban seperti dipukul bagian kepala dan 

dijitak dengan cincin sampai benjol. Hal yang membuat 

korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam 

rumah tangga. Pelaku memaksa korban berhubungan seksual 

sodomi hingga korban ambeien dan pendarahan. Pelaku tidak 

peduli dan terus melakukan berkali-kali. Korban merinding 

dan merasa jijik saat menceritakan hal ini.”51 

Data dalam CATAHU Komnas Perempuan telah 

menunjukkan potret kekerasan yang dialami oleh istri dan 

dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi, memberikan 

rasa nyaman dan aman yaitu suami. Berbagai kasus kekerasan yang 

dialami seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, 

bahkan ada korban yang mengalami macam-macam kekerasan 

secara bersamaan dari suaminya. 

D. Akibat Kekerasan Suami terhadap Istri 

Ada salah satu Korban KDRT dalam CATAHU 2018 berinisial MS, 31 

tahun yang akhirnya mengadukan kasusnya karena mengalami perasaan 

                                                             
51 Ibid., 16 



 

 
 

takut dan tertekan secara terus menerus akibat kekerasan yang dilakukan 

suaminya.  

Dalam kasus lain ada juga korban berinisial NA yang datang ke kantor 

Komnas Perempuan pada Mei 2018 dalam keadaan tertekan dan cemas. 

Korban mengalami kekerasan dalam empat bentuk yaitu kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Ada Hal yang 

membuat korban tertekan dan trauma adalah tindakan perkosaan dalam 

rumah tangga. Korbanpun merinding dan merasa jijik saat menceritakan hal 

ini.52Dari data tersebut telah memberikan gambaran bahwa tindakan 

kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

perempuan dapat berakibat timbulnya perasaan tertekan dan tersiksa 

berkepanjangan dari korban.  

Badan Peradilan Agama adalah institusi peradilan yang mengolah data 

perceraian lalu kemudian membuat kategorisasi perceraian yang telah 

diputus dalam 14 kategori penyebab perceraian. Data penyebab perceraian 

tersebut diolah oleh Komnas Perempuan dan disajikan dalam Catatan 

Tahunan karena dari 14 kategori penyebab perceraian ada beberapa 

peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke dalamnya.53 

 

 

 

                                                             
52 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 16. 
53 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 2018, 58. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Agama tahun 2017 telah mengkategorisasi penyebab 

perceraian dengan lebih spesifik termasuk didalamnya kategori yang 

memuat kekerasan terhadap perempuan. Semula 15 jenis penyebab 

perceraian pada tahun 2017 menjadi 14 jenis yaitu: zina, mabuk madat, judi, 

meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat 

badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad, 

ekonomi dan lain lain.   

Diagram di atas yang merupakan data CATAHU  menunjukkan bahwa 

permasalahan ekonomi, disusul meninggalkan salah satu pihak, dan 

kemudian kasus KDRT berdampak pada terjadinya perceraian antara suami 

Gambar 3.7 Data Perceraian Pengadilan Agama 



 

 
 

istri karena perselisihan yang terjadi secara terus menerus (tidak 

harmonis).54 

E. Upaya Penyelesaian Kekerasan Suami terhadap Istri 

Data CATAHU telah mencatat berbagai upaya yang dilakukan dalam 

menghadapi tindakan kekerasan suami terhadap istri. Salah satunya korban 

berinisial MS yang akhirnya melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh 

suaminya ke polisi, kemudian korban melakukan visum di RS  namun tidak 

diproses dan akhirnya ditempuh jalur mediasi.55 

Salah satu upaya penyelesaian kasus kekerasan suami terhadap istri 

dalam CATAHU 2019 oleh Komnas Perempuan yaitu melakukan 

pendampingan hukum, melakukan konseling psikologis, perlindungan di 

rumah perlindungan perempuan dan anak. 56 

Ada upaya lain yang dilakukan dalam penyelesaian kasus kekerasan 

suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan yaitu: 

- Komnas Perempuan melakukan koordinasi penanganan tiga kasus KTP 

yakni kasus KDRT yang pelakunya adalah purnawirawan Polri 

berpangkat tinggi, WHRD perempuan yang dikriminalisasi dengan UU 

ITE di Polda Surabaya, dan kasus-kasus cyber crime yang banyak 

menjerat korban perempuan bersama dengan  Indonesian Feminist 

Lawyers Club (IFLC).57 

                                                             
54 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 2018, 41. 
55 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 2018,16. 
56 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 2019, 25. 

57 Ibid 54.  



 

 
 

- Menjadi ahli dalam persidangan kasus kriminalisasi istri korban KDRT 

yang justru dilaporkan oleh suaminya dengan pasal pencurian di 

Pengadilan Negeri Salatiga. 58 

 

                                                             
58 Ibid, 58. 



 

 
 

BAB IV 

ANALISIS KEKERASAN SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM CATATAN 

TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2018 DAN 2019 

PERSPEKTIF TEORI NUSH�̅�Z 

 

A. Analisis Jenis Kekerasan Suami Terhadap Istri dalam Catatan 

Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 

Perspektif Teori Nush�̅�z 

Nush�̅�z suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah 

karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nush�̅�z suami terjadi 

apabila ia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinnya baik 

meninggalkan kewajibannya secara materil maupun kewajiban yang 

bersifat nonmaterial. Sedangkan nush�̅�z yang mengandung arti luas yaitu 

segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk 

seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan 

hubungan badaniyah dalam jangka waktu tertentu yang sangat lama dan 

tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik suami dan istri.1 

Sedangkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mana 

disebut juga sebagai domestic violence merupakan kekerasan berbasis 

gender. Komite konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan (General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee) 

menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah 

                                                             
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawan (Jakarta: Kencana, 2006), 193. 



 

 
 

berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang 

terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang 

sangat kuat di dalam masyarakat di ranah personal.2 

Menurut data dari catatan tahunan Komnas Perempuan, kekerasan 

terhadap perempuan dalam ranah pribadi terjadi dalam berbagai bentuk. 

Melalui bentuk-bentuk kekerasan dalam hubungan perempuan dengan 

orang terdekat, dapat menggambarkan kekerasan yang terjadi pada korban. 

Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan 

dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap anak perempuan berdasarkan 

usia anak (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan 

mantan pacar, kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah 

personal lainnya.3 Adapun mengenai beberapa tindakan yang dikategorikan 

ke dalam bentuk kekerasan terhadap istri menurut data CATAHU Komnas 

Perempuan antara lain kategori kekerasan fisik yang merupakan salah satu 

kasus tertinggi. Tindakan ini jelas merupakan tindakan nush�̅�z suami 

terhadap istri karena merupakan perilaku kasar yang menyakiti fisik istri 

sesuai dengan penjelasan arti perilaku nush�̅�z. 

WHO (1999) sendiri juga memberikan penjelasan mengenai kekerasan 

yang diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau tindakan 

terhadap diri sendiri, individu atau kelompok (orang) yang kemungkinan 

                                                             
2 Komnas Perempuan dalam, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-

fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019. (Diakses Pada Tanggal 21 

Mei Pukul 15.30). 
3 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019, 10. 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019


 

 
 

mengakibatkan memar atau trauma, kematian, gangguan psikologis, 

gangguan perkembangan, atau perampasan hak.4 

Dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 telah tercatat 

tindakan kekerasan suami terhadap istri dalam sebuah kasus yang berhasil 

dicatat oleh Komnas Perempuan dan termasuk dalam kategori kekerasan 

fisik seperti penganiayaan dengan cara memukul, menyeret, menjambak, 

memutar tangan istri, menendang dengan kaki, melempar menggunakan 

benda yang keras, serta memaksa istri untuk menyakiti diri sendiri yang 

mengarah kepada tindakan bunuh diri.5 

Kasus yanng lebih keji yang ditemukan oleh Komnas Perempuan, 

femisida dan mulai mencatatnya dalam CATAHU 2017, yaitu pembunuhan 

terhadap perempuan karena dia perempuan. Dari data pemberitaan femisida 

yang telah diolah, diambil lima peringkat teratas untuk klasifikasi data relasi 

pelaku dengan korban dan peringkat tertinggi dalam ranah relasi ini, adalah  

suami. Hal ini menunjukkan,  sebagian besar kasus femisida dilakukan oleh 

suami terhadap istri (Kekerasan Terhadap Istri/KTI). UU No.  23 Tahun 

2004 juga menjelaskan tindakan kekerasan fisik bisa dilakukan dengan 

menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat. 

Perilaku yang termasuk dalam kelompok ini termasuk menampar, memukul, 

meludah, menendang, menarik, menyulut dengan rokok, dan sebagainya.  

                                                             
4 Ferry Effendi, Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan 

(Jakarta: Salemba Medika, 2009), 193. 
5 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 16. 



 

 
 

Biasanya kekerasan fisik ini akan menyebabkan bekas luka pada korban.6 

Pengertian ini semakin memperkuat tindakan-tindakan yang dimaksud 

dalam teori nush�̅�z dan merupakan tindakan kekerasan yang banyak 

merugikan korban bahkan bisa meyebabkan rasa sakit secara fisik maupun 

psikis bahkan yang lebih parah bisa menyebabkan hilangnya nyawa. 

Tindakan kekerasan dalam CATAHU yang mengakibatkan rasa sakit atau 

luka pada fisik ini jika disimpulkan dari teori kewajiban suami terhadap istri 

maka, suami telah lalai dalam memenuhi kewajibannya secara non materil 

yaitu memberikan perlindungan kepada istri.7 Sedangkan dalam teori 

nush�̅�z ketika suami yang secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya 

terhadap istri yang mengakibatkan istri kehilangan haknya bahkan sampai 

melakukan tindakan menyakiti istri, hal ini merupakan salah satu bentuk 

dari perbuatan nush�̅�z itu sendiri.8 

Tindakan penyiksaan fisik yang bahkan sampai berakibat 

menghilangkan nyawa yang dialami istri tersebut menunjukkan bahwa 

suami telah lalai dalam  melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan 

istri dengan cara yang baik dan tidak bisa memberikan perlindungan kepada 

istri. Sehingga kesimpulan kasus kekerasan fisik yang terangkum dalam 

CATAHU tersebut termasuk dalam kategori perbuatan nush�̅�z suami,      

karena dalam teori di atas suami bertanggungjawab untuk melindungi 

                                                             
6 Namora Lumongga Lubis, Psikologi Kespro, Wanita & Perkembangan reproduksinya 

(Jakarta: Kencana), 108. 
7 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, 161. 
8 Ab𝑖 ̅ Jafar Muhammad bin Jar𝑖r̅ al-Thabar𝑖,̅ Tafsir al-Thabari ̅ Jarir̅ al-Thabari ̅ al-Qur’an 

jld. 7 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001), 548. 



 

 
 

keluarga dari segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan dan dosa. 

Memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada istri dan juga keluarga.9 

Kategori kasus tertinggi setelah kekerasan fisik dalam ranah KDRT, 

yaitu kekerasan seksual menempati urutan kedua, yang menjadi catatan 

dalam kasus ini yaitu tentang inses dan marital rape, salah satu bentuknya 

adalah pemaksaan hubungan seksual sado masokis dan anal seks suami 

kepada istri. Sadomasokis sendiri adalah tindakan memberi atau menerima 

kenikmatan umumnya bersifat seksual dengan cara menyebabkan atau menderita 

rasa sakit dan/ atau rasa malu. Selain itu kekerasan seksual dalam rumah 

tangga bisa berupa eksploitasi seksual, perkosaan, perbudakan seksual, 

marital rape. Secara singkat marital rape adalah hubungan seksual antara 

suami istri dengan cara kekerasan, paksaan, ancaman atau dengan cara yang 

tidak dikehendaki pasangannya masing-masing. Tindakan eksploitasi 

seksual yang pernah tercatat dalam CATAHU Komnas Perempuan salah 

satunya suami yang memaksa istri untuk berhubungan dengan laik-laki lain 

dengan maksud meperoleh keuntungan secara finansial dan memenuhi 

fantasi sang suami. Selain itu suami yang melakukan pemaksaan hubungan 

seksual dengan cara yang kasar hingga menyebabkan sakit terhadap istri.10 

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan seorang suami dalam 

CATAHU Komnas Perempuan terhadap istri tersebut tidak mencermikan 

hak yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dilaksanakann suami 

                                                             
9 Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, 161. 
10 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2019, 55-56. 



 

 
 

menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang berkaitan dengan 

kewajiban suami dalam menggauli istri dengan cara yang baik dan patut 

telah di terangkan dalam firman Allah al-Qur’an 4: 19. Menggauli istri 

dengan cara yang patut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

seorang suami dengan meperhatikan asas pergaulan baik antara suami dan 

istri sehingga tidak bertentangan dengan perintah agama. Larangan dalam 

hal menggauli istri yang disebutkan dalam teori di atas yaitu larangan 

melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan perempuan yang sedang 

dalam masa haid ataupun nifas dan larangan menyetubuhi seorang istri 

melalui duburnya sesuai dengan al-Qur’an 2: 222 yang artinya: 

 

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Ḥayḍ itu 
adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu 

menjauhkan diri dari wanita di waktu Ḥayḍ; dan janganlah kamu 

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri”11 

 

Dalam jurnalnya Aisyah Nur Laila juga menyebutkan salah satu bentuk 

nush�̅�z suami adalah suami bersikap kasar ketika melakukan hubungan 

intim dan bersenggama dengan istri melalui dubur.12 

Berdasarkan teori di atas, tindakan kekerasan seksual yang telah 

dirangkum dalam CATAHU Komnas Perempuan mengenai kekerasan 

seksual dalam rumah tangga termasuk dalam kategori perbuatan nush�̅�z 

                                                             
11 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 35. 
12 Nurlia. ”Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, 86. 



 

 
 

suami terhadap istri, karena suami telah melupakan kewajibannya untuk 

menggauli istri secara patut dan sesuai dengan perintah agama.  Selain itu 

suami juga telah melakukan tindakan terhadap istri yang dilarang menurut 

hukum Islam yaitu menggaulinya dengan jalan paksa, melakukan hubungan 

seksual melalui dubur, memaksa hubungan seksual ketika istri sedang haid 

dan menggauli istri dengan jalan menyakiti lainnya. 

Selanjutnya kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), teridentifikasi 

berbagai macam bentuk kekerasan di antaranya yang paling dominan adalah 

kekerasan psikis yang dilaporkan misalnya: perselingkuhan, poligami, 

mendapat kekerasan verbal berupa caci maki ejekan, kata-kata kasar, 

pengancaman, diusir dari rumah, diceraikan secara sepihak secara tiba-tiba, 

dan kriminalisasi.13 

Dengan merujuk pada kitab-kitab bahasa, juga telah disimpulkan 

bahwa nush�̅�z memiliki beberapa pengertian, antara lain: meninggikan diri, 

menentang, menolak, tidak patuh, melawan, melampaui batas, 

mengganggu, benci, marah, beselisih, tidak sepaham, minggat, mengurangi, 

menyusahkan, meresahkan, tidak jujur, meremehkan, menghindar, 

sombong, menyimpang, dan lain-lain.14 

Sehingga berdasarkan salah satu teori tersebut tindakan kekerasan 

psikis dalam CATAHU Komnas Perempuan mengenai perilaku suami 

berupa perselingkuhan, mencaci maki istri, kriminalisasi dengan jalan 
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2018, 16. 
14 Shaleh bin Ghanim, Jika Suami Istri Berselisih; Bagaimana Mengatasinya? (Jakarta: 

Gema Insani, 1998), 24. 



 

 
 

memfitnah, dan ancaman termasuk ke dalam perbuatan nush�̅�z yang 

dilakukan oleh suami. 

Selain itu tindakan poligami dan menikah siri atau tidak dicatatkan, 

Komnas Perempuan telah memasukan poligami sebagi tindakan kekerasan 

terhadap perempuan dalam ranah personal. Komnas Perempuan 

menemukan kasus salah satunya adalah praktik kejahatan perkawinan yaitu 

dengan tidak melakukan perkawinan yang dicatatkan. Karena yang paling 

dirugikan oleh perkawinan semacam ini adalah perempuan, sebagaimana 

yang dialami oleh kasus SDW dalam CATAHU, ia dilaporkan melakukan 

pemerasan atas laporan suami sirinya. Padahal ketika menikah keduanya 

sepakat membeli sejumlah aset bersama.15 

Dalam kasus tersebut, pernikahan siri yang dilaksanakan telah 

merugikan pihak istri karena suami yang ingkar janji, berdusta dan terkesan 

hanya memanfaatkan keadaan hukum dari pernikahan siri dengan istrinya. 

Sehingga tindakan tersebut sapat dikategorikan sebagai perbuatan nush�̅�z 

karena sikap yang mengarah kepada perbuatan nush�̅�z salah satunya 

perbuatan yang menunjukkan sikap tidak baik antara keduanya, yaitu 

perbuatan tidak baik dengan tindakan berbohong suami kepada istrinya.16 

Kasus tersebut sesuai dengan pendapat Komnas Perempuan bahwa 

poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan 

dikarenakan banyak temuan sebagian besar praktik poligami dilakukan 
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secara sembunyi sembunyi, tanpa setahu istri maupun keluarga besar, atau 

dalam populernya nikah siri. Karena itu, bisa dipastikan pernikahan kedua 

tidak dicatatkan. Dalam konteks Indonesia, perkawinan yang tidak tercatat 

berpotensi besar mengabaikan hak-hak perempuan dan anak baik saat 

perkawinan maupun pasca perkawinan.  Poligami, nikah siri, nikah mut’ah 

(nikah kontrak) adalah bagian dari praktik nikah bermasalah yang 

berpotensi melahirkan ketidakadilan atau bahkan merupakan ketidakadilan 

itu sendiri. 

Padahal perintah untuk berbuat adil ini telah dijelaskan dalam al-Qur’an 

4: 129: 

Artinya :  “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 

itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika 

kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”17  

 

Jadi, kasus temuan dari Komnas Perempuan mengenai kekerasan 

poligami yang dimaksud adalah seorang suami yang tidak bisa berbuat adil 

ketika mempunyai istri lebih dari satu. 

Bentuk kekerasan lainnya yang cukup marak adalah kekerasan seksual 

menggunakan teknologi media atau cybercrime, kekerasan berbasis 

cybercrime ini merupakan kasus yang baru-baru ini ditemukan. Seperti yang 

terjadi pada seorang istri korban KDRT yang sedang mengajukan gugatan 

cerai di Pengadilan Agama Bekasi, suami malahan melarang istri bertemu 
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anak dan mengirimkan foto-foto telanjang istri ke beberapa rekan kerja istri. 

Untuk meredam tindakan suami, istri terpaksa mencabut gugatan dan 

kembali lagi ke rumah. Terjadi pula pada seorang istri yang sedang 

mengajukan permohonan pembatalan pernikahan, setelah mengetahui 

suaminya telah menikah dengan perempuan lain. Suami membuat akun 

facebook dan instagram palsu dengan nama dan foto-foto istri. Suami 

mengancam video seks mereka berdua juga akan disebar di akun-akun ini. 

Karena ketakutan permohonan pembatalan pernikahan ini pun dicabut.18 

Padahal menurut teori, tindakan menyebarkan rahasia istri merupakan 

perbuatan yang dilarang oleh agama. Suami istri wajib menjaga kehormatan 

masing-masing, baik di hadapan masing-masing, apalagi di hadapan orang 

lain. Sehingga suami yang menyebarkan rahasia diri dan istrinya ketika 

berkumpul telah mendurhakai kehormatan istrinya yang wajib di 

rahasiakan.19 Berdasarkan teori tersebut, pelaku cybercrime yang dilakukan 

oleh suami terhadap istri adalah salah satu bentuk nush�̅�z suami terhadap 

istri karena tindakan menyebarkan foto telanjang istri termasuk ke dalam 

kategori menyebarkan rahasia istri dan merupakan perbuatan yang dapat 

menciderai kehormatan istri, dalam kasus tersebut suami juga telah 

meninggalkan kewajiban untuk melindungi istrinya dari ancaman. 

Dalam CATAHU juga tercatat terjadinya kasus kekerasan ekonomi, 

yaitu suami yang meninggalkan kewajibannya dalam memberikan nafkah 
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kepada istrinya, padahal tidak ada perbuatan yang menghalangi seorang istri 

untuk menerima nafkah darinya, namun suami secara sengaja tidak 

memberikan nafkah padahal suami mampu untuk memenuhi nafkah.20 

Sejalan dengan teori tersebut, catatan mengenai kasus kekerasan dalam 

rumah tangga berupa kekerasan ekonomi telah membentuk grafik dengan 

prosentase jumlah kasus yang cukup tinggi. Dalam hukum Islam seorang 

suami harus bertanggungjawab secara penuh untuk memberikan nafkah 

kepada keluarga, memenuhi masalah sandang maupun pangan serta aspek 

perlindungan rumah tangga.21 Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an 

2: 233:  
ۗ   َل  ُتَكل فُ  ن َ ْفسٌ  ِإل   ُوْسَعهَ ا.22  َوَعَلى ٱْلَمْولُوِد لَهُ ۥ رِْزقُ ُهن   وَِكْسَوَُتُن   بِٱْلَمْعُروفِ  

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 

kadar kesanggupannya.”23 

 

Dalam CATAHU Komnas Perempuan sendiri ditemukan data 

mengenai kasus yang termasuk  ke dalam kekerasan ekonomi yaitu suami 

yang secara sengaja tidak bekerja, sengaja mempekerjakan istri untuk 

memeras hasil kerja istri. Hal tersebut merupakan tindakan suami yang tidak 

memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan 

dalam rumah tangga. Dalam hal ini memeras istri bisa berarti: 
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menyusahkan; membuat penderitaan fisik maupun batin; menyulitkan 

kehidupannya; membahayakan keselamatannya; menganiaya. Bentuk 

pemerasan terhadap istri yang menyusahkan istri diartikan sebagai tindakan 

durhaka suami karena mengabaikan hak istri.89 Sehingga kedurhakaan 

suami tersebut merupakan perbuatan  nush�̅�z. 

B. Akibat Hukum Nush�̅�z 

Ketika suami melakukan tindakan nush�̅�z, tidak ada ketentuan secara 

jelas mengenai kewenangan istri untuk melakukan tindakan kepada suami, 

sehingga berbeda dengan kewenangan suami yang berhak memisahkan 

ranjang istri atau memukul istri yang berbuat nush�̅�z, istri tidak 

diperkenankan melakukan tindakan tersebut kepada suami ketika suami 

melakukan pelanggaran hak istri. Dalam keterangannya, hal ini disebabkan 

karena perbedaann antara laki-laki dan perempuan.24 

Meskipun demikian, bukan berarti istri tidak bisa mengambil keputusan 

atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri. Kekerasan 

yang dimaksud telah dijelaskan dan dikelompokkan dalam kriteria nush�̅�z 

suami antara lain kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit bahkan 

bekas luka terhadap istri, kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan 

tekanan mental dan rasa tidak nyaman secara psikis, kekerasan ekonomi 

yang salah satunya penelantaran istri dengan tidak memberikan nafkah 

maupun tindakan pemerasan terhadap istri, kekerasan seksual dengan 

contoh marital rape, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan istri 
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sehingga menjadi sebab istri merasa tersiksa dalam menjalani rumah tangga 

dengan suami. 

Padahal seharusnya kebahagiaan akan muncul dalam rumah tangga jika 

didasari ketakwaan, hubungan yang dibarengi dengan sikap saling 

memahami urusan yang dijalankan dengan jalan musyawarah antara suami 

dan istri, dan anak-anak. Di mana semua anggota merasa nyaman karena 

pemecahan setiap masalah dengan mengedepankan perasaan dan akal yang 

terbuka. Apabila terjadi perselisihan dalam hal apa saja, tempat kembalinya 

berdasarkan kesepakatan dan agama.25 

Hal pertama akibat dari adanya kekerasan terhadap istri yang dilakukan 

oleh suami adalah terjadinya tekanan batin istri dalam menjalankan rumah 

tangga karena terjadi pertengkaran antara suami istri yang timbul akibat istri 

tidak terima atas sikap suami yang melakukan tindakan menyakiti dan 

mengabaikan haknya sebagai seorang istri. 

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, korban yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga di ranah pribadi dengan pelaku seorang 

suami, Islam memberikan hak kepada istri untuk tetap bertahan dalam 

rumah tangga atau melepaskan diri dari ikatan suami istri.  

Ketika suami tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya 

sehingga terjadi nush�̅�z suami, istri dapat meminta suami untuk 
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menjatuhkan talak kepadanya dengan jalan gugat cerai (khulu’) yang 

berdampak pada terjadinya fasakh.26  

Para ulama juga telah menyepakati membolehkan khulu’ atau istri yang 

meminta cerai kepada suaminya karena kedua belah pihak takut tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah atau istri membenci suami baik itu 

rupanya, akhlaknya atau karena perbuatan ẓ𝑎lim suaminya .27 Tindakan 

kekerasan suami dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan merupakan 

contoh dari suami yang tidak dapat menjalankan hukum Allah karena suami 

telah mengabaikan kewajibannya yang harus dijalankan sesuai dengan 

tuntunan hukum Islam, sehingga tindakan kekerasan yang dilakukan suami 

terhadap istri dapat menimbulkan rasa benci dalam diri seorang istri, 

sehingga istri diperbolehkan mengajukan gugat cerai yang diharapkan dapat 

menyelamatkan istri dari rumah tangga yang sudah tidak memberikan rasa 

aman dan nyaman. Istri dapat mengajukan gugat cerai kepada suami dengan 

memberikan ‘iwaḍ kepada suami sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan 

perkawinan dengan suaminya.28 Jadi, meskipun dalam CATAHU Komnas 

Perempuan Tahun 2018-2019 istri yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga diberikam hak untuk mengajukan gugat cerai, istri wajib 

untuk memberikan ‘iwaḍ. 
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Namun, hak untuk mengambil ‘iwaḍ oleh seorang suami terhadap 

istrinya yang mengajukan gugat cerai bisa saja hilang. Hilangnya hak untuk 

mengambil ‘iwaḍ atau kompensasi suami dari istrinya apabila, suami 

sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak istri dengan maksud agar 

istri mengajukan khulu’. Maka apabila kekerasan atau tindakan menyakiti 

istri menurut data CATAHU yang secara sengaja dilakukan supaya istri 

mengajukan gugat cerai sehingga benar terjadi perceraian, suami tidak 

berhak untuk mengambil ‘iwaḍ atas gugatan istri tersebut. Hal ini telah 

disampaikan Allah Swt dalam firmannya al-Qur’an 4: 19 yang artinya: 

Artinya : “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.”29 

 

C. Upaya Penyelesaian Nush�̅�z Suami 

Dalam kasus kekerasan suami yang dilakukan terhadap istri dalam 

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 istri dapat mengambil 

keputusan sesuai dengan hukum Islam, namun istri tidak diberikan 

wewenang untuk melakukan tindakan kepada suami seperti suami yang 

diperbolehkan memukul istri tanpa melukai. Islam telah memberikan 

petunjuk kepada seorang istri yang mendapati ketidaknyamanan karena 

sikap suami untuk terlebih dahulu mencoba memberikan nasihat. Hal ini 

sesuai  dengan pendapat Shaleh bin Ghanim yang menyebutkan hal pertama 

untuk bisa dilakukan istri ketika suami nush�̅�z adalah dengan mencari 
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latarbelakang penyebab nush�̅�z yang dilakukan oleh suami dan 

menasihatinya dengan cara yang baik.30 Maka, istri berusaha untuk 

memberikan nasihat kepada suami supaya tidak lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya. Tentu saja hal ini harus  dilakukan oleh istri dengan tutur 

kata yang lembut dan tidak membentak dengan nada tinggi.31 Jadi, jika 

didapati kasus kekerasan terhadap istri seperti apa yang tercatat dalam 

CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2019 seperti suami yang menggauli 

istri secara tidak baik dengan kasar bahkan menyakiti dengan tindakan yang 

tidak sesuai kehendak istri, suami yang menahan nafkah untuk istrinya, 

suami yang berperilaku kasar secara psikis maupun kasar secara fisik 

kepada istri, menurut teori,  hal pertama yang bisa dilakukan istri seperti 

pendapat Shaleh bin Ghanim yang menyebutkan hal yang bisa dilakukan 

istri ketika suami nush�̅�z adalah dengan mencari latar belakang penyebab 

nush�̅�z yang dilakukan oleh suami dan menasihatinya dengan cara yang 

baik.32 Hendaknya istri berusaha untuk memberikan nasihat kepada suami 

supaya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Tentu saja hal ini 

harus dilakukan oleh istri dengan tutur kata yang lembut dan tidak 

membentak dengan nada tinggi.33 

Wanita yang menghadapi nush�̅�z dari suaminya bisa memilih solusi 

terbaik yaitu dengan mengalah, karena kerap kali, perbuatan nush�̅�z suami 

terjadi akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan istri yang di luar 
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batas kemampuannya. Jika istri menyadari keterbatasan kemampuan suami 

dalam memenuhi permintaannya, maka ambilah jalan dengan mengalah dan 

meringankan beban suami.34 

Namun, tidak semua kasus kekerasan suami terhadap istri dalam 

CATAHU Komnas perempuan Tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena 

permintaan istri yang tidak bisa dipenuhi oleh suami. Karena dalam 

CATAHU banyak ditemukan tindakan kekerasan fisik berupa 

penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, kekerasan seksual serta kekerasan 

berbasis cybercrime yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya  di mana 

tindakan-tindakan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, 

karena hal tersebut sudah jelas dapat mengakibatkan kerugian terhadap 

korban. 

Namun adakalanya kekerasan dalam CATAHU yang dilakukan suami 

terhadap istri telah melampaui batas sehingga suami istri merasa sudah tidak 

mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah dalam melaksanakan 

kehidupan rumah tangga, bahkan bisa saja pernikahan yang masih berjalan 

tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa. 

Dari berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dicatat 

Komnas Perempuan seperti: perselingkuhan, ingkar janji menikah, 

poligami, mendapat ejekan, kata-kata kasar, pengancaman, diusir dari 

rumah, dicerai sepihak, dikriminalkan, dipoligami dan sebagainya. Hal 

semacam ini bisa menimbulkan kebencian dari istri kepada suaminya karena 

                                                             
34 Adil Rayad Gunaim, A Good Personality, 8. 



 

 
 

telah melakukan tindakan yang menyebabkan rasa tersiksa secara fisik 

maupun psikis. Atas tindakan kekerasan yang dilakukan suami tersebut, istri 

bisa saja memaafkan suami dan menerima kembali suaminya setelah 

menasihati secara baik dengan menempuh jalan perdamaian. 

Seperti  pada kasus seorang suami berpaling dari istrinya, disebabkan 

paras istrinya tidak cantik lagi, maka pilihan kesepakatan untuk berdamai 

dengan mengurangi hak istri yaitu pada persoalan menggauli dan nafkah. 

Pada kasus seorang suami ingin menikah lagi disebabkan istrinya sudah tua 

serta mandul, maka jalan perdamaian yang di ajukan oleh suami ialah 

menyepakati adanya pembagian hari dan harta untuk kedua istri, jika istri 

tua tidak setuju, maka jalan perdamaian terakhir ialah bercerai. Oleh karena 

itu dapat diketahui bahwasanya setiap jalan perdamaian itu merupakan 

pilihan bukan suatu keharusan.35 

Namun, jika upaya untuk menempuh jalan perdamaian di antara suami 

istri sendiri tidak berhasil, Islam telah memberi petunjuk untuk 

mendatangkan orang ketiga dalam upaya penyelesaian masalah nush�̅�z 

suami terhadap istri tersebut. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam 

CATAHU Komnas Perempuan boleh untuk mengutus seorang ḥakam  

untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua suami istri tersebut. 

Anjuran ini berdasarkan al-Qur’an 4: 35: 
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ًحا ِخْفُتْم ِشَقاَق بَ ْيِنِهَما فَابْ َعُثوا َحَكًما ِمْن أَْهِلهِ َوَحَكًما ِمْن أَْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصََل  َوِإنْ 
                                36  ً نَ ُهَما ۗ ِإن   اَّلل َ َكاَن َعِليًما َخِبْي ُ بَ ي ْ  يُ َوفِ ِق اَّلل 

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang ḥakam dari keluarga laki-laki dan seorang 

ḥakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang ḥakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.”37  
Peran ḥakam di sini akan mempertimbangkan apakah hubungan 

perkawinan antar keduanya masih akan tetap berlanjut atau tidak? Sebab, 

apabila dirasa masih ada kemungkinan lain untuk mengatasi mudarat selain 

dengan jalan perceraian, maka salah satu cara menyelesaikan perselisihan 

keluarga tersebut dengan mengajukan pasangan-suami istri ke Pengadilan 

Agama dengan didampingi kedua juru damai (ḥakam) di mana ḥakam 

Pengadilan Agama dan ḥakam menasihati suami-istri agar tidak mengulangi 

sikap dan tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan baru. Atau juga 

harus terjadi perceraian.38 

Istri yang mengalami kekerasan oleh suami dalam CATAHU Komnas 

Perempuan bisa mengajukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Agama. 

Jika kasus kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

Perempuan masih bisa diselesaikan melalui upaya perdamaian dengan 

bantuan orang ketiga, maka upaya untuk menempuh jalan perceraian bisa 

dihindari. Namun jika pernikahan yang dijalani tidak bisa untuk 

                                                             
36 Al-Qur’an 4: 35. 
37 Ash Shafa, Mushaf Terjemahan dan Asbabun Nuzul, 84. 
38 Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah & Keluarga (Jakarta: Gema Insani), 158 -159. 



 

 
 

dipertahankan karena mudarat yang lebih besar tidak bisa dihindari 

sehingga bisa membahayakan jiwa maupun agama, maka dalam kasus 

kekerasan CATAHU tersebut istri dapat mengajukan gugat cerai (fasakh’) 

ke Pengadilan Agama. Seperti kasus kekerasan yang menimbulkan luka 

fisik yang terus menerus dialami seorang isri. 

Untuk menjamin hak-hak istri dalam rumah tangga, Islam memberikan 

beberapa aturan bagi pihak istri bilamana mengalami tekanan-tekanan 

dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu kalau kebencian dari pihak 

istri akibat kenakalan suaminya, di sini Islam membuka jalan baginya untuk 

melepaskan diri dari ikatan perkawinan (bila perlu), dengan jalan khulu’.39 

Maka, korban kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri 

menurut CATAHU yang merupakan tindakan nush�̅�z suami terhadap istri, 

Islam telah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada istri 

meskipun istri tidak diberi wewenang untuk melakukan tindakan langsung 

kepada suami. Menurut teori nush�̅�z, istri diberikan jaminan dalam 

menjalankan rumah tangga dengan pemberian hak pengajuan gugat cerai 

apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri sehingga istri dapat 

melepaskan diri dari perasaan tersiksa dan tekanan-tekanan akibat tindakan 

kekerasan yang dilakukan suami terhadapnya. Bahkan pemutusan ikatan 

perkawinan bisa menjadi wajib ketika ḥakam telah memutuskan dengan 

alasan shiq�̅�q (percecokan terus menerus antara suami istri). Karena apabila 

                                                             
39 Endra Muhadi, Aspek-aspek Maqasid Asy-Syari’ah dalam Penetapan Alasan-alasan 

Peceraian PP No. 9 Tahun 1973 dan Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Stiletto Indie Book), 

25. 



 

 
 

salah satu unsur alasan perceraian yang menimpa sebuah rumah tangga 

dirasakan sangat memudaratkan, maka dengan mengambil inisiatif 

perceraian dari kondisi tersebut status hukumnya adalah wajib.Misalnya 

alasan penganiayaan, yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.40 

                                                             
40 Ibid, 23. 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ini:  

1. Menurut data CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 

yang termasuk dalam jenis kekerasan suami terhadap istri perspektif 

teori nush�̅�z yaitu  kekerasan fisik berupa tindakan menampar, 

memukul, meludah, menendang, menyulut bagian tubuh dengan rokok, 

menyakiti dengan benda yang keras, dan memutar tangan.  Kekerasan 

seksual berupa pemaksaan anal seks, memperdagangkan istri untuk 

berhubungan seksual dengan pria lain, melakukan hubungan seksual 

secara kasar hingga menimbulkan penyakit, melakukan hubungan 

seksual ketika istri haid. Kekerasan psikis berupa perselingkuhan, 

poligami, kata-kata kasar, diusir dari rumah, dikriminalisasi dan 

kejahatan berbasis cybercrime. Kekerasan ekonomi berupa tindakan 

suami yang tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepda istri serta 

tindakan secara sengaja suami melakukan pemerasan finansial terhadap 

istri. 

2. Akibat dari kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas 

Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nush�̅�z yaiyu, dapat 

berakibat hukum istri berhak meminta suami untuk menjatuhkan tal�̅�q 

melalui jalan gugat cerai (khulu’) dengan memberikan ‘iwaḍ sebagai 

tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan dengan suaminya.  



 

 
 

3. Upaya penyelesaian kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU 

Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nush�̅�z 

yaitu, pertama, memberikan nasihat atas kelalaian suami dalam 

menjalankan kewajibannya agar tercapai kembali perdamaian antara 

kedua belah pihak.kedua, jika upaya untuk perdamaian tidak berhasil, 

upaya penyelesaian bisa ditempuh dengan mengajukan pasangan-suami 

istri ke Pengadilan Agama dengan didampingi kedua juru damai 

(ḥakam). Ketiga, pemutusan ikatan perkawinan bisa menjadi solusi 

penyelesaian ketika ḥakam telah memutuskan karena alasan shi𝑞�̅�q 

(percecokan terus menerus antara suami istri) seperti penganiayaan, 

yang dapat membahayakan keselamatan jiwa.  

B. Saran 

Penulis dapat memberikan saran kepada pihak yang terkait dalam hal 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Perlunya untuk menambah sedikit aturan mengenai masalah 

pelanggaran suami atas hak istri dalam Undang-undang perkawinan 

berdasarkan fakta dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 

dan 2019 yang menunjukkan banyakanya angka kekerasan yang 

dialami perempuan. 

2. Perlunya negara untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-

undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai upaya 

pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dalam keluarga 

termasuk yang dialami oleh istri. .  



 

 
 

3. Diharapkan dilakukannya bimbingan perkawinan sebelum menikah  

lebih banyak untuk dibahas mengenai masalah nush�̅�z.  

4. Diharapkan hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan perlindungan 

terhadap perempuan sebagai istri dalam rumah tangga. 
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