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ABSTRAK 

 

 

 

ARI PRATIKO, BAGUS. 2018. Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah 

Tangga Sebagai  Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga 

(Studi Kasus di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata kunci: Kekerasan psikis dalam rumah tangga, hak dan tanggung jawab 

berkeluarga.  

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum terhadap 

masalah KDRT. Akan tetapi di Desa Gelang Lor tindak kekerasan dalam rumah 

tangga masih terjadi. Hal ini perlu adanya perhatian dan perlindunngan hukum 

baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sehingga 

diharapkan setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan upaya pencegahan dan 

penanganan terhadap korban KDRT. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa penyebab terjadinya KDRT di 

Desa Gelang Lor, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap KDRT di Desa 

Gelang Lor, Upaya apa yang dilakukan korban KDRT di Desa Gelang Lor. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan 

dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 

yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang menekankan 

pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan 

pengamatan tersebut. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan 

sebagai berikut: faktor penyebab terjadinya KDRT di Desa Gelang Lor 

Kecamatan Sukorejo antara lain faktor budaya dan lingkungan pergaulan, Kurang 

memahami tujuan pernikahan yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah.  Kurangnya 

memahami hak dan kewajiban berkeluarga, kurangnya pengetahuan tentang 

KDRT, masalah ekonomi keluarga. Sikap masyarakat di Desa Gelang Lor masih 

belum sesuai dengan UU No 23 Tahun 2004 PKDRT. Upaya yang dilakukan 

korban KDRT hanya sebatas perceraian dan tidak sampai berlanjut ke hukum 

pidana seperti yang disebut pada Pasal 44 UU No 23 Tahun 2004 PKDRT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh 

Allah SWT. yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan 

hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan 

melangsungkan kehidupannya. Dengan kata lain perkawinan merupakan 

langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah 

keluarga. 

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, saki>nah, mawaddah, 

dan rah}mah adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan.
1
 Hal inilah yang 

menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga 

dan dipertahankan. 

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata, 

melainkan ikatan suci (mi>tha>qo>n gholi>z}o>) yang terkait dengan keyakinan dan 

keimanan kepada Allah, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah 

perkawinan. Oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan 

vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria 

dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai 

suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek 

vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan 

                                                 
1
 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 27. 
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Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan. Hubungan 

inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci yang di 

dalamnya terkandung  dimensi ibadah. 

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa :  

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.  

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan, juga 

menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun 

kehidupan berkeluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah. Rumusan 

tujuan perkawinan ini juga terdapat Q.S. ar-Ru>m ayat 21 yang artinya :  

                       

                   

   

Artinya : “Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang 

berfikir”.
2
 

 

 

                                                 
2
 al-Qur‟an, 30:21. 
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Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk 

mewujudkan kebahagiaan lahiriah saja tetapi juga bertujuan untuk 

mewujudkan kebahagian batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat 

sebagai hubungan jasmani, tetapi juga merupakan hubungan batin. Dengan 

demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus dapat tercapai dalam 

sebuah perkawinan.  

Hikmah perkawinan adalah menenteramkan jiwa, meredam emosi, 

menutup segala pandangan yang diharamkan oleh Allah, dan untuk 

mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah.
3
 

Kebahagiaan keluarga merupakan suatu harapan yang ingin dicapai 

dalam sebuah ikatan pernikahan. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan 

tersebut tentu membutuhkan banyak usaha yang dikorbankan dengan tulus 

oleh pasangan suami istri. Termasuk juga usaha untuk mempertahankan 

keharmonisan, karena untuk mempertahankan keharmonisan dan kebahagiaan 

dalam rumah tangga justru lebih sulit dari pada masih dalam tahap memulai 

untuk membentuk sebuah keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah. 

Ukuran manusia terhadap tingkat kebahagiaan dalam rumah tangga 

tentu bermacam-macam. Sebagian orang menjadikan materi sebagai prioritas 

acuan untuk mendapat kebahagiaan dalam rumah tangga, dan sebagian yang 

lain memprioritaskan kenyamanan ruhaniah sebagai acuan pokok untuk 

mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Namun yang paling banyak dijadikan 

sebagai faktor kebahagiaan keluarga adalah  keseimbangan diantara keduanya, 

                                                 
3
 HAS Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: pustaka Amani, 1989), 23. 
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yaitu tercukupinya harta maupun kebutuhan ruhaniah sebagai faktor 

terbentuknya kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.  

Dalam hal terciptanya sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga, 

baik itu yang beracuan materi, kenyamanan ruhaniah, maupun perpaduan 

antara keduanya sebagai landasan terbentuknya rumah tangga yang bahagia 

masing masing pihak memiliki hak serta kewajiban yang harus terpenuhi agar 

keluarga dapat terbentuk dan bertahan secara harmonis. 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah 

menyebutkan secara global mengenai hak serta kewajiban dari masing masing 

pihak baik itu suami maupun istri yang pada intinya menjelaskan bahwa suami 

istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi 

bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
4
 

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat 

mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan beberapa perkawinan 

harus putus di tengah jalanya hubungan rumah tangga. Hal ini bisa disebabkan 

karena banyak faktor adanya kekejaman serta kekerasan yang dilakukan oleh 

salah satu pihak baik itu suami maupun istri. Perilaku destruktif dalam rumah 

tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga 

terkadang ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada 

akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian.  

                                                 
4
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pdf 

(diakses pada 09  Januari  2017,   17:36). 
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Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa : 

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga. 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
5
 

Dalam penjelasanya disebutkan  bahwa orang-orang yang menetap 

dalam ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2004 meliputi: 

a. suami, istri, dan anak; 

b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, 

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah 

tangga; dan/atau 

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut. 

Kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menimpa 

perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan ada kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Konsep kekerasan 

rumah tangga bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan 

                                                 
5
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 dan pasal 2, pdf, (diakses pada 18  Januari  2017,   16:08). 
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psikologi, dan ekonomi. Berbagai macam bentuk kekerasan ini pada dasarnya 

memposisikan perempuan tidak ada pilihan dan menjadi pihak lemah yang 

hampir tidak berani menuntut haknya. Hal ini antara lain disebabkan karena 

kultur masyarakat Indonesia yang beberapa masih cenderung menganut sistem 

patriarki. 

Patriarki sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang 

memegang kekuasaan yang nyata, baik di dalam kebijakan pemerintah, 

maupun dalam perilaku masyarakat. Undang-undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum yang 

memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dimata hukum. 

Analisis tentang perspektif gender dalam UU KDRT merupakan salah satu 

bentuk pemikiran yang dituangkan demi pemahaman akan hak-hak 

perempuan. 

Kekerasan psikis, atau dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai 

kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 

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

dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban 

tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Secara umum, 

disebut sebagai kekerasan psikis apabila: 

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, 

pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan. 
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2. Tindakan tersebut menekan, mencemooh, menghina, merendahkan, 

membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku. 

3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. 

 Sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan 

melalui visum et repertum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikis 

seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et repertum 

yang dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan 

institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.
6
 

Di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo penulis 

menemukan kasus kekerasan secara psikis dalam keluarga di antaranya yaitu: 

Pertama adalah kasus yang dialami oleh Ibu Atin, warga Dusun 

Purwosari RT 05. RW 01. Desa Gelang Lor yang berdampak pada munculnya 

rasa takut serta hilangnya kemampuan untuk bertindak. Dan yang kedua yaitu 

kasus yang dialami Pak Ahmad, warga Desa Gelang Lor yang mengakibatkan 

pak Ahmad mengalami depresi dan memiliki kecenderungan untuk melukai 

diri sendiri. 

Dengan latar belakang uraian diatas penulis merasa tertarik  

mengangkat permasalahan tersebut untuk kemudian dilakukan penelitian 

dengan judul “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai  

Bentuk Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Berkeluarga”. 

 

                                                 
6
 Nurudin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2004), 29. 



8 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, penulis membagi pokok permasalahan 

dalam beberapa rumusan yaitu: 

1. Apa penyebab tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa 

Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana sikap serta tindakan keluarga dan masyarakat Desa Gelang Lor 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang mengetahui adanya 

tindakan kekerasan secara psikis dalam rumah tangga?  

3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban terhadap  terjadinya tindakan 

kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa Gelang Lor Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo?  

 

C. Tujuan Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis 

memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui secara jelas terkait penyebab terjadinya tindakan 

kekerasan psikis dalam rumah tangga yang ada di Desa Gelang Lor 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui bagaimana mestinya sikap serta tindakan keluarga dan 

masyarakat yang mengetahui adanya tindakan kekerasan secara psikis 

dalam rumah tangga di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo. 
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3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan korban sebagi bentuk 

pembelaan serta perlindungan terhadap masalah terjadinya tindakan 

kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa Gelang Lor Kecamatan 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Dalam hal ini  penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara 

teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain: 

1. Secara Teoritis 

Dengan hasil yang akan didapatkan dari penelitian ini diharapkan 

memberikan suatu sumbangan pemikiran yang baru di IAIN Ponorogo 

khususnya Program Studi Ahwal Syakhshiyah tentang pelanggaran hak 

dan kewajiban berkeluarga yang berkaitan dengan larangan melakukan 

tindak kekerasan secara psikis menurut UU no 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan adanya hal itu, 

penulis berharap tidak adanya pandangan sebelah mata mengenai hukum 

yang berlaku di masyarakat baik dalam hal kebiasaan  maupun Undang-

undang.  

2. Secara Praktis 

Manfaat secara praktis terbagi menjadi 3, yaitu: 

a. Bagi penulis 

Sebagai tambahan wawasan tentang suatu hukum dan pendapat yang 

berada dalam masyarakat. Sehingga ketika terjun di masyarakat 
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penulis tidak kesulitan untuk merumuskan ataupun tidak kaku dalam 

menilai suatu tindakan masyarakat dalam kegiatan kekeluargaan 

sehari-hari. Selain itu, juga sebagai benteng diri agar penulis tidak 

terjebak dalam hal tersebut. 

b. Bagi masyarakat 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan adanya suatu masukan ilmu 

pengetahuan untuk  semua lapisan masyarakat.  

c. Bagi lembaga yang berwenang 

Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan dalam 

memutuskan suatu hukum atau membuat suatu kebijakan dalam 

masalah perkawinan yang selama ini kurang mendapat perhatian 

dengan  adanya aturan yang sudah berlaku oleh banyak pihak.  

 

E. Kajian Terdahulu 

Pembahasan mengenai masalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukanlah suatu 

permasalahan yang dianggap baru. Karena banyak para peneliti sebelumnya 

yang telah membahas mengenai permasalahan dalam rumah tangga. Dalam 

penelitian ini tidak jauh berbeda dengan skripsi karya Wakidah dengan judul  

Implementasi Undang-undang No. 23 Th 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi kasus di desa 

Klorogan kecamatan Geger kabupaten Madiun). Dimana dalam skripsi 

tersebut membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan 
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Gegerka bupaten Madiun, kemudian merespon masyarakat (perempuan) 

terhadap tindakan kekerasan serta sikap para korban tindak kekerasan terhadap 

apa yang menimpa diri mereka. Korban cenderung diam, pasrah, serta tidak 

berani membuka mulut. Karena ada anggapan behwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah measalah internal dan tabu bagi mereka untuk diceritakan. 

Keutuhan rumah tangga lebih diutamakan, dan meraka lebih memilih  

untuk mengharap keinsyafan dari pihak yang melakukan kesalahan sehingga 

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (Kajian Undang-undang 

Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga). Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa tindak kekerasan 

perempuan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak asasi 

manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan 

bentuk diskriminasi gender yang harus dihapuskan dan hal tersebut tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip aturan dalam hukum islam. Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2004 adalah hukum positif yang mengatur dan memberikan 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 

Sufyan triono juga mengkaji tentang Undang-undang No 23 Tahun 

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam skripsinya 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lerangan Pemaksaan Seksual 

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tengtang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga” dalam penelitianya Sufyan triono lebih memfokuskan 

kajianya terhadap Pasal 8 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu 

larangan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang-orang yang menetap 
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dalam rumah tangga. Orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut yang 

dimaksud adalah istri. 

Sementara penilitian yang ingin digali oleh penulis adalah berfokus 

pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut berisi tentang tentang 

larangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga secara psikis. 

Penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana tanggapan hukum islam 

terkait dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

 

F. Kajian Teori 

Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan permasalahan lama, 

yang dalam Undang-undang sendiri sudah diatur pelaranganya pada tahun 

2004. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 

tahun 2004 merupakan payung hukum yang memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak perempuan dimata hukum.  

Kekerasan psikis, atau dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. 
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Sedangkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 31 sampai dengan 34 memberikan ketetapan terkait hak 

serta  

Pasal 31 

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

Pasal 33 

Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, 

dan memberi bantuan kepada yang lain yang sati kepada yang lain. 

Pasal 34 

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  

2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  

3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada Pengadilan. 

al-Qur‟an sendiri sudah memberikan kejelasan terkait tujuan dari 

diadakanya perkawinan diantaranya memberikan ketentraman dalam jiwa 

serta terciptanya sebuah kasuh sayang pada masing masing pasangan seperti 

halnya yang terdapat dalam Q.S. ar-Ru>m ayat 21. 
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Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir.”
7
 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui Riset Pustaka yaitu metode mencari 

data dengan mengumpulkan buku-buku yang ada di perpustakaan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun jenis penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data 

serta analisis deskriptif dan isi (content analysis) sebagai metode analisis.  

Penulis juga menggunakan jenis penelitian lapangan (field study 

research) yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, 

dan masyarakat.
8
 Menggunakan teknik wawancara dan tanya jawab langsung 

dengan masyarakat serta tokoh masyarakat. Wawancara penulis lakukan 

dengan cara semi struktur untuk menghindari konotasi buruk dari pelaku 

maupun obyek wawancara kami yang lain. Selain itu agar terkesan santai dan 

tidak telalu kaku tapi tetap fokus pada masalah seputar tindak kekerasan psikis 

dalam rumah tangga 

                                                 
7
 al-Qur‟an, 30:21. 

8
 Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : Bumi 

Aksara :2004), 41. 
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Selain itu kami menggunakan data dokumenter yang akan diperoleh 

dari pejabat Desa setempat, blog  yang ada diinternet, Dan juga observasi. 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang dan 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang 

diteliti.  Kami akan mengamati tingkah laku, pergaulan sehari-hari, serta 

melakukan pengamatan kepada tetangga sekitar. Latar belakang dari keluarga 

pelaku itu juga tidak akan luput dari pengamatan yang akan kami lakukan.
9
 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini penulis akan menguraikan 

gambaran secara garis besar mengenai materi yang akan dibahas. Yaitu 

sebagai berikut : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Dalam Bab ini penulis penulis menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori 

dan atau telaah pustaka, metodologi kajian, dan sistematika pembahasan.  

2. BAB II  

Sebagai landasan teori dari permasalahan penulis sampaikan, Bab  ini 

berisi pembahasan yang meliputi: 

konsep relasi antara suami istri dalam keluarga dalam meneciptakan 

keluarga yang bahagia sebagai bentuk dari tujuan berumah tnagga, 

pelarangan tindak kekerasan secara psikis dalam rumah tangga, dampak 

                                                 
9
 Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), 36. 
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yang muncul akibat adanya tindakan kekerasan psikis dalam rumah 

tangga, serta tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagai 

bentuk dari nushu>z dalam hukum  keluarga islam, peran keluarga serta 

masyarakat terhadap  adanya tindakan kekerasan secara psikis dalam 

rumah tangga, upaya hukum yang dapat dilakukan korban dalam membela 

serta melindungi diri dari adanya tindakan kekerasan psikis dalam 

keluarga. 

3. BAB III :  

Bab ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan penulis di Desa 

Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menjelaskan 

tentang gambaran umum lokasi penelitian, serta letak geografis penyebab 

kekerasan dalam rumah tangga, bagaimana opini serta tindakan 

masyarakat yang mengetahui tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga, 

upaya-upaya hukum yang telah ditempuh korban kekerasan dalam rumah 

tangga, serta akibat yang muncul karena adanya tindakan kekerasan psikis 

dalam rumah tangga. 

4. BAB IV :   

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang penulis 

peroleh tentang pemahaman masyarakat terkait tindakan kekerasa dalam 

rumah tangga, serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan korban untuk 

terhadap  adanya tindak kekerasan psikis dalam rumah tangga khususnya 

kekerasan secara psikis. 
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5. BAB V : Penutup 

Dalam Bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah yang dikemukakan didepan. Disini juga akan ada beberapa saran 

yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, Guna 

untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakiri dengan penutup. 
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BAB II    

TEORI PKDRT SERTA HAK DAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH 

TANGGA 

 

A.  Relasi Suami Istri Terhadap Hak Dan Kewajiban  Dalam Rumah 

Tangga. 

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat 

Islam, menuju riz}o Allah SWT. Perbedaan dan persamaan yang ada pada pria 

dan wanita merupakan salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. 

Keduanya diciptakan adalah untuk saling melengkapi bukan saling 

menjatuhkan.
10

 Suami dan istri harus saling bekerja sama dalam membangun 

rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Allah SWT. berfirman 

dalam  Q.S. at-Tawbah Ayat 71 yang berbunyi: 

                                 

                               

          

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian 

ang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah 

dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi 

rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.”
11

 

 

                                                 
10

 Erfaniah Zuhriah, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Psikologi dan Keislaman 

(t.tp.Divapress, 2004), 21. 
11

 al-Qur‟an Surah., 9:71. 

18 
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Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, 

yang tidak bisa disama ratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak 

menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami 

memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada istri, mendidik istri dan 

anak-anaknya, memberikan nafkah lahir batin yang layak, dan 

memperlakukan mereka dengan cara yang baik. Allah SWT. berfirman dalam 

Q.S. an-Nisa> ayat 19: 

                               

                              

                         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menghalangi 

mereka kawin dan menyusahkan mereka karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, 

terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak 

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak.
12

 

 

Nas}s} ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka 

mempergauli istri-istri mereka secara ma’ru>f. Menurut at-Tabari, ma’ru>f 

adalah menunaikan hak-hak mereka. Beberapa ahli tafasi>r menyatakan bahwa 

ma’ru>f adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah, serta memperbagus 

ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan 

keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri istrinya selain zina dan 

                                                 
12

 al-Qur‟an, 4:19. 
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nushu>z, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. 

Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai terdapat sisi-sisi kebaikan. 

Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah dengan keberhasilan 

melakukan penyesuaian diantara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis 

dan memerlukan sikap serta cara berfikir yang luwes. Penyesuaian sendiri 

dapat diindikasikan dengan interaksi yang selalu berkelanjutan antara diri 

sendiri engan orang lain dan juga lingkungan.
13

  

Pola relasi antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga 

pada umumnya berdasarkan pada beberapa prinsip diantaranya yakni 

mawaddah wa rah}mah (cinta dan kasih sayang), prinsip saling melengkapi 

dan melindungi, serta mu’a>sharah bilma’ru >f” (pergaulan suami istri yang 

baik),
14

 seperti yang ditegaskan dalam al-Qur‟an surat an-Nisa>’ ayat 19 

diatas. Selain itu terdapat pula poin penting lainya yang merupakan 

perwujudan relasi yang ideal antara suami istri, yakni interaksi positif antara 

keduanya yang tercermin dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban.
15

 

Ketika hal tersebut terpenuhi, maka terwujudlah tujuan dari sebuah 

perkawinan yakni menciptakan kehidupan rumah tangga yang saki>nah, 

mawaddah, wa rah}mah. 

Ketentuan yang berkenaan terkait hak dan kewajiban suami istri 

dalam rumah tangga diatur secara eksplisit dalam Undang Undang Nomor 1 

                                                 
13

Sri Lestari, Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam 

Keluarga (Jakarta:  Kencana, 2012), 9. 
14

Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2004), 15-16 
15

 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Malang press 

2008), 177 - 179. 
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Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam sebagai sebuah regulasi yang 

mengatur sebuah perkawinan di Indonesia. Suami sebagai kepala rumah 

tangga berkewajiban melindungi, mendidik, serta memberi nafkah istri dan 

anak anaknya. Adapun istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban berbakti 

kepada suami sebagai imam dalam keluarga, dan mendidik anak, serta 

menyelenggarakan, dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik 

baiknya. Hal ini tercermin dalam Q.S.  an-Nisa>’ ayat 34: 

                       

                             

                      

                     

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

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

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.
16

 

 

Hanya saja perlu dipahami bahwa dalam konteks rumah tangga, suami 

memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada 

Allah SWT. Hal ini sesuai firman Allah SWT. dalam Q.S at-Tah}}ri>m ayat 6: 

                                                 
16

 Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita (jakarta:Pustaka Al-kautsar, 2010), 297. 



22 

 

 

 

                                    

                       

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.”
17

 

 

 Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan 

dengan pukulan. Pukulan dalam hal ini masuk dalam konteks pendidikan atau 

ta’dib yang dibolehkan dengan batasan-batasan serta kaidah tertentu yang 

jelas. Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang 

bermaksud menyakiti atau menimbulkan bekas, apalagi sampai mematikan, 

pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain atau jika semua cara sudah 

ditempuh untuk memberi hukuman atau pengertian, tidak baleh memukul 

ketika dalam keadaan marah sekali, karena dikhawatirkan akan 

membahayakan, tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal 

wajah, kepala, dan dada, juga tidak boleh memukul lebih dari tiga kali 

pukulan kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan, 

tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun, jika kesalahan baru 

pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan minta maaf atas 

perbuatannya. 

Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya 

karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan 

shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya. pukulan 

                                                 
17

 al-Qur‟an, 66:6. 
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yang dilakukan bukanlah pukulan yang dilandasi niat menyakiti, namun 

dalam rangka mendidik. 

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nushu>z, misal 

tidak mau melayani suami padahal tidak ada halangan seperti halnya sakit 

atau haid, maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan 

pukulan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga 

karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami 

melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan membatasi 

kemampuan bertindak terhadap istri. Dalam hal ini bukan berarti suami telah 

menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri. 

Semua itu dikarenakan istri wajib taat kepada suami selama suami 

tidak melanggar shara’. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila seorang 

wanita shalat lima waktu, puasa (pada bulan Ramadh}an), menjaga 

kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya masuklah 

engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. 

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh 

menuntut hak-haknya seperti mahar, nafkah, kasih sayang, perlakuan yang 

baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 

228: 
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Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
18

 

 
Nas}s} al-Qur‟an di atas sangat jelas menunjukkan bahwa hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban suami dan istri benar-benar seimbang adanya. Maka 

bagi suami  hendaknya memberikan  hak-hak  istri  dengan  sebaik-baiknya 

dan seimbang dengan  kewajiban-kewajibannya.
19

 

Jika masing-masing, baik suami maupun istri menyadari perannya dan 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam, niscaya tidak 

dibutuhkan kekerasan dalam menyelaraskan perjalanan biduk rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga atau sering dikenal dengan istilah KDRT 

dapat terhindarkan karena rumah tangga dibangun dengan pondasi syariat 

Islam, dikemudikan dengan kasih sayang dan diarahkan oleh peta iman.
20

 

 

 

 

 

                                                 
18

 al-Qur‟an, 2:161. 
19

 Mahmud al-Shabbagh, Tuntutan Keluarga  Bahagian Menurut  Islam (Bandung: 

Rosdakarya, 1993), 57. 
20

 Ach. Syaiful Ala, Dosa-Dosa Suami Yang Paling Dibenci Allah Sejak Malam Pertama 

(Jogjakarta: Sabil, 2011), 143. 
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B. Pengertian Tindak Kekerasan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan  (violence) adalah  tindakan  dengan  cara-cara yang tidak 

patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai 

diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.
21

 Dalam literatur lainnya, 

kekerasan didefinisikan  sebagai  suatu  serangan terhadap  fisik maupun 

integritas mental psikis seseorang
22

 

Definisi yang lebih mengarah kepada perlindungan terhadap 

perempuan termuat dalam Pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan di Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud 

kekerasan terhadap perempuan adalah "setiap tindakan berdasarkan 

perbedaan jenis kelamin yang berkibat kesengsaraan atau penderitaan 

perempuan secara fisik, seksual, dan psikis termasuk ancaman tindakan 

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang 

baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
23

 

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga Pasal 1 butir 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah 

tangga. 

                                                 
21

 Abdurrrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 1998), 141. 
22

 Mansoer Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, cet.  IV(Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1999), 17. 
23

 Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap Wanita (Bandung: Alumni, 2000), 389. 
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Lingkup rumah tangga yang dimaksud di atas diterapkan pada Pasal 2 

yaitu meliputi: 

1. Suami, istri dan anak 

2. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana 

dimaksud pada huruf 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. 

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut.
24

 

Orang yang bekerja sebagaimana yang dimaksud di atas (pada nomor 

tiga) dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada 

dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

Kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya kekerasan fisik semata. 

Banyak kasus khususnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di 

mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, 

namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang 

berat. 

Kekerasan  psikis  yaitu  kekerasan  yang dialami  seseorang  yang 

tidak menimbulkan bekas luka pada tubuh seperti kekerasan fisik, namun 

kekerasan psikis dapat  meruntuhkan  harga diri  seseorang,  menekan  batin  

pribadi  seseorang,  bahkan memicu  dendam  yang  tersimpan  di  hati  

korban  terhadap pelaku.  Korban kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis 

justru lebih sulit diatasi  dari  pada korban kekerasan  fisik.  Kekerasan psikis 

                                                 
24

 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 dan pasal 2, pdf (diakses pada 18  Januari  2017,   16:08). 
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yang dialmi istri  adalah  dalam  bentuk  caci maki,  kata-kata kasar,  

ancaman, mengisolir dari dunia luar, pengabaian, penolakan, dan 

penuduhan.
25

 

Definisi yang lebih jelas terkait dengan kekerasan psikis, tertulis 

dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disebut sebagai kekerasan psikis adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Sebagai contoh, kasus yang dialami ibu A yang merasa suaminya 

selalu mendiamkannya, dan bila berkata-kata merendahkan ibu A. Suami 

tidak mau menyapa apalagi menyentuhnya, sampai akhirnya ibu A membakar 

diri. Dalam kasus ini suami ibu A tidak pernah melakukan kekerasan fisik. 

Namun tindakan suami dengan selalu mendiamkan, membuat ibu A 

kehilangan kepercayaan diri. Ibu A juga semakin cemas dan ada rasa terhina 

disebabkan dari sikap merendahkan yang dilakukan suami. Dalam hal ini Ibu 

A dapat dikatakan mengalami kekerasan psikis dalam keluarga.
26

 

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban 

sendiri tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Bentuk 

tindakan ini juga sulit dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi 

seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasasn 
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psikis lebih sulit diukur daripada kekerasan fisik. Secara umum, disebut 

sebagai kekerasan psikis apabila: 

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, 

pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan. 

2. Tindakan tersebut menekan, mencemooh, menghina, merendahkan, 

membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku. 

3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. 

Sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan 

melalui visum et psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikis 

seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et Psikiatrikum 

ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi 

atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.
27

 

 

C. Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk 

Pelanggaran Hak Dan Kewajiban Dalam Rumah Tangga. 

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan 

rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan 

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.
28

 

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki 

seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang 

terhadap orang lain.
29

  

Sedang dalam hal hak dan kewajiban dalam rumah tangga, yang 

dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki suami ataupun istri 

yang diperolehnya dari hasil perkawinanyan. Sedang kewajiban ialah hal hal 

yang harus dilakukan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak 

lain.
30

 

Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 31 juga 

turut menuangkan penjelasan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam 

rumah tangga yang secara garis besar menjelaskan bahwa: 

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

3. Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga.
31

 

Jadi dalam hubungan suami istri di sebuah rumah tangga, suami 

mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Sebaliknya suami 

mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula sikap istri juga mempunyai 

kewajiban. 

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu 

kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat immateriil. 
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Bersifat materiil berartit kewajiban lahiriah atau yang merupakan harta benda, 

termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateriil 

adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri 

dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.
32

 

Kewajiban suami yang bersifat material diantaranya adalah 

memberikan nafkah yang layak menurut ukuran kemampuannya kepada anak, 

istri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Bukan layak 

menurut ukuran masyarakat dimana ia tinggal. Nafkah tersebut meliputi 

sandang, papan, dan pangan. Kewajiban immateriilnya adalah memberikan 

kasih sayang serta bimbingan kepada istri dan anak serta anggota keluarga 

yang lain untuk selalu mentaati perintah Allah SWT. dan rasulnya. Termasuk 

kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran bahkan hukuman 

yang layak dan bersifat mendidik bagi anggota keluarganya yang melanggar 

aturan agama ataupun aturan Negara. 

Seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami 

dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami, termasuk 

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan suami apabila ia 

masih membutuhkan. Sedang kewajibannya adalah mentaati suami baik 

dengan kerelaan atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih 

berdiri dalam koridor keridlaan Allah SWT.  

Konsep kehidupan keluarga dalam Islam menempatkan semua 

anggota keluarga dalam porsi dan posisi yang sesuai dengan fitrah masing-
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masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar 

daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati posisi 

paling banyak. Demikian juga seorang istri mempunyai hak dan kewajiban 

yang sama sesuai dengan fitrahnya sebagai perempuan. Seorang anak juga 

mempunyai hak untuk disayang namun juga mempunyai kewajiban untuk 

menghormati orang tua. Seorang pembantu rumah tangga mempunyai hak 

untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai 

dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh 

majikannnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan perUndang-

undangan yang berlaku. Juga berhak mendapat teguran apabila lalai terhadap 

tugasnya atau menyebabkan suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.  

Proporsionalitas ini sebagaimana tergambar dari keumuman h}adith 

riwayat ibn „Umar berikut ini  

 “Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda : setiap diri kalian 

adalah pemimpin dan akan diminta pertanggunganjawaban tentang 

kepemimpinannya, seoarng imam adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungan jawan tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin 

dalam keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab  alam keluarganya, 

seorang perempuan adalah penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan 

dimintai tanggung jawab dalam penjagaannya, dan seorang pembantu 

adalah penjaga terhadap harta tuannya dan akan dimintai tanggung jawab 

dalam kepenjagaannya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai 

tenggung jawab dalam kepemimpinannya.” HR. Bukha>ri> - Muslim.
33

 

 

Dari keumuman h}adith tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anggota 

keluarga mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang sama 

sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Tidak dibenarkan apabila 
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meminta perlakuan yang lebih melebihi hak dan kewajibannya tersebut. 

Diantara hak seorang suami adalah mendapatkan penghormatan dan ketaatan 

secara layak dari anggota keluarga tersebut berkenaan dengan peran seorang 

kepala rumah tangga dan harus bertanggung jawab baik moral, material. Oleh 

karena itu kewajiban seorang suami meliputi hal-hal yang bersifat material 

duniawi dan spiritual uh}rowi. 

Pernyataan terkait hak dan kewajiban suami istri juga tertuang dalam 

Pasal 33 Undang-undang perkawinan yang menerangkan bahwa suami-istri 

wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan 

lahir batin yang satu kepada yang lain. 

Dalam Pasal 34 Undang-undang perkawinan memberikan penegaskan 

lanjutan terkait dengan apa yang diterangkan dalam Pasal 33 yaitu 

menyebutkan diantaranya: 

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. 

2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. 

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. 

Kewajiban suami dalam Pasal 34 menegaskan suami wajib 

melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, 

dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika 

keduanya malakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibanya maka 

baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 
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Dalam pelaksanaan tanggung jawab  kewajiban masing masing suami 

istri haruslah dilaukan dengan saling mendukung. Sehingga terwujudlah 

ketentraman dan ketenangan hati guna terciptanya kesempurnaan hidup 

berumah tangga. Dengan demikian tujuan untuk mencapai kondisi saki>nah, 

mawaddah, dan rah}mah dalam berkeluarga akan terwujud.
34

  

Tindakan kekerasan secara psikis dalam keluarga merupakan sebuah 

perlakuan yang didalamnya terkandung beberapa unsur diantaranya: 

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, 

pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan. 

2. Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, 

membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku; 

3. Tindakan perlakuan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

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

dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Dalam perlakuan yang dapat dinyatakan sebagai tindak kekerasan 

secara psikis diatas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa perlakuan 

tersebut bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 

34 Undang Undang Perkawinan yang secara keseluaruhan mewajibkan suami 

istri untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan saling 

menghormati satu terhadap yang lain. 
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D.  Dampak Yang Muncul Akibat Adanya Tindakan Kekerasan Psikis 

Dalam Rumah Tangga. 

Kekerasan psikis merupakan salah satu dari beberapa kekerasan lain 

dalam rumah tangga (KDRT) dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi kekerasan dalam rumah 

tangga tidak hanya kekerasan fisik penganiayaan dan semacamnya. KDRT 

didefinisikan sebagai, setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 

fisik, seksual, psikis, dan atau penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman 

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.  

Di dalam Pasal 7 UU PKDRT ada empat macam KDRT, dan 

kekerasan psikis termasuk diantaranya. Kekerasan psikis dapat berupa 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Disebut KDRT psikis bila ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan 

suami dengan akibat yang ditimbulkannya atau dirasakan oleh korban. Dengan 

kata lain, dapat disebut KDRT psikis bila rangkaian perbuatan pelaku tersebut 

mengakibatkan korban ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan 

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

seseorang. Tidak mesti semua akibat ini terpenuhi melainkan cukup salah satu 

saja. Istri yang dicemooh terus menerus oleh suami dengan panggilan 
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"gemuk", “goblok”, "bungkuk", "pelacur", atau panggilan lain yang bernilai 

merendahkan harga diri seseorang bisa tergolong KDRT, jika perbuatan 

tersebut sampai mengakibatkan kondisi psikis istri tertekan, atau hilangnya 

rasa percaya diri. Termasuk juga suami yang gemar main ancam, penghinaan 

dan semacamnya sehingga istri tertekan secara batin dapat terkategori sebagai 

KDRT psikis.  

Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil 

dalam perilaku-perilaku berikut ini: 

1. Kehilangan minat untuk merawat diri yang tampil dalam perilaku menolak 

atau enggan makan, minum, makan tidak teratur, malas mandi atau 

berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan; 

2. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam 

perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang 

lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap;  

3. Padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin;  

4. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan 

diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang 

dianggapnya lebih baik. Contohnya menganggap diri tidak memiliki 

kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering 

bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum; 
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5. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan 

dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani 

mengingatkan pelaku jika bertindak salah;  

6. Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri;  

7. Perilaku agresif, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap 

anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran 

pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan 

kekecewaan terhadap pelaku;
35

 

Bentuk lainnya, istri dilarang suami bertindak apapun tanpa 

persetujuan suami, mau ke toilet aja harus izin suami, mau masak apapun itu 

harus persetujuan suami, dan sebagainya, dapat tergolong KDRT psikis jika 

mengakibatkan si istri kehilangan kemampuan untuk bertindak. Apalagi jika 

sampai mengakibatkan penderitaan psikis berat semisal istri mengalami stres 

atau gila. 

Faktor kriminogen KDRT psikis juga akan semakin besar jika si istri 

tidak bekerja, tergantung secara materi, dan berpendidikan lebih rendah dari 

pada suami. Studi lain membuktikan bahwa, tingginya pendidikan atau taatnya 

suami beribadah bukanlah jaminan untuk tidak menganiaya istri baik secara 

fisik maupun psikis.    

Jika sampai berujung ke proses hukum, penentuan kadar gangguan 

psikis demikian akan dinilai oleh seorang ahli jiwa. Si istri juga akan dibantu 
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oleh petugas pendamping. Kepolisian akan membantu kooperatif si korban. 

Bukti permulaan sebagai patokan polisi bertindak juga tidak rumit seperti 

umumnya perkara pidana, cukup pengakuan satu saksi korban, nanti baru 

ditambah keterangan ahli jiwa yang akan didatangkan kepolisian atau penuntut 

umum. Karena itulah, istri bisa mengingatkan suami dengan cara simpatik 

bahwa kekerasan psikis merupakan tindak pidana dengan ancaman 3 (tiga) 

tahun penjara bagi pelakunya. Kemudian para istri perlu memahami 

karakteristik KDRT agar dapat memilih reaksi yang tepat untuk perbaikan 

kondisi rumah tangga. Sebab, reaksi yang salah bisa memicu permasalahan 

lebih rumit lagi. Bila sampai taraf yang tidak bisa tertahankan lagi bisa-bisa 

berujung perceraian dan adu-mengadu ke kepolisian. Direkomendasikan 

penyelesaian KDRT dengan mengutamakan mekanisme internal keluarga atau 

mediasi pihak ketiga. Bila solusi sudah benar-benar buntu, barulah menempuh 

jalur hukum.  

 

E. Tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut sudut pandang 

hukum  keluarga islam. 

Agama Islam secara spesifik memberi perhatian besar terhadap 

kehidupan berkeluarga, bahkan sejak awal Islam menekankan tujuan 

perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang saki>nah, mawaddah, 

warah}mah. Saki>nah artinya terbentuknya rumah tangga yang tenteramdan 

damai, mawaddah penuh dengan rasa cinta yang disyariatkan Islam, 

sedangkan mawaddah ialah kasih sayang yang berfungsi untuk mengabadikan 
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rasa cinta, karena kasih sayang bukan semata shahwat, melainkan rasa 

tanggung jawab.
36

  

Islam merupakan agama yang rah}matan lil ’a>lami>n yang ramah pada 

siapapun, melindungi, menyelamatkan dan menghargai semua manusia tanpa 

terkecuali.
37

 Islam menghendaki setiap orang untuk tidak melakukan 

kekerasan kepada siapapun sebagai pelaku dan memerintahkan untuk tidak 

menjadi korban kekerasan. Hukum Islam dalam menyikapi masalah KDRT 

ini lebih menitikberatkan kajiannya dalam masalah nushu>z diantara suami 

istri dan masalah meninggalkan s}olat anak yang berumur 10 tahun setelah 

diajari s}olat oleh walinya sejak ia berumur tujuh tahun. Berkaitan dengan 

nusyuz, Q.S. an-Nisa>^ ayat 34 menyatakan : 

                       

                             

                      

                      

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas 

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita 

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 

ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara 

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

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur 

mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, 

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”
38
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Terkait dengan ayat tersebut, Tafsi>r Jala>layn menerangkan bahwa 

para laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai para perempuan, 

memberikan pelajaran dan melindunginya, karena apa yang telah dilebihkan 

oleh Allah SWT. kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain, seperti 

kelebihan dalam hal ilmu, akal dan perwalian, dan sebagainya, dan harta yang 

mereka nafkahkan. Selanjutnya, dijelaskan bahwa perempuan-perempuan 

yang shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan 

kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah SWT. telah 

menjaganya dengan cara mewasiatkannya kepada suaminya.  

Adapun bagi perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan berbuat 

nusyuz yaitu maksiat kepada suaminya dengan membangkang perintah-

perintahnya, maka nasehatilah mereka agar mereka takut kepada Allah SWT.  

dan pisahlah tempat tidur yakni pindahlah ke tempat tidur yang lain jika 

mereka masih berbuat nushu>z, dan pukullah mereka dengan pukulan yang 

tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka belum kembali berbuat baik. 

Jika mereka telah kembali melakukan apa yang suami perintahkan, maka 

janganlah mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya.
39

 

Dari penjelasan yang diambil dari Tafsi>r Jala>layn tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa dalam hal melakukan tindakan penekanan psikis 

terhadap kelaurga seperti halnya berpisah dari tempat tidur adalah sebuah 

sikap yang ditujukan untuk memberikan pendidikan terhadap keluarga yang 

melakukan perbuatan nushu>z guna kembali kepada perbuatan yang baik dan 
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benar menurut ajaran shari’at Islam. Sedangkan tindakan itu harus didahului 

dengan memberikan nasihat yang baik terlebih dahulu kepada pihak yang 

melakukan nushu>z. Dalam akhir ayat surah an-Nisa>‟ ayat 34 juga 

memberikan peringatan bahwa tidak dibenarkan mencari cara untuk 

memukulnya untuk berbuat aniaya jika mereka telah kembali melakukan apa 

yang suami perintahkan. 

Dengan memperhatikan ptinsip tersebut diatas dapat dikatakan 

kekerasan psikis yang terjadi tanpa adanya indikasi nushu>z pada seorang istri 

merupakan suatu tindakan penindasan, kesombongan, dan kerusakan  yang 

menghilangkan hak hak dasar manusia yang bertentangan dengan nilai nilai 

islam.
40

 

Masing masing suami istri jika menjalankan kewajibanya dan 

memperhatikan tanggungjawabnya, maka akan terwujudlah ketentraman dan 

ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri tersebut.
41

 

Dalam hukum islam diterangkan bahwa pembagian aktifitas suami 

istri dalam rumah tangga adalah tuntutan fitrah. Memuliakan suami yang 

memiliki keutamaan fisik dan akal. Dengan dua keutamaan itu ia dianggap 

lebih mampu menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga. Karena Allah 

SWT. Telah memberikan kewajiban nafkah keluarga atasnya. Dan dengan itu 

pula kaum laki laki memimpin wanitanya.
42
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F. Kewajiban Keluarga Serta Masyarakat Terhadap Adanya Tindakan 

Kekerasan Secara Psikis Dalam Rumah Tangga  Memurut Uu No 23 

Tahhun 2004. 

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga lebih suka 

disembunyikan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Melihat 

banyaknya kasus kekerasan yang terjadi sekarang ini, dimana acara di televisi 

sering menayangkan kasus- kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas upaya 

pencegahan kasus tersebut. 

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga yaitu Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 sendiri 

menuangkan peraturan terkait pertanggungjawaban serta upaya yang 

dilakukan dalam menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga. 

Adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

Pasal 11: 

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga.  

Pasal 12: 

1. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, 

pemerintah: 

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga. 
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b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang 

kekerasan dalam rumah tangga. 

c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam 

rumah tangga. 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu 

kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan 

akreditasi pelayanan yang sensitif gender. 

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

menteri. 

3. Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 13: 

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing 

dapat melakukan upaya: 

a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; 

b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekeija sosial dan pembimbing 

rohani; 

c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme keija sama 

program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh 

korban; 

d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan 

teman korban. 
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Pasal 14: 

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, 

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya 

masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga 

sosial lainnya.  

Pasal 15: 

Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan 

kemampuannya untuk: 

a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 

b. Memberikan perlindungan kepada korban; 

c. Memberikan pertolongan darurat; dan 

d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 

Selain itu juga disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan 

kerjasama dengan masyarakat, yang dimaksud kerjasama adalah sebagai 

wujud peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kekerasan 

dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan penjelasan dari ayat tersebut. 

Dalam penjelasan ditekankan juga tentang apa yang dimaksud dengan 

tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengakibatkan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau ketrampilan 

melalui pendidikan dibidang kesehatan. 

Dengan adanya UU ini diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat 

dapat dengan tepat memposisikan kedudukannya masing-masing, agar 

Undang-undang ini bisa efektif di masyarakat. Pada akhirnya diharapkan UU 
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ini akan merubah pandangan masyarakat terhadap masalah kekerasan dalam 

rumah tangga, yang selama ini dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak 

bisa dicampuri oleh pihak luar, sekarang hal tersebut bisa menjadi masalah 

publik. 

 

G. Hak Hak Perlindungan Serta Upaya Pemulihan Terhadap Korban 

Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. 

Kekerasan dalam tumah tangga sebagai fakta sosial muncul dengan 

dilatarbelakangi oleh banyak faktor yang kompleks dan saling berkaitan 

antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu dalam hal penanggulangan 

terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan banyak pihak 

untuk bekerja sama secara koordinatif dengan pola sinergis yang melibatkan 

unsur aparat pemerintah dan masyaraat. Para pihak yang ikut dalam 

penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, advokat, pekerja sosial, ruhaniawan, dan keluarga 

korban. Adapun hak hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah 

sebagai berikut:  

1. Mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan, advokat, lembaga sosial maupun pihak lainya baik bersifat 

sementara maupun berdasarkan penetapan  perintah perlindungan dari 

pengadilan; 

2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan yang berlaku; 

3. Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban; 
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4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bentuan hukum pada setiap tingkat 

proses pemeriksaan sesuai dengan etentuan perundang undangan ; 

5. Pelayanan bimbingan ruhani. 

Adapun jabaran perlindungan  terhadap korban eerasan dalam rumah 

tangga secara rinci telah dijelaskan dalam Pasal 16 yang menyebutkan sebagai 

berikut: 

1. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak 

mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 

kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada 

korban. 

2. Perlindungan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 

diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 

3. Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak pemberian 

perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepolisian wajib 

meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 

Kemudian dalam hal pemberian perlindungan sementara, kepolisian 

dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, 

pendamping, dan atau pembimbing ruhani untuk mendampingi orban. 

Disamping itu, polisi juga wajib memberikan keterangan kepada korban 

tentang hak korban untuk berhak mendapatkan pelayanan dan pendamping. 

Banyaknya pihak yang terlibat dalam penanganan korban kekerasan 

dalam rumah tangga mencerinkan kompleksitas persoalan yang mengitari 

seputar korban kekerasan dalam tumah tangga. 
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Secara psikis hak hak korban terkait dengan pelayanan harus 

dilaksanakan secaha holistic dan terintegrasi untuk memenuhi kabutuhan 

korban  serta berpihak pada korban termasuk diantaranya pengutan psikis 

dimana setiap korban hampir dapat dipastikan membutuhkan respon psikis 

positif sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa aman. Oleh karena itu dalam 

hal penangananya korban perlu untuk dikuatkan serta diberdayakan secara 

psikisnya.
43

 

Sedang pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga 

sendiri sebenarnya telah diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2004. disebutkan 

dalam beberapa Pasal yang dimuat dalam satu bab yaitu bab VII perihal 

pemulihan korban, adapun bunyi dari Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai 

berikut:  

Pasal 39: 

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan 

dari: 

a. Tenaga kesehatan 

b. Pekerja sosial 

c. Relawan pendamping 

d. Pembimbing rohani  

Pasal 40: 

1. Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar 

profesinya. 
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2. Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib 

memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban. 

Pasal 41: 

Pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani 

wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian 

konseling untuk menguatkan dan atau memberikan rasa aman bagi korban.  

Pasal 42: 

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekeija 

sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani dapat melakukan 

kerja sama.  

Pasal 43: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan 

dan kerja sama diatur dengan peraturan pemerintah.
44

 

Pada dasarnya poin dasar dari beberapa Pasal tentang pemulihan 

korban ini adalah melibatkan pihak lain. Jadi anggapan bahwa KDRT 

merupakan masalah intern keluarga harus dihilangkan dari benak korban 

kekerasan itu sendiri. 

Menurut Muji Kartika Rahayu yang menjabat sebagai kepala Kantor 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Post Malang ada beberapa upaya 

yang biasanya dilakukan, yaitu: 
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a. Periksa medis kedokter. 

Upaya ini selain penting untuk mendekati kondisi tubuh korban, juga 

penting untuk pembuktian apabila berurusan dengan hukum pidana. 

b. Mendatangi psikolog atau orang yang paham tentang masalah kejiwaan. 

Upaya ini untuk memperkuat mental korban, sehingga tidak larut dalam 

emosi. 

c. Bertemu dengan korban lain terutama yang sudah melakukan upaya 

hukum. Korban sering menjadi orang yang paling menderita dan sial. 

Upaya ini penting untuk pemulihan karena hal ini dapat menunjukkan 

kepada korban bahwa ia tidak sendirian. 

d. Melakukan upaya spiritual, dengan semakin mendekatkan diri kepada 

Allah. 

Upaya ini sangat penting mengingat kemampuan manusia yang sangat 

terbatas, ada Allah yang Maha Kuasa, sehingga semuanya tetap diserahkan 

kepada-Nya, sehingga kemungkinan putus asa semakin tereliminir.  

Mengenai sanksi hukum dalam masalah kekerasan psikis dalam rumah 

tangga ini adalah dituangkan dalam bab VIII tentang ketentuan pidana yaitu 

pada Pasal 45 poin 1 dan 2. Dalam Pasal tersebut memuat diantaranya yaitu: 

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup 

rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 

Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). 
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2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta 

rupiah).
45

 

Semua jenis tindak kekerasan dalam Undang Undang No 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  termasuk 

dalam delik aduan. Adapun alat bukti yang sah adalah keterangan seorang 

saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa  terdawa pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga bersalah.
46
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BAB III 

 DESKRIPSI TINDAKAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH 

TANGGA DI DESA GELANG LOR KECAMATAN SUKOREJO 

KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Letak Geografis Dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian. 

Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo terletak di sebelah barat pusat 

Kota Ponorogo dan berjarak 5 Km disebelah utara dari kantor Kecamatan 

Sukorejo. Sedangkan dari ibu kota kabupaten ponorogo berjarak 10 Km. 

Berikut sekilas tentang profil Desa Gelang Lor: 

1. Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo memiliki total luas wilayah sebesar 

366,11 Ha. Yang terbagi sebagai berikut: 

a. Luas tanah sawah  : 206.50 Ha. 

b. Luas tanah kering  : 106.00 Ha. 

c. Luas tanah basah  : 0,00 Ha. 

d. Luas tanah perkebunan  : 3.49 Ha. 

e. Luas fasilitas umum  : 50,12 Ha. 

f. Luas tanahhutan  : 0.00 Ha. 

2. Batas wilayah Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabbupaten 

Ponorogo. 

a. Sebelah Utara : Dusun  Gegeran, Serangan Kecamatan 

Sukorejo 

50 
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b. Sebelah : Dusun Kranggan, Nampan Kecamatan 

Sukorejo 

c. Sebelah Timur : Sungai Sekayu 

d. Sebelah Barat : Dusun Sidorejo Kecamatan Sukorejo 

3. Jumlah penduduk. 

a. Jumlah penduduk laki laki : 2653 orang 

b. Jumlah penduduk perempuan : 2685 orang 

c. Jumlah total penduduk  : 5338 orang 

d. Jumlah kepala keluarga  : 1302 kepala keluarga 

4. Penduduk menurut usia. 

No Penduduk meurut usia Laki Laki Perempuan 

1. usia balita  205 orang 211 orang 

2. usia 5 sampai 10 tahun 162 orang 199 orang 

3. usia 11 sampai 20 tahun 313 orang 308 orang 

4. usia 21 sampai 30 tahun 317 orang 305 orang 

5. usia 31 sampai 40 tahun 338 orang 351 orang 

6. usia 41 sampai 50 tahun 335 orang 354 orang 

7. usia 51 sampai 60 tahun 299 orang 312 orang 

8. usia 61 sampai 70 tahun 215 orang 223 orang 

9. usia 71 sampai 75 tahun 101 orang 114 orang 

10. usia diatas 75 tahun  316 orang 349 orang 
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5. Mata pencaharian penduduk. 

No Mata Pencaharian Laki-Laki Perempuan 

1 Buruh Tani  314 orang 32 orang 

2 Ahli Pengobatan Alternatif 1 orang 0 orang 

3 Arsitektur 0 orang 0 orang 

4 Anggota Legislatif 0 orang 0 orang 

5 Apoteker 0 orang 0 orang 

6 Anggota Mahkanah Konsitusi 0 orang 0 orang 

7 Anggota Kebinet Kementrian 0 orang 0 orang 

 

6. Tingkat pendidikan penduduk 

No Tingkat Pendidikan Penduduk Jumlah Penduduk 

1. penduduk buta aksara dan huruf latin 0 orang 

2. penduduk dalam kondisi cacat  13 orang 

3. penduduk dalam masa pendidikan TK 76 orang 

4. penduduk dalam masa pendidikan SD 270 orang 

5. penduduk tamat sekolah dasar 1476 orang 

6. penduduk tidak tamat sekolah dasar 335 orang 

7. penduduk dalam masa pendidikan SLTP 590 orang 

8. penduduk tamat sekolah SLTP 948 orang 

9. penduduk tidak tamat sekolah SLTP 253 orang 

10. penduduk dlam masa pendidikan SLTA 120 orang 

11. penduduk tamat pendidikan SLTA 578 orang 

12. penduduk dalam masa pendidikan D 2 2 orang 

13 penduduk dalam masa pendidikan D 3 43 orang 

14 penduduk dlam masa pendidikan S 1 31 orang 
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7. Kondisi ekonomi. 

Tingkat kesejahteraan warga masyarakat Desa Gelang Lor 

Kecamatan Sukorejo kabupaten ponorogo sendiri masih didominasi 

sengan kondisi keluarga yang belum sejahtera hal ini terbukti dalam 

catatan profil desa gelang lor yang menunjukkan dat asebagai berikut: 

No Tingkat Kesejahteraan  Warga Jumlah Keluarga Sejahtera 

1. Jumlah Keluarga Prasekahtera 541 Keluarga 

2. Jumlah Keluarga Sejarhtera I 225 Keluarga 

3. Jumlah Keluarga Sejahtera II 146 Keluarga 

4. Jumlah Keluarga Sejahtera III 101 Keluarga 

5. Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus 0 

 

8. Keadaan sosial agama. 

Keadaan sosial agama masyarakat Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo 

dapat di klarifikasikan sebagai berikut: 

No Agama 
Jumlah 

Laki Laki Perempuan 

1 Islam 2458 Orang 2456 Orang 

2 Kristen 1 Orang 0 Orang 

3 Hindu 0 Orang 0 Orang 

4 Buda 0 Orang 0 Orang 

5 Katolik 0 Orang 0 Orang 

 

B. Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. 

Faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan psikis dalam keuarga 

di desa Gelang Lor ada berbagai macam, diantaranya budaya patriarki yang 

masih dianggap sebagai cara yang tepat oleh masyarakat untuk mengatur 
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urusan rumah tangga, sehigga pihak suami menjadi lebih arogan  dan bersikap 

keras dalam menyikapi keluarganya. 

Namun seiring berjalanya waktu dimana sekarang perempuan di 

masyarakat mendapatkan peluang kerja yang lebih optimal di luar negeri 

menjadi TKW, maka kedudukan suami sebagai penopang utama kehidupan 

keluarga sedikit demi sedikit tersisihkan. Karena penghasilan istri lebih besar 

dibandingkan suami, sehingga tidak jarang juga  ditemukan seorang istri yang 

bersikap lebih arogan terhadap suaminya. Dan jika diamati secara teliti kasus 

seperti ini disebabkan karena terjalinya hubungn interaksi antara suami istri 

yang kurang baik. sehingga berbagain konflik serta masalahpun bermunculan. 

Kasus pertama diawali dengan Ibu Atin dimana Ibu Atin sebelumnya 

merupakan seorang TKW di Taiwan dan menikah dengan Pak Yoko yang 

berasal dari keluarga Cina. Pak Yoko sendiri memiliki latar belakang anggota 

militer sehingga ia memiliki sikap yang bertanggung jawab serta cenderung 

keras dan tegas. Dari kesaksian tetangga sendiri memang sering mendapati 

atau mendengar perlakuan kasar Pak Yoko kepada istrinya, pernyataan 

tersebut dinilai kasar dan menjatuhkan rasa percaya diri serta harga diri 

istrinya. Seperti pelabelan Goblok, atau semacamnya, hal itu memberikan efek 

kapada istrinya, sehingga istri memiliki ketakutan untuk bersikap bebas dalam 

menangani permasalahan keluarga.  

Kesaksian mbah Atemi, Ibu dari Ibu Atin yang menyatakan bahwa: 

“Sebenarnya Yoko itu orang yang bertanggung jawab, nmun 

memiliki watak yang keras. Pernah suatu ketika saya melihat ricko 

(anak dari Ibu Atin dan Pak Yoko) melakukan kegiatan belajar 

kelompok dengan teman temanya dirumah dan didampingi oleh Atin 
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dan Yoko, namun saat Atin membantu menyelesaikan suatu persoalan 

belajar, kebetulan ada jawaban yang salah. Seketika itu juga yoko 

melontarkan perkataan yang menurut saya menyakitkan kepada Atin 

“kamu itu bodoh, tidak usah sok sok’an bantu ngerjakan soal 

sekolahanya anak, sekarang lihat, jawaban anakmu jadi salah, kalau 

seperti ini nilai prestasi anakmu jadi jelek”mendengar pernyataan 

seperti itu Ibu Atin hanya bisa diam dan berhenti mendampingi 

anaknya belajar.
47

 

 

Dalam kasus yang dialami Ibu Atin dapat kita lihat bahwa paham 

patriarki yang menganggap bahwa laki laki merupakan pihak superior dalam 

keluarga masih tetap saja ada. Pelabelan negatif seperti halnya kata goblok 

yang di berikan Pak Yoko serta munculnya rasa takut yang di alami Ibu Atin 

terbukti telah memberikan tekanan negatif pada kondisi psikis Ibu Atin. Hal 

ini menjadikan unsur yang menyebabkan adanya kekerasan psikis dalam 

keluarga terpenuhi.  

Lain halnya dengan kasus yang dialami Pak Ahmad yang dalam sudut 

pandang kekerasan dalam rumah tangga justru seorang suami yang mendapat 

perlakuan kekerasan psikis.  

Ibu Amira menyatakan: 

“hal itu terjadi karena Aning sudah merantau sangat lama di 

Taiwan dan belum mau untuk diajak pulang, pergi merantau sejak 

tahun 90-an dan sampai sekarang. Sedangkan Ahmad sendiri juga 

sudah tidak sabar menghadapi istrinya dan justru berteman dengan 

orang orang yang memiliki kebuasaan minum minuman keras, serta 

judi. Pihak keluarga sendiri sebenarnya telah memberikan arahan 

kepada Pak Ahmad nutuk menghentikan kebiasaan barunya yang 

dinilai tidak baik untuk dirinya, namun Ahmad justru menolak dan 

tetap melanjutkan kebiasaan tidak baik tersebut, Ahmad mengatakan 

bahwa ia tidak akan menghentikan kegiatanya kecuali jika istrinya 

mau untuk pulang dan menjalani kehidupan berumah tangga bersama 

seperti padda umumnya. Benar saja, kegiatan gaya hibup buruk yang 

terus menerus dilakukan Pak Ahmad akhirnya membuat ia jatuh sakit 
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dibagian paru paru dan jantung, tidak hanya itu Aning justru meminta 

cerai setelah tau bahwa suaminya jatuh sakit.
48

 

 

Dalam permasalahan yang dialami keluarga Pak Ahmad memang tidak 

terlihat adanya tindakan seperti halnya kata kata kasar, pelabelan negatif, 

ataupun perbuatan yang dapat membatasi Pak Ahmad untuk bertindak, namun 

adanya pengabaian dan kewajiban yang sekian lama ditinggalkan oleh Ibu 

Aning telah memberikan dampak negatif pada Pak Ahmad. Kecenderungan 

untuk melukai diri sendiri yang berujung pada penyakit yang diderita Pak 

Ahmad, menunjukkan bahwa Pak Ahmad mengalami depresi atau penderitaan 

secara psikis. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Pak Ahmad yang menegaskan 

bahwa ia tidak mau berhenti melakukan kegiatan minum minuman keras, serta 

merokok sebelum Ibu Aning mau pulang kembali ke rumah. 

Dari Dua kasus diatas dapat diketahui bahwa terjadinya tindak 

kekerasan psikis dalam rumah tangga terjadi oleh dua sebab yang berbeda, 

dari kasus yang dialami oleh Ibu Aning menunjukkan bahwa paham patriarki 

yang menjadikan Pak Yoko bertindak arogan dan mengarah pada kekerasan 

menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dari 

kasus yang menimpa Pak Ahmad lebih cenderung didasari oleh tingkat 

kesejahteraan ekonomi.  Terlebih seseorang dapat dikatakan mengalami 

kekerasan psikis dalam keluarga juga melibatkan kekuatan psikologi korban 

yang memang tidak bisa disamakan. Hal hal seperti pelabelan negatif, 

kewajiban yang enggan untuk di penuhi, kata kata kasar, tindakan yang dapat 

membatasi seseorang untuk bertindak dan lain sebagainya jika sampai 
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memberikan dampak gangguan psikis pada seseorang maka hal ini bisa di 

kategorikan sebagai kekerasan psikis dalam keluarga. 

C. Opini Dan Tindakan Kelurga Serta Masyarakat Yang Mengetahui 

Adanya Tindak Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. 

Peraturan tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga sudah 

dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004, 

meskipun demikian masih banyak dari masyarakat yang kurang bisa 

memahami undang - undang tersebut, Padahal pemerintah sudah 

mensosialisasikannya lewat layanan iklan masyarakat di Televisi. 

Digambarkan dalam iklan tersebut beberapa konflik dalam keluarga. Suami 

bertengkar hingga membentak dan menempeleng istrinya, menantu yang di 

hina oleh mertuanya, dan pembantu dimaki oleh juragannya karena tidak 

becus bekerja. Diakhir iklan itupun dihimbau agar masyarakat melaporkan 

masalah tersebut ke P2TP2A (Pusat Pelayana Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan Dan Anak). 

Tapi iklan layanan masyarakat tersebut terlihat kurang begitu 

diperhatikan oleh masyarakat Gelang Lor Kecamatan Sukorejo, khususnya 

dalam kekerasan secara psikis dalam keluarga, mereka menganggap hal 

tersebut biasa saja dan bukan bagian dari bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga. Terlebih adanya ideologi bahwa semakin rentan kondisi psikis 

seseorang, maka orang tersebut akan dianggap lemah, cengeng dan 

sebagainya. 
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Kepala Desa Gelang Lor menyatakan:  

“Ada beberapa yang sudah mengerti tentang arti luas dari 

bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga, namun untuk beberapa 

yang memang kurang dari segi pendidikanya, kebanyakan mereka 

memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga cenderung sebatas 

kekerasan fisik saja."
49

.  

 

Dari pernyataan Kepala desa Gelang Lor terebut dapat dimengerti 

bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga bukan dikarenakan lemahnya 

penegakan hukum, namun dikarenakan kurangnya pemahaman korban serta 

masyarakat  terhadap bentuk bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga.  

Sejauh pengamatan penulis terhadap masyarakat Desa Gelang Lor 

Kecamatan Sukorejo melihat bahwa korban ataupun masyarakat memahami 

kekerasan dalam rumah tangga itu hanya sebatas kekerasan fisik saja, 

kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa ada bentuk bentuk lain dari 

kekerasan dalam rumah tangga seperti halnya kekerasan yang berbentuk 

psikis, seksual maupun penelantaran. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya pendapat Agus Handoyo salah satu 

warga desa Gelang Lor yang menyatakan: 

“kekerasan dalam rumah tangga itu ya seperti halnya 

memukul, menendang, yang intinya masuk dalam kategori 

penganiayaan. Jika sebatas memarahi itukan tujuanya untuk 

pendidikan, jadi wajarlah.”
50

  

 

Namun justru marah inilah yang sebetulnya harus benar benar 

dihindari, karena kemarahan itu sendiri seringkai membuat seseorang 

bertindak di luar batas kewajaran dan berlanjut ke arah kekerasan. 
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Sebenarnya kekerasan tidak perlu terjadi dalam masyarakat. Menyelesaikan 

permasalahan rumah tangga dengan cara melakukan kekerasan terhadap 

pasangan anggota keluarga tidak akan menuntaskan masalah malah akan 

menambah permasalahan menjadi panjang. Konflik dalam rumah tangga itu 

biasa dan wajar saja. Tapi kalau sampai menimbulkan kekerasan dalam 

rumah tangga itu baru tidak wajar. 

 

D. Upaya Hukum Yang Telah Ditempuh Korban Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga 

Kurangnya pemahaman korban maupun masyarakat terhadap 

kekerasan psikis dalam keluarga mengakibatkan upaya penanganan menjadi 

lambat. Dimana hal tersebut juga diperparah dengan sikap korban yang 

kurang terbuka mengenai masalahnya kepada orang lain. Dari situ sudah 

dapat diprediksi bahwa korban kekerasan menganggap bahwa masalah yang 

dialaminya merupakan permasalahan yang bersifat pribadi sehingga tidak 

perlu dibicarakan kepada orang lain, bahkan ia malu jika masyarakat 

mengetahui kalau ia sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Namun demikian upaya yang ditempuh korban dalam mengatasi 

masalah kekerasan psikis dalam keluarga ini bermacam-macam. Dan dengan 

dilandasi berbagai alasan yang berbeda. Beberapa hal yang sering menjadi 

penghambat korban atau bahkan menjadikan korban tidak berani melakukan 

upaya hukum atas kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga diantaranya: 
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1. Ketidaktahuan korban serta masyarakat akan kekerasan psikis dalam 

keluarga. 

2. Adanya anggapan bahwa kekerasan psikis dalam rumah tangga bukanlah 

masalah serius, atau malah bukan merupakan suatu tindak kekerasan. 

3. Ketidaktahuan korban terhadap prosedur pelaporan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga.  

4. Ragu melaporkan karena bisa jadi ia yang disalahkan, karena ia takut jika 

ia yang dianggap lembek, cengeng, sehingga tidak becus mengurus 

keluarganya.  

5. Takut melaporkan karena bisa memperparah kekerasan yang dialami. Ia 

takut kalau suami akan gelap mata kalau mengetahui ia berani melaporkan 

dirinya, dan takut ia dianggap telah mencemarkan status sosial suami 

sebagai kepala keluarga. 

6. Kalau ia melapor, khawatir kalau mendapatkan respon dari aparat yang 

tidak serius. Karena takut jika aparat menganggapnya sebagai masalah 

pribadi. 

Jadi dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, akan masih ada saja 

korban yang enggan untuk membawa permasalahan keluarganya untuk 

melakuakn penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Mereka berusaha 

bertahan dan menganggap kekerasan psikis bukanlah permasalahan serius 

yang patut untuk dibawa ke meja hukum. 

Dalam kasus yang di temui penulis di Desa Gelang Lor, penulis 

menemukan dua upaya penanganan yang berbeda. Ibu Atin memilih jalur 
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perceraian, Sedangkan Pak Ahmad justru lebih memilih tetap bertahan dalam 

biduk rumah tangga yang menyimpang dari tujuan pernikahan.  
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BAB IV 

ANALISIS UU NO. 23 TAHUN 2004 TERHADAP KEKERASAN DALAM 

RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HA DAN 

KEWAJIBAN BERKELUARGA DI DESA GELANG LOR KECAMATAN 

SUKOREJO KABUPETN PONOROGO 

A. Analisis Terhadap Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa 

Gelang Lor Kecamatan Sukorejo 

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan penderitaan 

kepada korban baik secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran merupakan 

tindakan yang melanggaran hak dan kewajiban dalam keluarga, karena 

perbuatan tersebut berbenturan dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 

Pasal 33 yang mewajibkan suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada yang lain.  

Peraturan mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

sendiri sudah tertuang sejak lama melalui Undang Undang No 24 Tahun 2004. 

Adanya kasus KDRT yang terjadi dan termuat dalam media masa merupakan 

bukti rendahnya perlindungan terhadap perempuan. Hal itu dikarenakan 

berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya. kekerasan psikis dalam 

rumah tangga di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo secara umum 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:  

1. Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal ini adalah faktor yang berada di luar dari diri 

pribadi pelaku. Lebih lanjut faktor ini dikarenakan adanya unsur kultural 
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dimana terdapat norma-norma di dalam kebudayaan yang memberi 

pengaruh yang menguntungkan suami. Selain itu perbedaan peran dan 

posisi antara suami dan istri di dalam masyarakat diturunkan secara 

kultural pula. Termasuk diantara faktor eksternal terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga adalah: 

a. Budaya patriarki yaitu sistem yang menempatkan suami sebagai 

penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan 

suatu masyarakat yang menempatkan kaum laki-laki berkuasa atas 

kaum perempuan dan anak-anak. Sistem tersebut kemudian 

menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-

laki.  Dalam masyarakat patriarki, relasi gender cenderung lebih 

memberi tempat yang utama pada laki-laki, sehingga bila dicermati 

secara teliti maka dalam banyak bidang kehidupan menempatkan 

perempuan pada posisi subordinasi.
51

 

b. Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. 

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan dapat berpengaruh 

terhadap gaya hidup seseorang. Lingkungan merupakan kondisi yang 

mempengaruhi karakter atau tindakan seseorang. Lingkungan sosial 

lebih erat hubungannya dengan analisis sosiologi, sebab timbulnya 

kejahatan ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial, lingkungan fisik 

dan keturunan sebagai ruang studi sosiologi. Pengaruh lingkungan 

sosial ini kemudian dapat melahirkan perspektif interaksi dan sosiologi 
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kriminalitas yang tidak hanya memandang kepada pelaku tindakan 

kriminalitas sebagai titik sentralnya, tetapi juga hukum dan 

pelembagaannya. Untuk intu dalam mencari sebab tidak cukup hanya 

menitikberatkan pada pelaku kejahatannya. 

2. Faktor Internal 

Faktor internal timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

perempuan diantaranya adalah:  

a. kondisi kepribadian seseroang sebagai pelaku tindak kekerasan.  

Faktor ini biasanya lebih dominan melatarbelakangi kasus kekerasan 

yang teijadi. Tapi faktor ini pula sebenarnya dapat dikurangi bahkan 

ditiadakan. Apabila kita dapat mengontol kepribadian diri, maka hal-

hal yang buruk dan merugikan akan dapat kita jauhi, karena segala 

sesuatu yang dilakukan berawal dari kepribadian masing-masing 

individu. 

b. Kurangnya memperhatikan tujuan perkawinan. Agama Islam secara 

spesifik memberi perhatian besar terhadap kehidupan berkeluarga. 

Bahkan dari awal Islam menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah 

untuk membentuk keluarga yang saki>nah,  mawaddah, wa rah}mah52
  

sesuai dengan Q.S. ar-Ru>m ayat 21. 

                           

                       

                                                 
52

 Abd Rahman Ghazaly, fiqh munakahat (Jakarta: Kencana, 2006), 31. 



65 

 

 

 

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, 

dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
53

 

 

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa tindakan KDRT yang 

dilakukan oleh para pelaku KDRT sehingga mengakibatkan 

penderitaan secara psikis terhadap korban merupakan suatu perbuatan 

yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Hal ini menunjukkan 

bahwa tujuan perkawinan kurang diperhatikan oleh pelaku KDRT. 

 

c. Kurangnya memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai 

suami istri. Perkawinan merupakan perjanjian antara laki-laki dan 

perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga sejak 

mengadakan perjanjian melalui sebuah akad perkawinan. Sejak saat 

itulah hak dan kewajiban antara suami-istri berlaku atas keduanya.  

Terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri merupakan kunci 

keharmonisan rumah tangga. Sehingga ketika hak dan kewajiban 

suami-istri tidak terpenuhi, hal ini dapat merusak hubungan antara 

suami-istri. Hubungan suami istri berpengaruh besar bagi kehidupan 

berumah tangga, maka hendaknya suami-istri memperhatikan dan 

menghindari hal-hal yang mengakibatkan kesalahan dan kerusakan 

terhadap keberlangsungan hubungan mereka.
54
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Diantara hak suami-istri adalah hak digauli dengan baik seperti yang 

disebutkan Q.S. an-Nisa> ayat 19: 

 .....        .... 

Artinya: 

“Dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik" 

Pergaulan yang dimaksud berkaitan dengan hak suami-istri adalah 

seorang suami hendaknya berperilaku lemah lembut kepada istri, 

karena suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga yang 

harus diteladani. 

Dengan adanya pelabelan negatif, serta pengabaian yang terjadi secara 

terus-menerus oleh pelaku KDRT kepada korban, membuktikan  

bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak diterapkan secara 

maksimal, sehingga hubungan suami-istri didalamnya tidak berjalan 

secara harmonis dan justru menimbulkan penderitaan kejiwaan kepada 

korban KDRT. 

d. Kurangnya pengetahuan akan batasan-batasan kekerasan dalam rumah 

tangga seperti yang tertulis dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004. 

Kondisi ini mengakibatkan seseorang bertindak dengan tanpa 

memperhatikan aturan yang berlaku, baik dari segi moral maupun 

hukum. Memang benar bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi 

terkait stop kekerasan dalam rumah tangga. Namun masalahnya ialah 



67 

 

 

 

sejauhmana masyarakat mampu untuk mencerna himbauan yang telah 

diberikan oleh pemerintah.  

Dari pernyataan pak Budianto
55

 dapat diketaui bahwa masih ada 

masyarakat di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo yang hanya 

memperhatikan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik saja, sedangkan 

bentuk kekerasan yang lain seperti kekerasan psikis, dan penelantaran 

masih kurang dipahami. 

e. Faktor perekonomian dalam rumah tangga. Semakin mahalnya 

kebutuhan sehari-hari dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. 

penghasilan suami yang dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan 

dapat memicu timbulnya perselisihan dan permasalahan. Seseorang 

akan  merasa tertekan dengan kesulitan dengan tidak tercukupinya 

kebutuhan rumah tangga, perasaan tertekan seseorang akan 

membuatnya berpikir serampangan, sehingga dapat memicu terjadinya 

kekerasan kepada anggota rumah tangganya.  

Secara umum data yang diperoleh di lapangan menunjukkan adanya 

beberapa sebab yang memicu kekerasan dalam rumah tangga di di Desa 

Gelang Lor Kecamatan Sukorejo, diantaranya adalah: 

1. Faktor budaya dan lingkungan pergaulan. 

2. Suami istri kurang memperhatikan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk 

membangun keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah. 
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3. Suami dan istri yang kurang memahami hak dan kewajibannya masing-

masing baik dari aspek agama Islam maupun Undang-undang. 

4. Kurangnya memahami arti luas dari bentuk bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga. 

5. Faktor ekonomi. 

Permasalahan kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa Gelang 

Lor sendiri tidak lepas dari faktor faktor penyebab KDRT di atas. Untuk 

menghindari kekerasan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga maka suami 

dan istri harus bisa menyadari peran dan posisi masing-masing dalam rumah 

tangga. Apabila itu terwujud maka seorang suami akan menjalankan peran dan 

tugasnya dengan benar sebagai kepala rumah tangga yaitu menggunakan 

kekuasaanya untuk mengayomi keluarga bukan untuk menindasnya. Sebagai 

pelindung dan pengayom, suami diharapkan tidak berlaku otoriter, suka 

memaksa, bengis dan kasar. Sebaliknya senantiasa menunjukkan teladan yang 

baik bagi istri dan anak-anaknya. 

 

B. Analisis Sikap Serta Tindakan Keluarga Dan Masyarakat Desa Gelang 

Yang Mengetahui Adanya Tindakan Kekerasan Secara Psikis Dalam 

Rumah Tangga  

Sehubungan dengan banyaknya kasus KDRT yang terjadi maka 

pemerintah mengesahkan suatu aturan dengan hadirnya Undang Undang No 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

Dalam Undang-undang Tersebut dijelaskan bahwa orang yang melihat, 
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mendengar dan mengetahui kasus KDRT wajib melakukan upaya-upaya 

sesuai dengan batas kemampuannya. Hal ini termuat dalam Pasal 15 yang 

menyatakan: 

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan 

batas kemampuannya untuk: 

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana; 

2. Memberikan perlindungan kepada korban; 

3. Memberikan pertolongan darurat; dan 

4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. 

 Artinya siapapun itu entah dari pihak keluarga, tetangga atau warga 

masyarakat sama sama memiliki kewajiban dan berhak untuk memberikan 

upaya penanganan, termasuk melaporkannya kepada pihak yang  berwenang. 

Hal ini mengingat karena jika tidak segera dilaporkan akan semakin membuat 

korban lebih menderita dan bisa jadi dapat menimbulkan kematian. 

Kenyataannya masyarakat Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo yang 

mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga masih takut untuk ikut 

campur dalam permasalahan rumah tangga orang lain. Mereka beranggapan 

masalah itu bukan masalah yang fatal seperti masalah kekerasan fisik yang 

membahayakan keselamatan korban. Dari pihak keluarga sendiri hanya 

mampu menaggapi masalah ini dengan memberikan dukungan mental kepada 

korban, agar korban tetap memiliki kekuatan untuk menghapi permasalahan 

keluarganya. Namun tidak sampai pada tahap pelaporan adanya tindakan 
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kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwenang menanganinya. 

Di sisi lain tertutupnya sikap korban juga semakin membuat orang lain 

disekitarnya menjadi enggan untuk ikut melakukan suatu upaya penanganan. 

Melihat kondisi tersebut di atas maka penulis beranggapan bahwa 

pencegahan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya 

dilakukan oleh keluarga dan masyarakat belum terwujud secara maksimal. 

Dengan kata lain UU. No. 23 Tahun 2004 belum dapat dilaksanakan oleh 

masyarakat Gelang Lor. 

 

C. Analisis Terhadap Upaya Hukum Yang Ditempuh Korban Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo 

Dalam kenyataanya sangatlah sulit untuk mengukur luasnya bentuk 

kekerasan psikis dalam rumah tangga. Karena hal ini mengharuskan kita 

untuk memasuki wilayah peka dari kondisi korban, yang mana korban sendiri 

enggan untuk membicarakanya kepada orang lain. Undang-undang PKDRT 

telah menegaskan bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga 

melibatkan aparat pemerintah dan seluruh masyarakat sesuai dengan Pasal 11 

Tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Pasal tersebut menyebutkan 

bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga.  

Upaya terkait penanganan masalah KDRT termuat dalam Undang-

undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
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Tangga, mulai dari upaya perlindungan sampai dengan upaya pemulihan yang 

termuat dalam pasal 16 sampai dengan pasal 43. 

Langkah awal yang harus dilakukan korban kekerasan dalam rumah 

tangga demi mendapatkan keadilan harus bersikap terbuka kepada pihak lain. 

Karena dengan tertutupnya sikap dari korban justru akan mempersulit korban 

sendiri dalam memperoleh perlindungan serta keadilanya. Para korban 

kekerasan dalam rumah tangga seharusnya berani memprotes keadaan yang 

dialaminya misalnya dengan melaporkan hal itu kepada pihak yang dianggap 

kompeten dengan masalahnya atau kepada pihak lain yang berwajib. Dengan 

itu, dia akan memperoleh perlindungan baik itu dari masyarakat ataupun dari 

pemerintah agar hak asasinya dapat terlindungi.  

Mengatasi kekerasan tidak boleh dengan kekerasan pula. Pesan inilah 

yang ingin disampaikan lewat keberadaan UU. No. 23 Tahun 2004 ini. 

Dengan kata lain jika para korban telah diperlakukan dengan tidak baik oleh 

pasangannya dimana perlakuan tersebut dapat menimbulkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, ataupun 

tekanan psikis yang lain. maka korban berhak melaporkan permasalahan 

tersebut kepada pihak yang berwenang. Sekecil apapun perlakukan kekerasan 

yang kita lakukan di rumah, akan bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan 

Pasal 45 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

Korban KDRT dalam rumah tangga di Desa Gelang Lor tidak ada 

yang berinisiatif menempuh jalur hukum, Mereka lebih cenderung 

merahasiakan masalahnya. Mereka lebih memilih diam karena takut jiwanya 
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semakin terancam, takut tidak diberi nafkah dan menganggapnya sebagai aib 

yang tidak perlu orang lain tahu, takut dianggap tidak mampu mengurus 

permasalahan rumah tangga, dan sebagainya. sehingga mereka beranggapan 

hal itu tidak perlu dilaporkan. 

Selain itu, kekerasan psikis dalam rumah tangga sering dianggap 

sebagai masalah internal yang orang lain tidak perlu ikut campur. Dan 

kemudian dianggap tidak pada tempatnya kalau sampai diumbar dan disebar 

luaskan pada orang banyak. Itu semua adalah urusan pribadi keluarga dan 

dianggap sebagai usaha mendidik dan mendisiplinkan anggota keluarga.  

Melihat kenyataan itu dapat dipahami bahwa antara korban dan UU. 

No. 23 Tahun 2004 belum ada kesesuaian terhadap upaya yang semestinya 

dilakukan, karena pada kasus ini korban lebih memilih diam, hal ini juga 

yang menyebabkan UU ini tidak akan berjalan dengan efektif di setiap rumah 

tangga di Indonesia. Agar UU. ini dapat efektif, semuanya harus kembali 

kepada komitmen dan kesadaran semua pihak. Jangan sampai sudah ada 

aturan hukumnya akan tetapi lemah dalam penegakan dan pelaksanaannya.  

Sosialisasi terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media masa. 

Akan tetapi untuk merubah paham serta budaya yang sudah mengakar di 

masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama. Lemahnya tingkat 

pendidikan di masyarakat menjadi salah satu faktor yang menjadikan 

sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangg sulit untuk dicerna. Di 

kalangan berpendidikan mungkin mudah untuk menyebarkan kesadaran akan 
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hal ini, karena mereka mampu menggunakan rasionya dalam mengambil 

keputusan. Tapi dikalangan masyarakat yang berwawasan terbatas, sering kali 

mereka merasa terkungkung dalam keterbatasannya. Mereka tidak tahu kalau 

mereka punya hak untuk diperlakukan secara baik dalam ruang lingkup 

rumah tangga.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penyebab tindakan kekerasan psikis dalam rumah tangga di Desa Gelang 

Lor adalah:  

a. Faktor budaya dan lingkungan pergaulan,  

b. Kurang memahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk 

membangun keluarga yang saki>nah, mawaddah, dan rah}mah. 

c. Kurang memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang 

diantaranya ialah mu’a>sharah bilma’ru >f, yakni bergaul dengan baik. 

d. Kurangnya memahami bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga. 

e. Faktor ekonomi. 

2. Sikap masyarakat desa Galang Lor dalam menghadapi masalah KDRT 

psikis masih belum bisa seperti yang tertulis dalam Pasal 15 Undang-

undang No 23 Tahun 2004. dikarenakan pemahaman masyarakat terkait 

bentuk bentuk KDRT yang masih rendah, sehingga tindakan masyarakat 

masih belum maksimal, Hanya ada dukungan secara moral yang bertujuan 

menguatkan mental korban.  

3. Upaya yang telah dilakukan oleh korban adalah melalui jalur litigasi. Ibu 

Atin memilih untuk cerai dari suaminya, bagitu juga Pak Ahmad dan Ibu 

Aning. Penyelesaian perkara KDRT dengan jalur litigasi yang dilakukan 

oleh pihak korban diselesaikan hanya sampai pada tahap perceraian dan 

tidak mengajukan gugatan yang bersifat menghukum pelaku secara pidana 
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sebagaimana yang tertulis dalam dalam Undang-undang No 23 Tahun 

2004. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50. 

 

 

B. SARAN 

Masalah kekerasan dalam rumah tangga memang merupakan masalah yang 

rentan terjadi dalam rumah tangga, terlebih masalah kekerasan dalam bentuk 

psikis yang setiap manusia memiliki sensitifitas emosional berbeda-beda. 

untuk itu keaktifan setiap instrumen masyarakat dalam menegakan keadilan 

sangat dibutuhkan termasuk juga dalam masah KDRT yang masih terjadi. 
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