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ABSTRAK 
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Istri (Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 

Tahun 2004 Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan Tahun 2016-2018). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Marital Rape, Hukum Islam, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

P-KDRT. 

 

Perkawinan merupakan ikatan luhur antara seorang laki-laki dan 

perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri untuk membangun 

keluarga yang sesuai dengan tuntunan syariat. Salah satu tujuan dari 

perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual. Dalam menyalurkan 

hasrat seksual tersebut, terkadang suami melakukan dengan tidak 

memperdulikan kondisi istri atau dengan kekerasan. Hal tersebut, tentu 

mengesampingkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menjelaskan mengenai 

bagaimana konsep marital rape dapat terjadi dalam sebuah perkawinan.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan 

Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap praktik pemerkosaaan dalam 

perkawinan. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap 

status hukum pemerkosaan dalam perkawinan.  

Adapun Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sementara 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpula data 

mengunakan dokumentasi yakni bahan-bahan yang tersusun berupa buku 

ataupun jurnal yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul. Analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis isi atau content analysis. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam CATAHU Komnas 

Perempuan bentuk marital rape seperti pemaksaan hubungan seksual ketika 

istri sedang haid, ketika istri sedang sakit, pemaksaan melakukan anal ataupun 

oral seks dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi. 

Larangan tersebut sesuai dengan bentuk larangan yang ada dalam UU P-

KDRT dan Hukum Islam. Dalam CATAHU Komnas Perempuan perilaku 

marital rape merupakan tindakan kejahatan, di mana pelaku dapat dipidana 

atas perbuatannya tersebut. Hal tersebut sesuai dengan UU P-KDRT setiap 

kekerasan seksual terhadap istri dilarang dan hukumanya berupa pidana 

penjara atau denda. Sedangkan menurut hukum Islam, marital rape 

merupakan tindakan dilarang dan sanksi bagi pelaku pemaksaan hubungan 

seksual berupa jarimah ta’zir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral yang dilakukan 

oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. 

Dalam sebuah pernikahan, terdapat akad yang suci dengan tujuan suci yang 

menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang memerlukan niat tulus dan 

ikhlas. Islam menilai bahwa sebuah pernikahan merupakan bagian dari cara 

menyempurnakan pelaksanaan ajaran agama.1 Salah satu tujuan dari sebuah 

perkawinan adalah untuk menyalurkan hasrat seksual kedua pasangan 

suami dan istri.2 Pada hakikatnya, semua manusia baik laki-laki ataupun 

perempuan memiliki insting seksual, akan tetapi kadar dan intensitasnya 

yang berbeda. Dengan pernikahan, seorang laki-laki dapat menyalurkan 

hasrat seksualnya kepada seorang perempuan dengan sah tanpa ada larangan 

dari syariat. Begitu juga sebaliknya seorang perempuan juga dapat 

menyalurkan hasrat seksual dengan laki laki yang sebagai suaminya. 

 Selain itu, melakukan hubungan seksual antara suami dan istri juga 

memiliki manfaat yang luar biasa diantaranya adalah menghilangkan stress, 

Penyembuh insomnia, meningkatnya self confidence dan mendatangkan 

                                                           
 1 Mudjab Mahalli, Menikahlah,  Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 

6. 
 2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 

9. 
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rasa nyaman dan rileks.3 Bahkan seorang ahli sekaligus penulis buku The 

Healing Power of Sex  menyatakan bahwa hubungan seksual mampu 

menyembuhkan berbagai penyakit.4 Adanya anggapan bahwa akad dalam 

perkawinan merupakan akad kepemilikan, yang menyebabkan seorang laki-

laki atau suami memiliki hak penuh atas seorang perempuan, termasuk di 

dalamnya adalah hak untuk mendapatkan ketaatan mutlak, pelayanan atas 

kebutuhan seksual dan kontrol atas seksualitas perempuan. Istri dituntut 

untuk taat dan patuh dalam melayani kepentingan dan keinginan suami 

bagaimanapun keadaannya. Jika istri menolak atau tidak melaksanakanya, 

maka istri dianggap membangkang perintah suaminya. Anggapan tersebut 

justru memarginalkan kaum perempuan (istri) dan mengesampingkan hak-

hak mereka atas tubuhnya sendiri. Bahkan ada sebuah Hadith yang 

diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwa: 

عن حد ثنا إبن أيب عدي، عن شعبة ،  عن سليمان،  رحد ثنا حممد بن بشا
هريرة رضي ەللا عنه، عن النيب صل ەللا عليه وسلم قال : إذا أيب عن  ، أيب حا زم

ئکة حتی تصبح )رواە خبر(ء، لعنتها املال دعاالرجل امرأته إلی ففرا شه، أن جتي  
Artinya: "Muhammad Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi 

menceritakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dan Abi 

Hazim, dari Abu Hurayrah r.a. berkata, Rasaulullah Saw. 

bersabda: "Apabila seorang suami mengajak istrinya ke 

ranjangnya, lalu istrinya megabaikannya hingga membuat 

suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malikat 

melaknatnya hingga pagi hari." (HR. Bukhari).5 

                                                           
 3 Ahmad Zacky, Fikih Seksual (Tk: Jawara, Tt), 148. 

 4 Ibid., 149. 

 5 Masdar F. Mas’udi, Hak Hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 1997), 112. 
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Kemudian dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 dijadikan sebagai alasan 

pembenaran suami untuk melakukan kekerasan terhadap istri. Allah Swt. 

berfirman: 

ُ بَ ۡعَضُهۡم َعَلىَّٰ بَ ۡعض  َا َفضََّل ٱَّللَّ ُموَن َعَلى ٱلن َِّسٓاءِّ ِبِّ َآ وَ ٱلر َِّجاُل قَ وََّّٰ ِلِِّّۡم   مِّنۡ  أَنَفُقوا   ِبِّ  أَۡموََّٰ
فِّظََّٰت فَ  ُت قََّٰنِّتٌََّٰت حََّٰ لِّحََّٰ َا ل ِّۡلَغۡيبِّ ٱلصََّّٰ ُّنَّ َفعِّظُوُّنَّ ٱَّللَُّ  َوٱلََّّٰ  َحفِّظَ  ِبِّ َاُفوَن ُنُزوَُ ََ ت يِتِّ 

ُغوا  َعَلۡيهِّنَّ َسبِّ   فَإِّۡن َأطَۡعَنُكۡم َفََل تَ ب ۡ
َّۖ
عِّ َوٱۡضرِّبُوُّنَّ ُجُروُّنَّ ِفِّ ٱۡلَمَضاجِّ

ّۡ يَلا ۗ ِِّنَّ ٱَّللََّ  َوٱ
 ا َكبِّي  اَكاَن َعلِّي  

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”.6 

 

 Pemahaman ayat di atas selama ini memang cenderung kurang adil 

terhadap perempuan. Sepintas, ayat tersebut menjelaskan bahwa wanita 

merupakan objek kemauan laki-laki, khususnya dalam hubungan seksual.7  

Selain itu, masyarakat menginterpretasikan teks-teks di atas secara berbeda 

beda, dari masyarakat literalis mengangap bahwa seks dan perempuan 

adalah suatu kewajiban.8  Lemahnya kedudukan istri serta dominasi suami 

terhadap istri terutama mengenai hubungan seksual, membuatnya bisa 

mempengaruhi dan memaksa terkait hal apapun. Termasuk memaksa istri 

                                                           
 6 Al-Qur’an, 3 : 34. 

 7 Mas’udi, Hak Hak Reproduksi Perempuan, 111. 
 8 Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2019), 104. 
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untuk melakukan hubungan seksual.9 Hal tersebut juga merupakan salah 

satu tantangan dan permasalahan dalam perkawinan dan dapat memicu 

perkembangan marital discored  dan ketidakpuasan terhadap perkawinan.10 

 Timbulnya kekerasan seks terhadap perempuan yang dilakukan oleh 

suami atau pasangan intimnya (intimate partner violence) atau dikenal 

dengan istilah kekerasan terhadap istri (wife abuse), dalam sebuah 

perkawinan pun juga kerap terjadi, terutama kekerasan yang berkaitan 

dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual (pemerkosaan) yang 

dilakukan oleh suami terhadap istri atau biasa dikenal dengan istilah marital 

rape. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat 

peningkatan mengenai kasus marital rape. Pada tahun 2018 Komnas 

Perempuan mencatat sebanyak 195 kasus korban yang melapor mengenai 

marital rape. Data ini mengalami peningkatan setelah pada tahun 2017 

sekitar 172  korban.11 Bentuk-bentuk laporan korban marital rape dalam 

Catatan Tahunan Komnas Perempuan diantaranya yaitu melakukan 

pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang sakit, melakukan 

pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang dalam masa haid, 

melakukan pemaksaan hubungan seksual suami atau istri dengan anal 

ataupun oral seks dan melakukan hubungan seks sadistik (seks dengan 

kasar). 

                                                           
 9 Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan dan 

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi (Salatiga: 

IAIN Salatiga, 2017), 2.   
 10 Sawitri Supardi Sadarjoen, Konflik Marital (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 36. 
 11 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 

(Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 15. 
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 Selama ini, kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri 

(marital rape) sangat jarang mendapat perhatian di kalangan masyarakat. 

Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan 

ke permukaan oleh istrinya apalagi sampai diadukan kepada pihak yang 

berwenang. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat 

menjadi salah satu penyebab. Terlebih lagi, peran serta publik yang 

berasumsi bahwa laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap 

perempuan. Parahnya, sebagian besar dari kaum laki-laki menganggap 

perkawinan adalah legitimasi resmi atas kekuasaan terhadap perempuan 

(istrinya).12 Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual antara suami dan istri 

memiliki hak yang sama (keseimbangan antara hak dan kewajiban suami 

dan istri). Idealnya dalam melakukan persetubuhan harus bisa dinikmati 

oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu birahi sebagai manusia yang 

adil dan merata.  

 Dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa pemaksaan seksual 

terhadap istri (pemerkosaan) adalah bentuk kekerasan terberat yang dialami 

oleh perempuan. Diantara bentuk bentuk marital rape diantaranya 

hubungan seksual yang tidak dikehendaki karena ketidaksiapan istri dalam 

bentuk psikis ataupun fisik, hubungan seksual dengan cara yang tidak 

dikehendaki istri (oral atau anal), hubungan seksual disertai dengan 

                                                           
 12 Milda Rahma, Marital Rape ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 2. 
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ancaman yang mengakibatkan istri mengalami trauma ataupun luka.13 

Pemaksaan hubungan seksual antara suami dengan istri jelas melanggar hak 

istri dan cenderung menyudutkan istri.14 Karena dalam hal ini, Suami yang 

melakukan pemerkosaan terhadap istri, tidak sadar bahwa hanya dia lah 

yang dapat menikmatinya, sedangkan dari pihak istri tidak sama sekali dan 

bahkan tersakiti. Tanpa jalinan komunikasi yang baik antara keduanya 

(suami dan istri) maka tidak akan terjadi keselarasan dan kepuasan, justru 

akan menimbulkan konflik.15  

 Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan dan pemaksaan 

sama halnya dengan penindasan dan berkelanjutan sebagai korban 

pemerkosaan oleh suami. Dan jika hal tersebut terus menerus dilakukan 

maka akan mengakibatkan dampak yang serius terhadap korban, 

diantaranya rendah diri, selalu menganggap bahwa dirinya serba salah 

karena merasa dirinya membuat suami kalap, mengalami gangguan 

reproduksi misalnya gangguan siklus haid karena ia merasa stres.16  Karena 

sejatinya istri bukanlah barang yang disia-siakan dimana pemiliknya bisa 

berbuat sesuka hati. Istri juga punya hak-hak yang harus dihormati 

sekalipun itu terhadap suaminya sendiri.17 

                                                           
 13 Ibid., 13. 
 14 Muhibbin, Pandangan Islam Terhadap Perempuan, (Semarang: RaSail Media Group, 

2007), 45. 
 15 Sadarjoen, Konflik Marital, 37. 
 16 Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Al-

Ulum, 2, Desember, (2010), 344. 
 17 Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd dan Abdullah bin Al-Ju’aitsan, Durhaka Suami 

Kepada Istri, Terj. Muhammad Muhtadi dan agus Suwandi (Solo: Kiswah Media, 2015), 117. 
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 Hal tersebut apakah publik masih memandang sebelah mata terhadap 

kasus marital rape (pemerkosaan terhadap istri). Sementara kaum 

perempuan terus dirugikan baik mental atau pun fisiknya. Berangkat dari 

problematika tersebut, di mana sering terjadi kekerasan seksual atau 

pemerkosaan yang dilakukan suami terhadap istri yang seharusnya masuk 

dalam tindakan kriminal akan tetapi selalu berlindung dalam konsep agama. 

Tindakan Kekerasan seksual terhadap istri (pemerkosaan) yang dilakukan 

oleh suaminya mendapatkan perhatian serius dari dalam peratururan hukum 

di Indonesia, yaitu pada Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga hukum Islam. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk 

skripsi dengan judul “TINDAKAN PEMERKOSAAN SUAMI 

TERHADAP ISTRI (MARITAL RAPE) DALAM TINJAUAN 

HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG P-KDRT 

(Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018)”. 

B. Penegasan Istilah 

 Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan 

dalam skripsi ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan 

dalam menginterpretasikan. 

1. UU P-KDRT 

Merupakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur tentang 

pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban 
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kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik tentang 

kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana 

yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.18 

2. KDRT 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pola perilaku 

kasar dalam hubungan yang digunakan oleh salah satu pasangan untuk 

mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan atas pasangan intim 

yang lain.19 Kekerasan dalam rumah tangga ini terdiri dari tiga elemen 

kompleks yaitu kekerasan, rumah tangga dan struktur ketidaksetaraan. 

3. Komnas Perempuan  

Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat 

independen dan bertujuan untuk penegakan HAM (Hak Asasi 

Manusia) di Indonesia.20 Komnas Perempuan lahir dari tuntutan 

masyarakat sipil terutama kaum perempuan kepada pemerintah untuk 

mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan 

menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. 

 

                                                           
 18 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95 Penjelasan Atas UU No. 23 

Tahun 2004 Tentang PKDRT, 22. 

 19 Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy  

dengan kekerasan dalam rumah tangga ", Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2, Maret, (2014), 207. 

 20 Komnas Perempuan, ”Profil Komnas Perempuan”, dalam https: / / www. komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 

14.30). 
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4. CATAHU 

Catatan Tahunan (CATAHU)  Komnas Perempuan merupakan 

sebuah catatan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang memuat 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 

lembaga lembaga penyedia layanan selama satu tahun ke belakang.21 

5. Marital Rape 

Marital rape di definisisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan 

atau pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan 

aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.22 Istilah 

marital rape ini ada karena adanya unsur-unsur pemaksaan, ancaman, 

kekerasan fisik maupun psikis dalam melakukan hubungan seksual 

antara suami dan istri. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap praktik 

pemerkosaaan dalam perkawinan ? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT terhadap status 

hukum pemerkosaan dalam perkawinan ?  

                                                           
 21 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 1. 

 22 Milda Rahma, Marital Rape (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 11-12. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna 

mendapatkan suatu tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan UU P-

KDRT tentang bentuk praktik pemerkosaan dalam perkawinan 

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan UU P-

KDRT tentang status hukum pemerkosaan suami terhadap istri 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah 

keilmuan, baik penulis maupun mahasiswa fakultas syariah. 

b. Dapat menghindari pola pikir sempit dan menyimpang tentang 

hukum Islam yang mengindahkan berbagai bentuk kekerasan 

seksual terhadap istri 

2. Secara Praktis 

a. Dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran segenap 

pihak dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga 

utamanya berkaitan dengan marital rape. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademsi 

maupun praktisi. 
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F. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini. Maka, peneliti temukan beberapa kajian diantaranya: 

 Pertama, Skripsi dari Muhammad Yunus dari UIN Syarif 

Hidayatullah tahun 2018 yang berjudul “Marital Rape (Perkosaan Dalam 

Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 

912/pid/B/2011/PN.Bgl)”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

dalam hukum Islam hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang. 

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri sedangkan istri wajib 

patuh dan taat terhadap suami. Kepatuhan istri paling asasi adalah 

menyangkut mengenai hubungan seksual. Selama tidak ada udhur syar'i 

seperti haid atau sedang puasa ramadhan istri tidak boleh menolak ajakan 

suami untuk melakukan hubungan seksual. Selain itu, dalam skripsi ini juga 

dijelaskan bahwa dalam menggauli istri juga harus dengan cara yang ma'ruf 

hal tersebut juga terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 19. Ini berarti 

memaksakan istri dengan cara kekerasan dalam melakukan hubungan 

seksual merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan berakibat penderitaan 

fisik dan batin dari pihak istri.23 

                                                           
 23 Muhammad Yunus, “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2018), iv. 
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 Kedua, skripsi Aida Berliana Cahyaningrum Arifin tahun 2018 dari 

IAIN Salatiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU 

Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa 

Tindakan marital rape bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan dalam bab IV mengenai hak dan kewajiban suami dan 

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 77. 

Bahwasanya kedudukan suami dan istri seimbang namun dalam marital 

rape mencerminkan adanya ekspresi dominan suami dan menempatkan istri 

hanya sebagai objek pelampiasan nafsu belaka. Dalam penelitian ini juga 

dibahas mengenai marital rape dalam tinjauan UU No.23 Tahun 2004 pasal 

8 yang dapat dijadikan landasan yuridis apabila istri ingin menempuh jalur 

hukum.24 

 Ketiga, skripsi Bagus Ari Pratiko dari IAIN Ponorogo tahun 2018 

yang berjudul “Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai 

Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga (Studi Kasus di Desa 

Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa penyebab kekerasan psikis dalam rumah tangga meliputi 

beberapa faktor diantaranya faktor budaya dan pergaulan, kurang 

memahami tujuan perkawinan itu sendiri, kurang memahami hak dan 

kewajiban suami dan istri dalam keluarga, kurangnya memahami bentuk 

                                                           
 24 Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan 

dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi 

(Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), x. 
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kekerasan dalam rumah tangga. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan 

mengenai pemahaman masyarakat mengenai UU No. 23 Tahun 2004 

tentang P-KDRT yang masih rendah, sehingga tindakan masyarakat masih 

belum maksimal hanya dukungan moral yang bertujuan menguatkan mental 

korban. Sementara itu, penyelesaian perkara KDRT dalam skripsi ini masih 

dijelaskan masih dalam tahap perceraian tidak mengajukan gugatan yang 

bersifat menghukum pelaku.25 

 Keempat, Skripsi dari Suriati Andayani dari UIN Alauddin 

Makassar tahun 2016 yang berjudul “Kekerasan Seksual Terhadap Istri 

Dalam Perspektif H{ifz{ Al-Nas}l (Keturunan)”. Dalam skripsi ini dijelaskan 

mengenai dampak kekerasan seksual terhadap istri dalam rumah tangga 

diantaranya rusaknya alat reproduksi. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan 

dalam Islam dengan alasan pertama dari sisi maqa>s}id al-shari >’ah tindak 

kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan 

syariah dalam perkawinan dan beberapa poin dari maqa>s}id al-shari >’ah yaitu 

h}ifz} al-nafs dan h{ifz{ al-nas}l. Dampak lainnya adalah dapat merusak akal 

(psikologi), fisik dan alat reproduksi istri. Dalam skripsi ini juga dijelaskan 

mengenai hukum pidana Islam bagi pelakuku kekerasan seksual terhadap 

istri adalah hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu 

dihukum sesuai degan perbuatannya.26 

                                                           
 25 Bagus Ari Pratiko, "Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk 

Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019), 2.  

 26 Suriyati Andayani, “Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl 

(Keturunan)”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2016), xv. 
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 Untuk skripsi pertama, penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam mengenai marital 

rape dalam putusan Pengadilan Negeri. Dalam skripsi ini membahas 

mengenai hukum positif secara lebih luas. Untuk skripsi kedua, bertujuan 

untuk menjelaskan mengenai marital rape sebagai bentuk kekerasan rumah 

tangga dan mendeskripsikan marital rape menurut UU Perkawinan dan UU 

P-KDRT serta perlindungan hukum bagi korban marital rape. Dalam 

skripsi ketiga, bertujuan untuk mengetahui tindakan apa yang dapat 

dilakukan korban kekerasan yang ada di desa tersebut. Skripsi keempat, 

tersebut bertujuan untuk mengetahui konsep h{ifz{ al-nas}l terhadap kekerasan 

seksual. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengupas lebih luas lagi 

tentang bagaimana marital rape atau pemerkosaan suami terhadap istri 

ditinjau dari hukum Islam dan UU P-KDRT.  

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

termasuk penelitian kepustakaan (library research). library research 

adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti 

berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan 

masalah yang sedang dipertanyakan.27 Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

                                                           
 27 Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitiaan dan Metode Penelitian Sosial cet. 1 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40 
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penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

dll. secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.28 

Berdasarkan judul yang peneliti angkat maka jenis pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

yuridis yang peneliti gunakan dalam melihat obyek hukum ialah 

produk perundang undangan yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pendekatan 

normatif dilakukan dengan mendasarkan al-Qur'an maupun Hadith 

yang menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu 

kesimpulan dalam kerangka persoalan yang digarap. Data dapat 

berupa teks, dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek 

lainnya yang ditemukan di lapangan selama melakukan 

penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.29 Adapun 

data-data yang diperlukan dalam penelitian ini data data 

                                                           
 28 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 

2009), 6. 
 29 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006), 224. 
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mengenai konsep kekerasan seksual suami terhadap istri yang 

dikaitkan dengan hukum Islam dan UU P-KDRT. 

b. Sumber data 

 Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

kelompok, yaitu sebagai berikut:  

1) Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat 

dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian.30 Sumber 

data primer yang dimaksud adalah buku buku yang 

membahas mengenai marital rape dan undang undang 

tentang kekerasan seksual seami terhadap istri. 

2) Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang 

lain atau pun dokumen data yang dikumpulkan oleh orang 

lain.31 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber 

sekunder berupa buku-buku yang secara tidak langsung 

ataupun secara langsung berkaitan dengan marital rape dan 

undang undang tentang kekerasan seksual suami terhadap 

istri. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan faktual, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan 

                                                           
 30 Beni Ahmad Saebani, Metodoloogi Penelitian Hukum (Bandung: CV. Pustaka Setia 

2008), 158. 
 31 Ibid. 
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data kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 

dengan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data serta analisis 

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

dengan mencari bahan bahan atau referensi yang terkait serta 

mempunyai relevansi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

yang peneliti gunakan adalah dokumentasi yakni bahan bahan yang 

tersusun baik berupa buku ataupun jurnal yang memiliki kaitan 

dengan pembahasan judul. Pengumpulan dokumen ini dilakukan 

untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.32  

Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah 

diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan makna 

keterbacaan kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang 

lainnya. 

b. Organizing, yaitu melakukan penyususnan secara sistematis data 

data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya, sesuai permasalahannya 

c. Penemuan hasil data yaitu melakukan analisis lanjutan dari hasil 

pengorganisasian data dengan kaidah, teori, dalil dan sebagainya 

                                                           
 32Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian 

Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 21. 
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sehingga diperlukan kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari 

pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul maka data tersebut 

dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik 

analisis data sebagai berikut: 

a. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data 

tersebut.33 Pendapat analisis data deskriptif tersebut adalah data 

yang kumpulkan berupa kata-kata dan gambar bukan dalam 

bentuk angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

kemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. 

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan 

tersebut. 

b. Content analysis atau analisis isi. Menurut Weber, content 

analysis adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat 

prosedur untuk menarik kesimpulan yang shoheh dari sebuah 

dokumen. Menurut Hostli bahwa content analysis adalah teknik 

apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui 

                                                           
 33 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik (Bandung: 

Tarsita, 1990), 139 



19 
 

 
 

usaha untuk menemukan karekteristik pesan, dan dilakukan 

secara objektif dan sistematis.34 Kajian ini di samping dengan 

cara analisis isi dapat dibandingkan antara satu buku dengan 

buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan 

perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan 

buku-buku tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang 

disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat 

tertentu. Kemudian data kualitatif tekstual yang diperoleh 

dikategorikan dengan memilah data tersebut. Sebagai syarat 

yang dikemukakan oleh Noeng Muhajir tentang Content 

Analysis yaitu, objektif, sistematis, dan general.35 

5. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau 

pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan 

dengan kriteria kredibilitas. Kredibitas adalah suatu kriteria untuk 

memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus 

mengandung nilai kebenaran, yang berarti bahwa penelitian kualitatif 

dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan kebsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.36 

                                                           
 34 Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, 163. 
 35 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 

edisi ke-III, cet. Ke-7, 69. 
 36 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016), 330. 
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Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber 

yang menjelaskan tentang konsep marital rape menurut undang-

undang dan hukum Islam. 

H. Sistematika Pembahasan 

 Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok 

bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri 

dari sub-sub bagian rincian. Adapun sistematika pembahasannya sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang pola dasar yang 

memberikan gambaran umum dari skripsi yang 

meliputi latar belakang pengambilan penelitian ini, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II : KONSEP MARITAL RAPE DAN KEKERASAN 

DALAM RUMAH TANGGA  

Bab ini merupakan landasan teori. Penulis akan 

membahas tentang konsep marital rape dan kekerasan 

dalam rumah tangga yang di dalamnya membahas 

tentang pengertian kekerasan seksual, tentang marital 

rape, bentuk bentuk kekerasan seksual, faktor 

penyebab marital rape, dampak marital rape. 

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta faktor-

faktor penyebab terjadinya kekerasan. Serta membahas 

marital rape dalam hukum Islam dan UU P-KDRT. 
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BAB III : MARITAL RAPE  DALAM CATATAN TAHUNAN 

KOMNAS PEREMPUAN 

Bab ini membahas tentang profil Komnas Perempuan, 

visi dan misi Komnas Perempuan, struktur lembaga, 

catatan tentang kekerasan terhadap perempuan, serta 

membahas bentuk kasus marital rape dan status hukum 

marital rape dalam Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan. 

BAB IV : ANALISIS MARITAL RAPE MENURUT HUKUM 

ISLAM DAN UU P-KDRT 

Bab ini berisi pembahasan dari berbagai hasil 

pengumpulan data dan analisis penelitian diantaranya 

mengenai marital rape dalam Catatan Tahunann 

Komnas Perempuan menurut hukum Islam yang di 

dalamnya akan dikupas dalam perspektif al-Qur’an, dan 

Hadith  serta analisis menurut UU P-KDRT. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban 

umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil 

penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-

pihak terkait dengan permasalahan penelitian. 
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BAB II 

KONSEP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 

DAN MARITAL RAPE  

  

A.  Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual (sexual violence) merupakan praktik 

hubungan seksual yang dilakukan dengan cara kekerasan atau 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak 

disukai. Kekerasan seksual merupakan sebuah istilah yang merujuk 

pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang 

menyimpang, merugikan korban dan merusak kedamaian.1 Menurut 

Galtung, pengertian kekerasan seksual secara umum adalah violence 

is defined as the cause of the difference between the potential and the 

actual, between what could have been what is. Violence is that which 

increases the distance between the potential and the actual and that 

which impedes the decrease of this distance. Artinya, kekerasan 

dianggap sebagai timbulnya berbedaan yang potensial dan yang actual 

dari seseorang, antara apa yang seharusnya dapat ada dan apa yang 

ada. Kekerasan merupakan sesuatu yang meningkatkan jarak antara   

                                                           
 1 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 42. 
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sesuatu yang potensial dan sesuatu yang aktual dan hal-hal yang 

menghambat penurunan jarak. 

 Istilah kekerasan seksual terhadap istri juga sering disebut 

sebagai bentuk pemerkosaan terhadap istri. Perkosaan tersebut 

tentunya mengandung arti pemaksaan atau ada keengganan dan 

penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan 

badan. Padahal kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah 

menyangkut hubungan seksual (hubungan badan).2  

 Pemerkosaan atau dalam istilah Arab disebut Ightis}ab  ( )إغتصب

yang merujuk kepada mengambil sesuatu secara salah dengan 

kekerasan. Istilah tersebut digunakan untuk tindakan pencabulan 

terhadap perempuan dengan kekerasan. Ightis}ab secara umum berarti 

mengambil dari seseorang tanpa kerelaannya. Namun, Ightis}ab 

bukanlah makna yang khusus bagi istilah pemerkosaan. Perkosaan (al-

wat}’u bi al-ikrah) yang diatur dalam ilmu fiqih Islam merupakan 

perempuan yang tidak ada hak untuk laki-laki tersebut melakukan 

hubungan seksual dengan perempuan yang diperkosannya.3 Imam 

Hanafi dan Imam Syafi’i menggunakan istilah al-zina bi al-ikrah atau 

bermaksud zina dengan cara paksaan. Sementara Sayyid Sabiq 

menggunakan istilah zina, karena hubungan seksual dilakukan dengan 

                                                           
 2 Asbabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran (Bandung: CV. 

Penerbit Diponegoro, 2000), 74-76. 

 3 M. Irfan Syarifuddin, "Konsep Marital Rape dalam Fikih Munakahat", Jurnal Al-Ahkam, 

2, (2018), 186. 
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orang asing, bukan istri ataupun budak.4 Para fuqaha tidak 

memberikan taksiran yang jelas mengenai istilah pemerkosaan, 

terlebih pemerkosaan dalam perkawinan.5 

 Mengenai penjelasan Ightis}ab di atas, ada tiga hal yang harus 

digaris bawahi yakni: 

a. Pemaksaan untuk berzina merupakan sesuatu yang sangat 

dilarang dalam Islam dan merupakan pidana yang hukumannya 

sangat berat. 

b. Pemaksaan pada ightis}ab bukanlah sebagaimana rape. Ia bukan 

berakar dari konsep sexual autonomy (yang tidak dikenal dalam 

istilah Islam). Justru pemaksaan di sini terkait dengan 

pengecualian korban dari hudud dan tergantung caranya yakni 

cara dapat memperberat hukuman kepada pelaku di samping 

hukuman yang sudah ada. 

c. Zina menjadi unsur penting disamping al-ikrah atau pemaksaan 

 Dengan demikian, sampai di sini jelas bahwa Islam tidak 

mengenal istilah pemerkosaan dalam perkawinan. Istilah rape atau 

perkosaan tidak masuk akal dalam konteks hubungan suami istri. 

Akan tetapi, meskipun dalam Islam tidak dikenal istilah pemerkosaan 

dalam perkawinan, Islam mengajarkan tentang hubungan yang baik 

antara suami dan istri.   

                                                           
 4 Ibid. 

 5 Zaleha Kamaruddin, dkk, “Woman, Rape and the Law: Comparative Perspective” IIUM 

Law Journal, 7 (1999), 148. 
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 Memiliki hak bukan berarti boleh mengambilnya dengan cara 

yang bat}il. Secara umum, manusia diperintahkan untuk berbuat segala 

sesuatunya dengan cara yang ma’ruf tak terkecuali dalam kehidupan 

rumah tangga. Meskipun istilah pemerkosaan dalam perkawinan ini 

tidak dikenal dalam Islam, akan tetapi al-Qur’an dan Hadith mengatur 

larangan-larangan dalam melakukan hubungan suami istri, salah 

satunya mengenai hubungan seksual, yang menjadi hal pokok dalam 

kehidupan rumah tangga. Diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual dengan 

perempuan yang sedang dalam masa haid ataupun nifas. Dalam 

surat al-Baqarah ayat 222 dijelaskan sebagai berikut: 

ََ ِِ ٱۡلَمِحيِض ٱۡعَتزُِلواْ ٱلنِ سَ فَ  ىَعِن ٱۡلَمِحيضِِۖ ُقۡل ُهَو أَذ  َنكَ سئلو َوي ٓاء
ُتوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أَ 

ۡ
 فَِإَذا َتَطهَّۡرَن َفأ

َمرَُكُم ٱّللَُُّۚ ِإنَّ َوََل تَ ۡقَربُوُهنَّ َحَّتَّٰ َيۡطُهۡرَنِۖ
رِيَن   ٱّللََّ ُيُِبُّ ٱلت َّوَِّٰبنَي َوُيُِبُّ ٱۡلُمَتَطهِ 

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. 

Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh 

sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati 

mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah 

suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang 

diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri”.6 

Dalam ayat di atas, Allah Swt. menerangkan bahwa menjauhi 

wanita yang sedang haid, sampai mereka bersih haidnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa menyetubuhi mereka yang sedang 

                                                           
 6 Al-Qur’an, 2: 222. 
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dalam keadaan haid ataupun nifas merupakan sebuah larangan 

dan bersifat haram.   

b. Larangan untuk berhubungan seksual melalui dubur. Dalam 

Hadith dijelaskan sebagai berikut: 

 ملعون من أتی امرأة يف دبورها 
Artinya: “Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada 

duburnya”. (HR. Abu Dawud dan an-Nasa’i).7 

 

Imam at-Turmudzi dan an-Nasa’i juga meriwayatkan sebuah 

Hadith bahwa Rasulullah Saw. bersabda:  

 ال يننظر ەللا إلی رجل أتی رجل أو إمر أة يف الدبر
Artinya: “Allah tidak akan melihat orang laki-laki yang 

bersetubuh dengan sesama laki-laki atau orang laki-

laki yang menyetubui perempuan di duburnya”. )HR. 

Turmudzi dan Nasa’i).8 

Berhubungan seksual dengan anus istrinya atau anal seks 

merupakan perbuatan haram sesuai dalil di atas. Secara sudut 

pandang medis pun terdapat beberapa bahaya jika melakukan 

anal seks ini diantaranya yaitu bisa memicu wasir, infeksi dan 

lain sebagainya. Selain itu, dubur bukanlah alat reproduksi, 

melainkan tempat keluarnya kotoran serta perilaku tersebut 

menghalangi naluri seseorang untuk melakukan hal sesuai 

fitrahnya.9 

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

Kepada Istri, Terj. Muhammad Muhtadi dan agus Suwandi (Solo: Kiswah Media, 2015), 110. 

 8 Ibid., 111. 

 9 Toha Andiko, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum 

Islam”, Manhaj, 3, September-Desember, (2017), 6. 
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c. Larangan melakukan hubungan suami istri saat puasa. Akan 

tetapi, jika hubungan tersebut dilakukan pada malam hari, maka 

diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-

Baqarah ayat 187 sebagai berikut: 

َلَة ٱلصِ َيٓاِم ٱلرََّفُث ِإََلٰ ِنَسٓاءِئُكۡمُۚ ُهنَّ لَِبٓاس   لَِبٓاس َوأَنُتمۡ  ُكمۡ لَّ ُأِحلَّ َلُكۡم لَي ۡ
َتٓانُوَن أَنُفَسُكۡم فَ َتٓاَب َعَليۡ  َعِلمَ  َّلَُّنَّ   ُكۡم َوَعَفٓا َعنُكۡمِۖ ٱّللَُّ أَنَُّكۡم ُكنُتۡم ََتۡ

ُ َلُكۡمُۚ وَُكُلواْ َوٱۡشَربُوْا َحَّتَّٰ  تَ ُغواْ َمٓا َكَتَب ٱّللَّ َ َلُكُم َفٱۡل  ََٰن بَِٰشُروُهنَّ َوٱب ۡ  يَ تَ بَ نيَّ
َيُض ِمَن ٱۡۡلَۡيِط ٱۡۡلَۡسَوِد ِمنَ  وْا ٱلصِ َيٓاَم ِإََل ٱلَّۡيِلُۚ ٱۡلَفۡجرِِۖ ُُثَّ أَِتُّ  ٱۡۡلَۡيُط ٱۡۡلَب ۡ

ِجدِ  تِۡلَك ُحُدوُد ٱّللَِّ فَ  ِكُفوَن ِِ ٱۡلَمسَٰ اََل تَ ۡقَربُوَهٓا   َوََل تُ بَِٰشُروُهنَّ َوأَنُتۡم عَٰ
ََايَِٰتِهۦ لِلنَّٓاِس َلَعلَُّهۡم يَ ت َُّقوَن   ُ ُ ٱّللَّ ِلَك يُ بَ نيِ    ٧٨١َكذَٰ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah 

pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi 

mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak 

dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni 

kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang 

campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah 

hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, 

yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu 

sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 

campuri mereka itu, sedang kamu beri´tikaf dalam 

mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu 

mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.10 

 

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa berhubungan seksual pada 

saat siang hari ketika puasa adalah larangan dan tidak boleh 

dilanggar. Sedang jika hubungan seksual tersebut dilakukan 

                                                           
 10 Al-Qur’an 2: 187. 
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pada malam hari atau sebelum subuh pada bulan Ramadhan, 

maka diperbolehkan. 

d. larangan melakukan ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik 

dhakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat saat akan 

mengalami orgasme dalam hubungan seksual suami dan istri. 

Hal tersebut merupakan bagian dari kekerasan seksual jika 

dilakukan tanpa izin istrinya. Beberapa Imam Madhab yakni 

Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki sepakat bahwa ‘azl 

tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami, tanpa izin istri, 

dengan alasan merusak kenikmatan istri. Umar berkata: 

ەللا عليه وسلم ان  رسوالەلل صلی یاخلطب قال : هن وعن عمر بن
االابذ هنا )رواە أمحد وبن ماجه . وليس اسناده بذاك(يعزل عن احلرة   

Artinya: Rasulullah Saw. melarang mengeluarkan mani di luar 

farji istri yang merdeka tanpa izinnya". (HR. Ahmad 

dan Ibnu Majah).11 

 

e. Larangan untuk melakukan seks secara sadistik (kasar). Seks 

sadistik merupakan penyimpangan seks dimana tingkat 

kepuasan seks seseorang dilakukan dengan cara kekerasan. 

Pelaku biasanya mendapatkan kepuasan seks dengan menyiksa 

pasangannya baik secara fisik ataupun psikologis.12 Hal tersebut 

tentu tidak sesuai dengan syariat Islam yang mengajarkan 

tentang bergaul dengan baik.  

                                                           
 11 Mashdar F. Mas’udi, Islam dan Hak Hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 

1997), 118. 

 12 Andiko, dkk, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam, 

6-7. 
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 َوَعٓاِشُروُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروفُِۚ 
Artinya: “Dan bergaul lah dengan mereka secara patut”.13 

 Dalam hukum Islam, secara jelas tidak menemukan bentuk 

pidana atau jarimah terhadap perilaku memaksa hubungan seksual 

antara suami dan istri. Akan tetapi dalam hukum Islam mengatur 

mengenai hubungan seksual di luar tempatnya, seperti melalui dubur. 

Dalam kasus ini, para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan 

sanksi pidana. Menurut Abu Hanafi pelakunya dijatuhi hukuman 

ta’zir sebab bukan termasuk zina. Sedangkan menurut Imam Malik 

dan Syafi’i pelakunya tetap dijatuhi hukuman had dengan dasar qiyas 

yaitu diqiyaskan dengan zina. Sementara itu, menurut Syaikh Islam 

Abu Taimiyah menggauli istri melalui duburnya merupakan perbuatan 

haram dan apabila suami melakukan hal tersebut maka dapat dijatuhi 

hukuman ta’zir (hukuman yang menimbulkan efek jera) dan jika 

istrinya juga merespon perbuatan yang dilakukan oleh suaminya 

tersebut, maka istri juga dapat dijatuhi hukuman ta’zir.14 Ta’zir 

merupakan  bentuk jarimah yang sanksi hukumanya ditentukan oleh 

penguasa sehingga secara penuh kewenangan terletak pada penguasa 

untuk kemaslahatan umat.15  

                                                           
 13 Al-Qur’an, 4: 19. 

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

Kepada Istri, 108. 

 15 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka 

Setia), 2013. 
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 Bentuk kekerasan seksual yang lain, misalnya dalam hal ini 

mengakibatkan cidera anggota tubuh atau kemampuan untuk 

senggama, maka dalam hal ini Islam menetapkan hukum diyat dengan 

seratus ekor unta. Diyat dalam arti jarimah adalah perbuatan yang 

dilakukan seseorang terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik 

perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan 

luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan 

dengan tanpa sengaja atau semi sengaja.16 Hal ini berdasarkan Hadith 

sebagai berikut: 

حزم عن أبيه عن جدە أن رسولالەلل صلی ەللا عليه وسلم   وبنعن عمر 
كتب إلی أهل أليمن بکتاب فيه الففرائض والسنن والدايت وبعث به مع 

ذه نسخته فذ کر مثله إال أنه قال عمر وبن حزم  فقرئ علی أهل اليمن ه
حدة نصف الدية ويف الرجل ويف العني الواحدة نصف الدية ويف اليد الوا

 العني الواحدة نصف الدية
Artinya: “Dari Amr Ibn Hazm Ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw.  

telah berkirim kepada penduduk sebuah surat yang di 

dalamnya terdapat penjelasan tentang hal-hal fardu, sunnah 

dan macam-macam diyat. Beliau mengirim sesuatu itu lewat 

Amr bin Hazm di dalamnya terdapat keterangan: 

“Sesungguhnya dalam (perbuatan yang menyebabkan 

hilangnya) nyawa ada diyatnya, yaitu seratus ekor unta, 

demikian juga dalam perbuatan yang menyebabkan 

hilangnya batang hidung, lidah, dua bibir, dua pelir, alat 

vital, kemampuan jima’ dua mata, dalam perbuatan yang 

menyebabkkan hilangnya satu kaki separuhnya diyat.” )HR. 

Nasa’i)17 

 

                                                           
 16 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 133. 

 17 Ibid., 283. 



31 
 

 
 

 Hukum Islam disyariatkan oleh Allah Swt. untuk melindungi 

kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun 

kemaslahatan masyarakat dan atau keduanya. Kemaslahatan umat 

manusia yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek 

yaitu d{aru>ri>yah (primer), hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyah 

(pelengkap). Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut 

Islam menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan. 

Aturan ini disertai dengan ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi 

manakala dilanggar.18 Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi hukum 

menurut Pidana Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan 

yang dimaksudkan agar pelaku tindak pidana dapat mengambil 

hikmah terhadap apa yang didapat pelaku kejahatan ketika mendapat 

hukuman. 

2. Relasi Suami dan Istri Dalam Hukum Islam 

 Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang 

sama, baik di rumah ataupun dalam lingkungan kerja. Kesamaan di 

sini diartikan sebagai gagasan tentang kodrat. Dalam hal ini, Allah 

menciptakan laki laki dan perempuan memiliki kekhususan. Kodrat 

diartikan sebagai kekuatan, kemampuan atau kapasitas yang 

memungkin seseorang untuk dapat melakukan sesuatu yang sudah 

                                                           
 18 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ush al- Fiqh (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), 356. 
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dilakukan oleh Allah dan manusia tidak dapat menolaknya bahkan 

mengubahnya.19 

 Allah Swt. memberikan kesetaraan antara laki laki dan 

perempuan sederajat. Akan tetapi, Allah Swt. memberikan kodrat 

yang berbeda antara keduanya, karena alasan inilah mereka memiliki 

peran yang berbeda. Contohnya istri memiliki peran untuk melahirkan 

menyususi dan merawat anak. Sementara suami memiliki peran untuk 

mencari nafkah. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat 

yang berbeda, tetapi mereka memiliki peran yang sama baik dalam 

ranah rumah tangga atau ranah domestik dan ranah publik. Keduanya 

diciptakan dari sebuah esensi yang sama, karenannya keduanya juga 

di dorong untuk berberan secara aktif dalam sektor publik ataupun 

domestik.  

Diantara kesetaran hak laki-laki dan perempuan adalah : 

a. Kesetaraan hak seksual 

b. Kesetaraan membuat keputusan dalam rumah tangga 

c. Kesetaraan untuk mendapatkan warisan 

d. Kesetaraan sebagai saksi   

 Secara umum, pernikahan antara laki-laki dan perempuan demi 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia didasarkan oleh beberapa 

prinsip diantaranya :20 

                                                           
 19Alimatul Qibtiyah, Feminisme Muslim di Indonesia (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 

2019), 102. 

 20 Marlina, Marital Rape, 48. 
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a. Dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, disini seks 

bermakna ibadah 

b. Pernikahan adalah bentuk untuk mewujudkan ketenteraman 

(sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan kasih saying (warahmah), 

dan seks di sini menjadi suatu kebahagiaan manusiawi untuk 

kedua pasangan. 

c. Sarana menciptakan kehidupan yang bersih dari perilaku 

memperturutkan nafsu syahwat belaka, sehingga seks di sini 

dapat diartikan sebagai sebuah makna untuk menjalin atau 

membangun kualitas komunikasi antar suami dan istri. 

 Terkait dengan masalah seksualitas suami terhadap istri ada 

beberapa statmen Al-Qur’an yaitu  

ُتواْ  لَُّكمۡ  ِنَسٓاءؤُُكۡم َحۡرث  
ۡ
ُتۡمِۖ  َأّنَّٰ  َحۡرَثُكمۡ  َفأ ُمواْ َوقَ  ِشئ ۡ ٱت َُّقواْ وَ  ِۡلَنُفِسُكۡمُۚ  دِ 
ِر ٱۡلُمۡؤِمِننَي ٱّللََّ َوٱۡعَلُموءاْ أَنَُّكم مُّلَٰقُ   َوَبشِ 

  وُه 
Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 

bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal 

yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan 

berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”21 

 

 َوَعٓاِشُروُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروفُِۚ 
Artinya: Dan bergaul lah dengan mereka secara patut.22 
 

 Berkaitan dengan relasi suami dan istri setidaknya ada dua 

prinsip ajaran yang penting. Pertama, persamaan hak suami dan istri 

                                                           
 21 Al-Qur’an, 2: 223. 
 22 Al-Qur’an, 4: 19 
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(sexual equality). Hal tersebut sesuai dengan hadith yang diriwayatkan 

oleh Abu Dawud dari ‘Aisyah r.a menuturkan bahwa Rasulullah Saw. 

Bersabda: “perempuan itu saudara kandung laki-laki”.23 Dari hadith 

tersebut dapat difahami bahwa perempuan merupakan manusia yang 

sama seperti laki-laki yang memerlukan pengakuan, penghargaan, 

perlindungan dan pemenuhan hak-hak hidup sebagai manusia yang 

bermartabat dan memiliki harga diri tanpa kekerasan, penistaan dan 

peminggiran.24 Seks menjadi naluri dan sarana regenerasi manusia. 

Tak seorang pun dapat mengintervensi urusan seks manusia. Seks 

merupakan kedaulatan diri, harga diri dan mahkota kehidupan. Ia 

hanya dapat dilakukan melalui kesadaran diri dan kesepakatan 

bersama. Perlakuan di luar hal tersebut adalah pemaksaan 

pengekangan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, 

manusia memiliki hak penuh untuk memperlakukan organ organ seks 

nya sesuai dengan kehendak dan kesadarannya. Akan tetapi hal 

tersebut harus dilakukan sesuai dengan norma yang telah digariskan 

oleh ajaran agama.  

 Kedua, Relasi yang baik atau mu’a>sharah bi al-ma’ru>f dapat 

diartikan sebagai pergaulan, persahabatan, kekeluargaan dan 

kekerabatan yang dibangun secara bersama sama dengan cara yang 

baik dan sesuai tradisi di masyarakat serta tidak menyalahi norma 

                                                           
 23 Faqihuddin Abdul Kodir, 60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak Hak Perempuan Dalam 

Islam (Yogyakarta: Diva Press,2019), 49. 

 24 Ibid., 51. 
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norma yang ada baik agama, akal sehat dan fitrah manusia. 

Mu’a>sharah bi al-ma’ru>f dalam kehidupan perkawinan dapat ditandai 

dengan adanya sikap saling memberi dan menerima antara suami dan 

istri, juga sikap saling mengasihi dan menyayangi, tak saling 

memperlihatkan kebencian dan tidak saling mengabaikan hak serta 

kewajiban masing masing. Selain itu, prinsip mu’a>sharah bi al-ma’ru>f 

menuntut adanya kebersamaan dalam banyak hal termasuk dalam 

hubungan seksual antara suami dan istri yakni antara satu dengan yang 

lainnya harus saling memperhatikan kondisi pasangan. Hubungan 

seksual yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain 

tentu bertentangan dengan prinsip mu’a>sharah bi al-ma’ru>f. Alhasil 

terkait relasi seksual suami dan istri, Islam mengajarkan kesetaraan 

dan kepatutan.25 

 Selain itu, secara umum kriteria relasi yang baik antara suami 

dan istri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Menerima kondisi pasangan apa adanya. Kesadaran untuk 

menimbang kelebihan dan kekurangan pasangan, kemudian 

menerimannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah merupakan 

modal utama utuk melanggengkan rumah tangga. 

b. Saling memahami serta menjalankan hak dan kewajiban.  Suami 

dan istri dalam sebuah rumah tangga sama-sama memiliki hak 

                                                           
 25 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 

172. 
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dan kewajiban. Setiap hak dan tanggungjawab kelak akan 

diminta pertanggung jawabannya di hadapan Allah, tak 

terkecuali peran sebagai suami ataupun istri.26 

c. Mengembangkan sikap amanah dan menegakkan kejujuran. 

Kepercayaan dalam memmbangun rumah tangga merupakan 

barang mahal yang tak ternilai harganya. Karena itu, pernikahan 

juga disebut sebagai amanah Allah yang harus dijalankan 

dengan penuh tanggung jawab. 

d. Saling memahami perbedaan pendapat dalam memilih peran. 

Suami dan istriyang baik adalah jika keduanya mampu 

memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika 

relasi keduannya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan 

gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar memahami 

tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan pendapat 

yang sering muncul dalam rumah tangga. 

e. Saling memberdayakan untuk kualitas pasangan. Suami istri 

yang baik adalah selalu melihat pasangannya dari sisi kebaikan  

pasangannya agar tetap bersyukur. Demikian pula melihat 

kekurangan pasagannya secara proporsional agar ada kesadaran 

untuk saling memberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan 

rumah tangga. 

                                                           
 26 Ibid. 
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f. Mengatasi masalah bersama. Suami dan istri yang baik yaitu 

mampu mengatasi persoalan rumah tangga dengan jalan diskusi, 

musyawarah dan membuat alternatif solusi.  

g. Menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga tidak akan pernah terjadi jika 

rumah tangga dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan. Di 

mana suami dan istri mampu memposikan dirinya dengan 

pasangannya seperti saling menasehati, mengingatkan dan 

berpesan untuk kebaikan.27 

3. Penyelesaian Masalah Suami dan Istri Dalam Hukum Islam 

 Hukum Islam telah menetapkan beberapa tindakan yang perlu 

diambil dalam menangani permasalahan antara suami dan istri. 

Beberapa tindakan tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an sebagai 

berikut: 

a. Suami dan istri mempunyai hak yang sama satu dengan yang lain 

dalam melaksanakan tugas untuk selalu saling mengingatkan 

dan mengajak ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Imran ayat 104: 

ُمُروَن بِٱۡلَمۡعُروفِ  ِإََل  َيۡدُعونَ َوۡلَتُكن مِ نُكۡم أُمَّة 
ۡ
َهۡوَن َعِن ٱۡۡلَۡۡيِ َوََي  َويَ ن ۡ

  ْولَٰءِئَك ُهُم ٱۡلُمۡفِلُحوَن ٱۡلُمنَكرُِۚ َوأُ 
Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada 

                                                           
 27 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 

2013), 162-170. 
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yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung”.28 

Dari ayat di atas, suami dan istri harus benar benar berfikiran 

sehat dan mampu mengendalikan emosi dan perasaan, serta 

dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangga keluarganya 

daripada dirinya sendiri.29 

b. Melakukan perdamaian jika ada konflik (al-S}ulhu). Al-S}ulhu 

atau kesepakatan damai merupakan anjuran agama. Dalam hal 

ini, tidak boleh adanya paksaan, desakan ataupun tekanan dari 

salah satu pihak. Dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ dijelaskan 

bahwa : 

ََ ُجنَ  َفاََل  ٓاَوِإِن ٱۡمرَأَة  َخٓاَفۡت ِمۢن بَ ۡعِلَهٓا ُنُشوزًا أَۡو ِإۡعرَاض  َأن َعَلۡيِهَمٓاء  ٓا
نَ ُهَمٓا ُيۡصِلَحٓا ر  وَ  ُصۡلحٓاُۚ  بَ ي ۡ ُفُس ٱلشُّحَُّۚ َوِإن ٱۡۡلَن َوُأۡحِضَرتِ  ٱلصُّۡلُح َخي ۡ

ِسُنواْ َوتَ ت َُّقواْ فَِإنَّ ٱّللََّ َكٓاَن ِبٓا تَ ۡعَمُلوَن َخِبۡي 
  اُُتۡ

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau 

sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa 

bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-

benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan 

memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.30 
Jika seorang suami ataupun istri merasa salah satu diantara 

keduanya kurang memperhatikannya karena suatu hal. Maka, 

apabila salah satu pihak takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik, 

                                                           
 28Al-Qur’an 3: 104. 

 29 Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam (Jakarta: Lembaga Kajian 

Agama dan Gender, 1999), 75. 

 30 Al-Qur’an, 4: 128. 
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maka lebih baik antara keduanya mengadakan perdamaian 

dengan satu sama lainnya. 

c. Dan jika antara kedua cara di atas tidak menemui titik terang atau 

tidak dapat dilakukan, maka diperlukan adanya nasehat oleh 

hakam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ 

ayat 35 yakni sebagai berikut: 

َعُثوْا َحَكم  أَۡهِلَهٓاء  مِ نۡ  ٓاۦ َوَحَكمأَۡهِلهِ  مِ نۡ  ٓاَوِإۡن ِخۡفُتۡم ِشَقٓاَق بَ ۡيِنِهَمٓا فَٱب ۡ
 ِإنَّ ٱّللََّ َكٓانَ  يُ َوفِ قِ  ِإۡصلَٰحٓا يُرِيَداء  ِإن

نَ ُهَمٓاء  ُ بَ ي ۡ   اِليًمٓا َخِبۡي عَ  ٱّللَّ
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. 

Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal”.31 

 

Yang dimaksud hakam di pada ayat di atas tersebut adalah orang 

bijak yang menjadi penengah dalam menghadapi konflik atau 

permasalahan dalam keluarga tersebut. Sehingga dengan 

dihadirkannya orang yang disegani para pihak, maka akan 

menemui titik terang antara kedua pasangan suami dan istri.  

B. Konsep Kekerasan Dalam UU P-KDRT 

1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Kekerasan (violence) merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan dengan cara tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik 

yang melanggar hukum dan melukai baik dirinya sendiri, orang lain 

                                                           
 31 Al-Qur’an 4: 35. 
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dan lingkungannya.32 Menurut Mansour Faqih pengertian kekerasan 

merujuk pada objek fisik maupun psikologis.33 Dalam KBBI 

kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, 

perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau ada paksaan. Dalam penjelasan 

tersebut kekerasan lebih merujuk pada kekerasan fisik yang dapat 

mengakibatkan korbannya luka, sakit ataupun penderitaan lainnya. 

Salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam kekerasan ini adalah 

berupa paksaan atau ketidakrelaan dan tidak adanya persetujuan dari 

pihak yang dilukai. Jadi, kekerasan dalam rumah tangga (domestic 

violence) adalah bentuk penganiayaan (abuse) yang dilakukan suami 

terhadap istri baik secara fisik (patah tulang, memar, kulit tersayat) 

ataupun secara psikologis (rasa cemas, rasa depresi).34 Dalam rumusan 

lain, kekerasan dalam rumah tangga didefinisakan setiap perbuatan 

yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau bersama sama 

terhadap seorang perempuan atau orang yang menetap dalam lingkup 

rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan baik fisik, mental, 

seksual dan sebagainya. 

 Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan 

dalam rumah tangga pada pasal 1 dijelaskan bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama 

                                                           
 32 Abdurrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS,1998), 141. 

 33 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan 

Seksual,  30. 

 34 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2006), 49. 
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perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

baik fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.35 Selain terdapat pada pasal 1 angka 1 UU No. 23 

Tahun 2004 definisi yang mengarah kepada perempuan yaitu terdapat 

dalam pasal 1 deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan 

di tahun 1985 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud kekerasan 

perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang 

berakibat 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 maupun kehidupan pribadi.36 

 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pola perilaku kasar 

dalam hubungan rumah tangga yang digunakan oleh salah satu 

pasangan untuk mempertahankan kekuasaannya dan kontrol atas 

pasangan intim lainya. Kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari tiga 

elemen yang kompleks yaitu kekerasan, rumah tangga dan struktural 

ketidaksetaraan. Sedangkan yang menjadi korban kekerasan dalam 

rumah tangga adalah perempuan dan anak. 37 Akan tetapi, korban 

paling banyak yakni diderita oleh perempuan, hal ini karena 

                                                           
 35 Pasal 1 angka 1 UU no. 23 tahun 2004 tentang P-KDRT. 

 36 Bagus Ari Pratiko, "Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk 

Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 25.   

 37 Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender, 81. 
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pandangan bahwa laki laki lebih berkuasa atas perempuan.38 

Perbedaan gender yang besar tersebut menyebabkan kedudukan 

perempuan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki, selain itu 

perempuan juga memiliki lebih sedikit daya dan status sosial yang 

rendah.39 Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu 

bentuk pelanggaran hak asasi mansia yang harus ditanggulangi. 

Kekerasan yang utamanya perempuan yang menjadi korban terjadi 

dalam bebrabagai aspek hubungan antar manusia, yaitu dalam 

hubungan keluarga dan orang orang terdekat lainnya, dalam hubungan 

kerja maupun dalam hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. 

2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 Kekerasan yang dilakukan laki laki terhadap perempuan 

merupakan bagian dari cara laki-laki dalam mengekspresikan 

maskulinitasnya sebagai pribadi yang kuat dan punya otoritas 

kekuasaan dalam bentuk kemampuan mendominasi dan 

mengendalikan orang lain. Diantara bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga adalah sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik biasanya berulang dan meningkat frekuensinya 

misalnya seperti mendorong, menampar, menendang mencekik 

menyeranng, mengikat atau menahan dan membiarkan 

seseorang dalam tempat bahaya. 

                                                           
 38 Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy  

dengan kekerasan dalam rumah tangga ", Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2, Maret, (2014), 207. 

 39 Ibid., 207-208. 
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b. Kekerasan seksual dalam hubungan merupakan sebuah aspek 

kekerasan yang paling sering terjadi. Salah satu bentuk 

pemaksan seksual atau degradasi seksual seperti mengejar 

aktivitas seksual ketika dia tidak sepenuhnya sadar atau takut 

untuk mengatakan tidak, menyakiti secara fisik ketika 

melakukan hubungan seksual, memaksanya dalam prostitusi 

atau pelacuran. 

c. Kekerasan emosional atau psikologis yaitu dapat mendahului 

atau menyertai kekerasan fisik melalui ketakukan dan keburukan 

seperti ancaman bahaya kepada korban, keluarga dan teman-

teman, intimidasi atau gertakan, degradasi dan penghinaan, 

merendahkan dan meremehkaan, menyalahkan seseorang untuk 

segalanya, tuduhan palsu dan sebagainya. 

 Kekeraasan dalam rumah tangga yang utamanya menimpa istri 

atau perempuan memiliki dampak psikologis seperti kecemasan 

berlebih, insomnia, depresi, merasa memiliki harga diri lemah, 

gangguan stress.40 

3. Faktor Penyebab KDRT 

 Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sering dikaitkan 

dengan empat hal yaitu:41 

                                                           
 40 Ibid., 208. 

 41 Sukmawati, Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy  dengan 

kekerasan dalam rumah tangga, 208. 
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a. Faktor budaya antara lain gender. Kekerasan rumah tangga 

berbasis gender terhadap terhadap perempuan karena yang 

terjadi adalah memperlakukan perempuan sebagai cara untuk 

mencapai tujuan akhir dan tidak memperhatikan kebutuhan 

khususnya sebagai perempuan.42 Selain itu, kekerasan dalam 

rumah tangga terjadi karena adanya pemahaman bias gender 

yang keliru di mana seorang istri harus tunduk dan patuh 

terhadap perintah suami.  Diantara contoh lainya yaitu harapan-

harapan dalam hubungan pernikahan, kepercayaan superioritas 

yang melekat pada laki-laki, gagasan bahwa keluarga adalah 

ranah pribadi  di bawah kendali laki-laki.  

b. Faktor ekonomi. Seperti ketergantungan ekonomi perempuan 

kepada laki-laki, akses terbatas kepada uang tunai, akses 

pekerjaan terbatas terhadap pekerjaan formal dan informal serta 

akses yang terbatas dalam pendidikaan dan pelatihan untuk 

perempuan. 

c. Faktor hukum yaitu seperti status hukum perempuan yang lebih 

rendah baik oleh hukum tertulis ataupun dalam praktik. Seperti 

hukum dalam hal perceraian, hak waris dan sebagainya. Selain 

itu, rendahnya pemahaan level pemahaman hukum terhadap 

                                                           
 42 Anugriati Indah Asmarany, “Bias Gender Sebagai Predikator Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”, Jurnal Psikologi, 1, 7. 
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perempuan seperti perlakuan yang tidak peka terhadap 

perempuan oleh polisi atau peradilan. 

d. Faktor politik seperti representasi perempuan dalam kekuasaan, 

politik, media dan sebaginya, kekerasan rumah tangga yang 

tidak ditangani dengan serius, ide bahwa rumah tangga atau 

keluarga adalah ranah pribadi dan privat sehingga negara tidak 

ikut campur.   

 Selain faktor faktor di atas, faktor psikologis juga mempengaruhi 

kekerasan dalam rumah tangga misalnya menurunnya tingkat 

kepuasan perkawinan . Menurut William dan Frize menyatakan bahwa 

kehidupan perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah 

tangga menunjukkan peningkatan tekanan dalam dirinya sehingga 

mengakibatkan perempuan mengalami penurunan kepuasann 

perkawinan dan meningkatnya tekanan psikologis dalam dirinya.43 

 Adapun karakteristik korban dan pelaku kekerasan dalam rumah 

tangga  yaitu: 

a. Wanita atau korban44 

1) Pengaruh dalam keluarga. Perilaku kasar keluarga, 

kurangya pengajaran agama dalam keluarga, kemungkinan 

status sosial dan ekonomi yang rendah, peran peran seks 

                                                           
 43 Sukmawati, Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy  dengan 

kekerasan dalam rumah tangga, 208. 

 44 Muhammad Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Hukum 

Islam dan Hukum Positif Indonesia, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 22. 
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yang bersifat tradisional dan pasif, disfungsi dalam sistem 

dan struktur dalam keluarga. 

2) Pembawaan personal. Self esteem yang rendah, pernah 

mengalami kekecewaan, merasa bertanggungjawab untuk 

disakiti, cepat merasa frustasi, merasa tidak berguna, 

sering merasa tidak percaya kepada orang lain, pemarah 

dan penakut 

3) Pengaruh gaya hidup. Penyalahgunaan konsumsi minuman 

alkohol dan obat obatan terlarang, perselisihan verbal, 

ketergantungan kebutuhan keuangan pada suami dan 

terisolasi dari sumber sumber pendukung seperti keluarga, 

teman dan kelompok. 

b. Suami atau pelaku45  

1) Pengaruh pengaruh dalam keluarga, kurangnya pengajaran 

agama, dalam keluarga, peran seks yang bersifat 

tradisional dan agresif  bagi laki-laki serta disfungsi peran 

sistem dalam keluarga. 

2) Pembawaan Personal. Sifat inferior dan superior, sering 

menyalahkan orang lain karena tindakannya sendiri, 

cemburu berlebihan, memiliki amarah yang tinggi, agresif, 

                                                           
 45 Yunus, Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Hukum Islam dan 

Hukum Positif Indonesia, 22-23. 
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emosi tidak stabil dan tidak mampu mengontrol diri sendiri 

serta tidak dapat menaruh hormat pada wanita. 

3) Pengaruh gaya hidup. Penyalahgunaan konsumsi obat 

obatan terlarang dan minuman alkohol, membatasi 

kebebasan perempuan dalam segala aspek, membatasi diri 

untuk berhubungan dengan orang lain. 

C. Marital Rape Dalam UU P-KDRT 

1. Bentuk Marital Rape Dalam UU P-KDRT 

 Secara terminologi marital rape berasal dari bahasa Inggris yaitu 

marital yang berarti berhubungan dengan perkawinan dan rape yang 

berarti perkosaan.46 Secara luas, perkosaan sebagai segala bentuk 

pemaksaan yang melibatkan alat kelamin. Secara terminologi marital 

rape di definisisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan atau 

pemaksaan yang dilakukan suami terhadap istri untuk melakukan 

aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.47 Selain itu, 

pengertian marital rape sebagaimana yang disampaikan oleh Bergen 

yang dikutip Siti ‘Aisyah diartikan sebagai hubungan seksual melalui 

vagina, mulut maupun anus yang dilakukan dengan ancaman, paksaan 

atau dilakukan saat istri sedang tidak sadar.48 Sedangkan Farha Ciciek 

mengelompokkan marital rape menjadi tiga bagian yaitu pemaksaan 

                                                           
 46 Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ", Jurnal Al-

Ulum,  2, Desember, (2010), 341. 

 47 Milda Rahma, Marital Rape (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 11-12. 
 48 Lihat Siti ‘Aisyah yang dikutip Milda Marlia Marital Rape, Kekerasan Seksual Terhadap 

Istri (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 12. 
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hubungan seksual ketika istri dalam kondisi tidak siap, hubungan 

seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual 

dengan cara yang tidak dikehendaki istri. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

marital rape adalah perbuatan pemerkosaan yang dilakukan suami 

terhadap istri karena adanya unsur unsur pemaksaan, ancaman, 

kekerasan fisik maupun psikis. Perbedaan antara pemerkosaaan di 

dalam dan di luar perkawinan terletak pada ada tidaknya status 

perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu bentuk 

pemerkosaaan di luar perkawinan dapat juga terjadi di dalam 

perkawinan. Diantara bentuk bentuk marital rape  adalah sebagai 

berikut:49 

a. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Istri 

dipaksa melakukan anal seks, oral seks dan bentuk-bentuk 

hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki istri. 

b. Pemaksaan hubungan seksual saat istri tertidur. 

c. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu 

yang sama sementara istri tidak menyanggupi. 

d. Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk 

atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang 

                                                           
 49 Aida Berlian Cahyaningrum, "Tinjauan Hukum Marital Rape Dalam UU Perkawinan 

dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Skripsi 

(Salatiga: IAIN Salatiga, 2017),11. 
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hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan istri tidak 

menginginkannya. 

e. Memaksa istri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah 

gairah seksual. 

Secara garis besar, penyebab dari marital rape ini dibedakan 

menjadi dua macam yakni penyebab secara langsung dan penyebab 

secara tidak langsung. Penyebab langsung marital rape yaitu:50 

a. Libido yang tidak seimbang. Dorongan seksual yang dimiliki 

tiap individu berbeda, terlebih antara laki laki dan perempuan. 

Laki laki cenderung lebih berani dalam mengekspresikannya 

daripada perempuan. Maka, dalam keluarga seorang istri 

biasanya cenderung pasif dalam mengekspresikan libidonya. 

Kepasifan tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan foreplay 

(pemanasan) sebelum melakukan hubungan seksual. Dalam 

sebuah hubungan yang dipaksakan istrilah sebenarnya yang 

mengalami penderitaan dan kesakitan. 

b. Penolakan istri. Penolakan ini didorong oleh cara suami dalam 

melakukan hubungan senggama disertai kekerasan dan 

ketidakwajaran atau istri bisa jadi sedang tidak bergairah untuk 

melakukan hubungan seksual. Penolakan ini oleh suami kerap 

diartikan sebagai pembangkangan karena terdapat keyakinan 

bahwa melayani suami merupakan sebuah kewajiban. 

                                                           
 50 Marlia, Marital Rape, 20-21. 
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c. Suami terpengaruh alkohol dan obat obatan yang mengakibatkan 

bertindak berlebihan dan tidak terkontrol 

Sementara itu, penyebab tidak langsung marital rape adalah :51 

a. Kurangnya komunikasi. Kebahagiaan suami istri terletak pada 

keterbukaan di antara mereka. Sayangnya, seks dalam rumah 

tangga kurang dibicarakan secara terang terangan. Hal tersebut 

juga diperparah dengan budaya yang menganggap bahwa istri 

hanya berkewajiban melayani suami tidak kurang dan tidak 

lebih. 

b. Suami pernah diketahui nyeleweng. Selingkuhnya suami dengan 

perempuan lain, secara tidak langsungmemicu kekerasan 

seksual dalam perkawinan. Istri akan dengan sendirinya merasa 

malas untuk melakukan hubungan seksual, hal tersebut karena 

istri terbayang saat suami melakukannya dengan selingkuhanya. 

Sikap dingin istri ini juga dapat memicu terjadinya sikap agresif 

suami dan bahkan eksesi (keterlaluan). Atau bisa jadi suami akan 

memaksakan cara berhubungan seks yang tidak bisa dilakukan 

istrinya. 

c. Kawin Paksa. Kawin paksa lumrah membuat komunikasi tidak 

berjalan dengan baik antara pasangan suami dan istri. Persoalan 

persoalan rumah tangga pun jarang dikomunikasikan dengan 

                                                           
 51 Ibid., 21-22. 
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baik, termasuk masalah seksualitas. Hal tersebut juga dapat 

memicu terjadinya marital rape.  

  Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami 

terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual yang diatur 

dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. Dalam pasal 5 UU P-KDRT jenis kekerasan dibagi 

menjadi empat bagian yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.52 Menurut UU P-KDRT, 

pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan tidak hanya terjadi di 

luar perkawinan, bahkan dalam perkawinan hal tersebut juga sering 

terjadi. Namun harus disadari juga bahwa setiap korban mau 

melaporkan tindakan pemaksaan hubungan seksual tersebut (marital 

rape) yang dialaminya. Selain itu, dalam penjelasan pasal 8 UU P-

KDRT dijelaskan bahwa bentuk bentuk kekerasan seksual dalam 

undang undang tersebut seperti pemaksaan seksual dengan cara tidak 

wajar, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai serta 

pemaksaan seksual untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu.53 

2. Status Hukum Marital Rape Dalam UU P-KDRT 

 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan 

                                                           
 52 Lihat Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. 

 53 Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. 
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seksual terhadap istri, terdapat pada pasal 8 huruf a yaitu kekerasan 

seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan menetap 

dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil 

dan /atau tujuan tertentu.  

Sedangkan lingkup rumah tangga yang dimaksud di atas dijelaskan 

pada pasal 2 ayat (1) UU P-KDRT yakni sebagai berikut:54 

a. Suami, isteri, anak. 

b. Orang orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan,persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap 

dalam rumah tangga dan atau. 

c. Orang orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 

dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dalam rumah 

tangga dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu 

selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 

 Sementara itu, dalam pasal 46 UU P-KDRT menjelaskan bahwa 

pemaksan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dapat 

dipidana penjara paling paling lama lama 12 tahun atau denda paling 

banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Jadi,  seorang 

                                                           
 54 Pasal 2 ayat (1) UU no. 23 tahun 2004 tentang P-KDRT. 
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istri dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika suami melakukan 

tindakan kekerasan seksual. Tidak hanya itu, di Indonesia juga 

memperberat ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam 

perkawinan yakni pada pasal 48 yakni menjadi hukuman pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), 

apabila perbuatan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban.55  

 Jika melihat pidana penjara yang diancam dalam Pasal 46 UU-

PKDRT yaitu paling lama 12 tahun, maka tidak ada bedanya dengan 

pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Dalam hal ini, Indonesia 

mencoba mengambil standar yang sama dengan perkosaan dan 

memposisikan perkosaan dalam perkawinan di UU P-KDRT sama 

tingkat keseriusannya dengan perkosaan di KUHP.56 Akan tetapi 

perbedaan tersebut muncul jika terjadi akibat lain selain dari 

dilakukanya perkosaan terhadap istri. Jika dalam KUHP hanya 

mengancam maksimal penjara 15 tahun kepada pelaku perkosaan 

yang menyebabkan kematian pada korban dalam pasal 291 ayat (2), 

dalam UU P-KDRT justru memperberat ancaman pidana bagi pelaku 

perkosaan dalam perkawinan yakni sekurang-kurangnya 5 tahun 

penjara hingga 20 tahun penjara atau denda minimal Rp. 25.000.000 

                                                           
 55 Pasal 48 UU UU no. 23 tahun 2004 tentang P-KDRT. 

 56 Anugerah Rizki Akbari, dkk, Reformasi Tindak Pidana Perkosaan (Depok: Masyarakat 

Pemantau Peradilan Indonesia FH. Universitas Indonesia, 2016), 65. 
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hingga Rp. 500.000.000 untuk luka-luka berat yang dialami korban, 

tetapi UU P-KDRT tidak mengatur konsekuensi pidana apabila korban 

meninggal dunia. 

 Adapun yang menjadi asas dari adanya upaya pengahapusan 

terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dianut oleh UU No. 23 

Tahun 2004 adalah sebagai berikut:57  

a. Asas penghormatan hak asasi manusia. Tindakan kekerasan 

dalam bentuk apapaun kepada siapa pun merupakan bagian dari 

pelanggaran hak asasi manusia. Karena setiap manusia 

dilahirkan sebagai pribadi yang merdeka dan hak dasar yang 

tidak boleh dirampas oleh orang lain. Pemberlakuan undang-

undang ini merupakan penegakan hukum sebagai instrumen 

yuridis untuk terjaminnya hak asasi manusia sebagai makhluk 

yang terhormat dan bermartabat (human dignity).58 

b. Asas keadilan dan kesetaraan gender. Tindakan kekerasan dalam 

konteks relasi personal lahir antara lain disebabkan oleh pola 

relasi yang timpang. Hal tersebut menyebablan suatu sistem 

sosial yang tidak adil gender. Asas keadilan dan kesetaraan 

gender dalam implementasi undang-undang ini merupakan 

upaya negara dalam rangka menciptakan pola relasi personal dan 

sosial yang adil gender sehingga meminimalisir kekerasan dalam 

                                                           
 57 Ibid. 

 58 Ibid. 
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rumah tangga dan dalam penanganan korban kekerasan juga 

harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. 

c. Asas non diskriminasi. Asas ini memberikan suatu jaminan 

bahwa dalam upaya penghapusan terhadap kekerasan dalam 

rumah tangga tidak mendasarkan pada perlakuan diskriminatif 

baik karena jenis kelamin, status sosial, etnis dan lainnya. Semua 

warga negara di depan umum adalah sama baik hak ataupun 

kewajibannya. Asas perlindungan terhadap korban. Kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius dan 

membutuhkan sebuah penanganan yang komprehensif. Asas 

perlindungan terhadap korban ini merupakan bentuk upaya 

perlindungan terhadap hak-hak hukum korban sekaligus bisa 

difahami bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan 

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan korban. 

Artinya, sanksi yang diberikan lebih kepada upaya upaya 

memperhatikan kepentingan korban.59 

 Banyaknya hambatan dalam penanganan kasus kekerasan 

seksual yang terjadi antara suami dengan istri menyebabkan 

banyaknya kasus yang tidak bisa dipidanakan. Bahkan ada laporan 

korban yang ditolak karena sulitnya pembuktian dan hal tersebut 

                                                           
 59 Ibid. 



56 
 

 
 

berakibat terjainya impunitas (pembebasan) terhadap pelaku dan 

korban justru mengalami reviktimasi (kasus terulang kembali).60  

Dampak marital rape tidak hanya terjadi dalam jangka temporer 

(short term effect) melainkan berkelanjutan (long term effect). 

Diantara dampaknya antara lain:61 

a. Dampak medis yakni menimbulkan lecet pada vagina istri atau 

bahkan melukai fisik lain yang menyakiti istri. Hal tersebut 

terjadi karena hubungan seksual tersebut berlangsung dalam 

waktu yang sangat lama. 

b. Dampak psikis yakni dapat menimbulkan kekecewaan yang 

berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat 

lainnya adalah istri tidak percaya diri karena merasa tak mampu 

untuk melayani suaminya. Istri juga dapat mengalami ketakutan 

yang luar biasa dan merasa terancam oleh lingkungannya. 

Jika marital rape ini terus berulang dilakukan oleh suami 

terhadap istri maka istri sebagai korban akan dihinggapi karakter 

sebagai berikut: 

a. Rendah diri dan tidak percaya diri. 

b. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat 

suami kalap. 

                                                           
 60 Sali Susiana, “Kekerasan Seksual dan Urgensi Undang Undang Tentang Penghapusan 

Kekerasan Seksual”, dalam Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif ed. 

Susanto (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 78.  
 61 Marlia, Marital Rape, 24-25. 
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c. Mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas dan 

gangguan siklus haid lantaran ia merasa tertekan.62  

Kebanyakan istri korban marital rape sulit untuk mengambil 

keputusan untuk dirinya sendiri, karena bukan memikirkan dirinya 

melainkan anak-anak, suami dan keluarganya. Hal tersebut 

diakibatkan oleh konstruksi yang memposisikan perempuan sebagai 

pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri serta pihak yang 

betanggung jawab penuh atas anak anak. Seperti yang telah dijelaskan 

di atas, bahwa problem marital rape merupakan problem yang 

menimpa istri yakni berupa kekerasan seksual yang mengarah pada 

tindakan pemerkosaan. Sebab ada beberapa unsur pemaksaan dan hal 

ini berdampak pada fisik dan psikolgis istri nantinya. Marital rape ini 

dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau sexual violence 

terhadap perempuan. Hal tersebut didasarkan pada dua hal yang 

pertama yaitu sebagai kekerasan berdasar gender (gender based 

violence) dan kedua sebagai bentuk tertentu dari kekerasan terhadap 

perempuan yaitu kekerasan berdasar gender yang mengakibatkan 

kesengsaraan atau penderitaan. 

                                                           
 62 Samsudin, Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 344. 
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS MARITAL RAPE DALAM  

CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN 

 

A. Lembaga Komnas Perempuan 

1. Profil Komnas Perempuan 

Komnas Perempuan atau Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan merupakan sebuah lembaga negara yang bersifat 

independen dan bertujuan untuk penegakan HAM (Hak Asasi 

Manusia) di Indonesia.1 Komnas Perempuan dibentuk melalui 

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 oktober 1998 

yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.  

Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat terutama kaum 

perempuan kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggungjawab 

negara dalam menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.  

Komnas Perempuan tumbuh menjadi salah satu Lembaga 

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

kriteria umum yang dikembangkan The Paris Principles. Kiprah aktif 

Komnas Perempuan menjadikan lembaga ini sebagai contoh berbagai 

pihak dalam mengembangkan dan meneguhkan mekanisme HAM 

untuk pemajuan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan 

                                                           
 1 Komnas Perempuan, ”Profil Komnas Perempuan”, dalam https: / / www. komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 

14.30). 
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baik di tingkat lokal, nasional, kawasan ataupun internasional. Tujuan 

Komnas Perempuan sendiri diantaranya adalah sebagi berikut:2 

a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan 

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan 

hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. 

b. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-

hak asasi perempuan. 

Sementara itu, mandat dan kewenangan yang dimiliki Komnas 

Perempuan adalah sebagai berikut:3 

a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan 

terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan 

serta penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk 

kekerasan terhadap perempuan. 

b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai 

peraturan perundang undangan yang berlaku, serta berbagai 

instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak hak 

asasi perempuan. 

c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan 

pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan 

                                                           
 2 Komnas Perempuan, ”Tujuan Komnas Perempuan”, dalam https: / / www. komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 

14.20). 

 3 Komnas Perempuan, ”Kewenangan Komnas Perempuan”, dalam https: / / www. komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 

14.30). 
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pelanggaran HAM perempuan, serta penyebarluasan hasil 

pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah 

yang mendorong. 

d. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga 

legislatif dan yudikatif serta organisasi organisasi masyarakat 

guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum 

dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan 

penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna 

meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. 

Peran Komnas Perempuan diantaranya:4 

a. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis 

gender dan kondisi hak perempuan korban. 

b. Pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi 

perempuan. 

c. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan. 

d. Negosiator serta mediator antara pemerintah dengan komunitas 

korban dan komunitas pejuan hak asasi perempuan, dengan 

menitikberatkan pada pemenuhan tanggungjawab negarapada 

                                                           
 4 Komnas Perempuan, ”Peran Komnas Perempuan”, dalam https:   / / www.  komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 

20.00). 



61 

 

 

 

penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak hak 

korban. 

e. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat 

lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan 

pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan 

penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. 

2. Visi dan Misi Komnas Perempuan 

Visi Komnas Perempuan : 

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif 

untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan 

bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman dan diskriminasi 

sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai 

perempuan.5 

Misi Komnas Perempuan  

a. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala 

bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong 

pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan 

dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik 

budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri. 

                                                           
 5 Komnas Perempuan, ”Visi dan Misi Komnas Perempuan”, dalam https: / / www.komnas 

perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan, (diakses pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 

14.30). 

http://https:%20/%20/%20www.komnas%20perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan
http://https:%20/%20/%20www.komnas%20perempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan
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b. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan 

adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan 

adalah pelanggaran hak asasi manusia. 

c. Mendorong penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan 

lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai 

wilayah kerja atau juridiksi yang sejenis untuk pemenuhan 

tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk 

kekerasan terhdap perempuan. 

d. Mengembangkan sistem pemantaauan, pendokumentasian dan 

evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan 

pelanggaran haak asasi perempuan atas kinerja lembaga-

lembaga negara serta masyarakaat dalam upaya pemenuhan hak 

perempuan, khususnya korban kekerasan. 

e. Memelopori dan mendorong kajian kajian yang mendukung 

terpenuhinya mandat Komnas Perempuan. 

f. Memperkuaat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, 

pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, 

nasional dan internasional. 

g. Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi 

nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, 
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akuntabel dan responsive terhadap penegkan hak asasi 

perempuan.6 

3. Struktur Lembaga 

 

Gambar 3.1 Struktur Komnas Perempuan 

4. Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tentang Kekerasan 

Terhadap Perempuan 

Catatan Tahunan (CATAHU)  Komnas Perempuan merupakan 

sebuah catatan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang memuat 

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh 

lembaga lembaga penyedia layanan selama satu tahun ke belakang.7 

Pengumpulan data catatan tahunan Komnas Perempuan, berdasarkan 

pemetaan laporan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang 

diterima dan ditangani oleh berbagai lembaga masyarakat maupun 

                                                           
 6 Ibid. 

 7 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 1. 
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instansi pemerintahan yang tersebar di Indonesia, serta pengaduan 

secara langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan 

Rujukan (UPR) maupun melalui laman resmi atau email Komnas 

Perempuan. Metode yang digunakan Komnas Perempuan dalam 

mengumpulkan data Catatan Tahunan diantaranya adalah sebagai 

berikut:8 

a. Bekerja sama dengan pemerintah yang telah memiliki 

mekanisme membangun dan mengolah data dari seluruh 

provinsi di Indonesia, yaitu diantaranya Badan Pengadilan 

Agama (BADILAG). BADILAG memiliki data lengkap tentang 

angka perceraian dan telah melakukan kategorisasi penyebab 

perceraian berdasarkan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. Data ini membantu Komnas Perempuan menemukan 

penyebab-penyebab kekerasan berbasis gender dalam sebuah 

perkawinan. 

b. Mengirimkan formulir kuesioner yang perlu diisi oleh lembaga 

lembaga yang menangani perempuan korban kekerasan baik 

kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. 

Kesediaan pemerintah maupun organisasi masyarakat ini sangat 

membantu Komnas Perempuan dalam menyajikan data temuan 

kekerasan terhadap perempuan. 

                                                           
 8 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2019), 3. 
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c. Mengelola data pengaduan yang langsung datang ke Komnas 

Perempuan dan Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun dari 

email. 

d. Menyajikan tambahan data dari mitra berdasarkan kelompok 

perempuan rentan yaitu kekerasan terhadap komunitas minoritas 

seksual, perempuan dengan disabilitas, perempuan dengan HIV, 

serta WHRD (Women Human Rights Defender) atau perempuan 

pembela HAM. 

Lembaga lembaga yang berkontribusi terhadap data CATAHU 

Komnas Perempuan  diantaranya:9 

a. Pemerintah, Kepolisian dan Pengadilan 

1) BADILAG (Badan Peradilan Agama). 

2) PN (Pengadilan Negeri). 

3) UPPA (Unit Pelayananan Perempuan dan Anak) milik 

kepolisian. 

4) RPTC (Rumah Perlindungan/ Trauma Center) milik 

Kementerian Sosial. 

5) Rumah Sakit. 

6) PPT (Pusat Pelayanan Terpadu). 

7) DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan 

Anak dan Keluarga Berencana). 

                                                           
 9 Ibid., 3-4. 
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b. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan Women Crisis Center (WCC).  Komnas 

Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi 

masyarakat sipil dalam membuka layanan pengaduan, 

penanganan dan pemulihan korban terhadap kekerasan pada 

perempuan. Demikian pula women crisis center yang dibangun 

khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi 

mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan 

beberapa laporan korban serta bentuk kekerasan yang dialami 

oleh korban. Keberadaan masyarakat sipil sangatlah penting 

untuk didukung karena merekalah yang dapat menjangkau 

korban secara langsung dan memiliki metode yang lebih 

komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan hingga 

pemulihan. 

Catatan Tahunan menyajikan tampilan data kekerasan terhadap 

perempuan berdasarkan kategori kategori yang telah dikelompokkan 

diantaranya adalah sebagai berikut:10 

a. Kategorisasi berdarkan data kuesioner yang telah diterima 

Komnas Perempuan dari berbagai lembaga layanan baik 

pemerintah maupun LSM. 

b. Kategori berdasarkan data dari Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Negeri tentang angka dan penyebab perceraian. 

                                                           
 10 Ibid., 4-5. 
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c. Kategori pengaduan berdasarkan pengaduan langsung ke 

Komnas Perempuan melalui Unit Pengajuan dan Rujukan 

(UPR). 

Kategori lainnya adalah berdasarkan ranah diantaranya yaitu:11 

a. Kategori privat atau biasa disebut KDRT atau ranah personal. 

b. Kategori publik atau ranah komunitas.  

c. Kategori negara 

Kasus kekerasan seksul atau kekerasan lainnya yang umumnya 

menimpa perempuan merupakan sebuah fenomena yang banyak 

terjadi. Dan kebanyakan perempuan korban kekerasan tidak mampu 

dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasanya, apalagi tidak 

berani mendatangi lembaga pelayanan untuk meminta bantuan. 

Keengganan tersebut bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya 

tidak adanya lembaga layanan di daerahnya atau karena stigma yang 

berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban kekerasan justru 

dianggap sebagai pihak yang bersalah, karena alasan sebagai 

perempuan penggoda atau perempuan dengan akhlak tidak baik, 

sehingga sudah sepantasnya mendapatkan tindakan kekerasan. 

Budaya menyalahkan perempuan inilah yang masih kental di 

masyarakat. Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan 

tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahunya 

mengalami peningkatan.   

                                                           
 11 Ibid., 11. 
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Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 

 

Gambar  3. 2. jumlah kekerasan terhadap Perempuan tahun 2016-2018 

Dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan di atas pada tahun 

2016 sebanyak 259.150 terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan 

data tersebut diambil dari PA sebanyak 245.548 kasus atau 98% dan 

13.602 kasus atau 6% adalah data dari 233 lembaga mitra pengadaan 

layanan yang mengisi dan mengembalikan formulir pendataan dari 

Komnas Perempuan.12 Sementara pada tahun 2017 kekerasan terhadap 

perempuan mengalami peningkatan yaitu sebesar 348. 446 kasus naik 

sekitar 25% dari tahun 2016 yaitu sebanyak 259.150 kasus.13 Data 

tersebut diambil dari PA sebanyak 335.062 kasus atau 96% dan 13.384 

kasus atau 3% adalah data dari 237  lembaga mitra pengadaan 

layanan.14 Kekerasan terhadap perempuan tersebut terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebanyak 406.178 kasus naik 

sekitar 14% dari tahun 2017 yakni sebanyak 348.446 kasus. Data 

                                                           
 12 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2017), 10. 

 13 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 11. 

 14 Ibid. 
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tersebut diambil dari PA sebanyak 392.610 kasus atau 96% dan 13.568 

kasus atau 3% adalah data dari 209  lembaga mitra pengadaan 

layanan.15  

Sementara itu, Komnas Perempuan mengkategorikan kekerasan 

terhadap perempuan menjadi tiga kategori yakni kekerasan ranah 

personal, kekerasan ranah komunitas dan kekerasan ranah negara. 

Dari ke tiga kategori tersebut, kekerasan dalam ranah personal (privat) 

menduduki peringkat tertinggi disusul kekerasan rana komunitas dan 

kekerasan ranah negara. Pada tahun 2016 kekerasan ranah personal 

atau privat (KDRT) terjadi sebanyak 10.205 kasus atau sekitar 75%, 

kemudian pada ranah komunitas terjadi sebanyak 3.092 kasus atau 

22% dan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah negara sebanyak 

305 kasus atau sekitar 3%.16 Pada tahun 2017 ranah personal atau 

privat (KDRT) masih menduduki peringkat pertama dengan 9.609 

kasus atau sekitar 71% kemudian disusul kekerasan terhadap terhadap 

perempuan ranah komunitas dengan 3.528 kasus atau sekitar 26% dan 

kekerasan perempuan dalam ranah negara sebanyak 247 kasus atau 

1,8%.17 Tahun 2018 kekerasan  terhadap perempuan dalam ranah 

personal sebanyak 9.637 kasus atau sekitar 71%, sementara kekerasan 

                                                           
 15 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 8. 
 16 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 21. 

 17 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 14. 
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dalam ranah komunitas sebanyak 3.915 kasus atau 28% dan terakhir 

kekerasan terhadap perempuan ranah negara sebanyak 16 kasus.18 

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal terjadi 

melalui berbagai bentuk. Bentuk bentuk tersebut adalah kekerasan 

terhadap istri, kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak 

perempuan, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan 

pacar, kekerasan yang terjadi dalam pekerjaan rumah tangga dan ranah 

personal lainnya. Sementara itu, bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dalam ranah personal diantaranya yaitu kekerasan fisik, 

kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Dalam 

Catatan Tahuhunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 

2016 dalam ranah personal atau rumah tangga prosentase tertinggi  

adalah kekerasan fisik yakni sebanyak 4.281 kasus, diikuti kekerasan 

seksual sebanyaak 3.495 kasus, kekerasan psikis 1.451 kasus dan 

kekerasan ekonomi 978 kasus.19 

Sementara itu, bentuk kekerasan seksual dalam ranah KDRT 

dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah  

a. Incest  

b. Marital rape 

c. Pelecehan seksual 

d. Eksploitasi seksual 

                                                           
 18 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 11. 

 19 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 23. 
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e. Perkosaan 

f. Pencabulan.  

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan mengenai kasus 

marital rape terjadi peningkatan kasus yakni berdasarkan Catatan 

Tahunan Komnas Perempuan tahun 2017, sepanjang tahun 2016  

terjadi sekitar 135 kasus. Semetara itu, berdasarkan Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan tahun tahun 2018 sepanjang tahun 2017 sebanyak 

172 kasus, hal tersebut mengalami peningkatan sekitar 37 kasus. 

Sedangkan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2019, 

sepanjang tahun 2018 terjadi 195 kasus marital rape dan mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 32 kasus. Yang 

menarik dalam CATAHU Komnas Perempuan tahun 2019 mengenai 

marital rape yakni meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan suami 

terhadap istri atau marital rape dalam keluarga. Peningkatan 

pelaporan kasus pemerkosaan suami terhadap istri dalam perkawinan 

tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang 

berjumlah 172 kasus, meningkat menjadi 195 kasus yang dilaporkan.20 

Keberanian melaporkan kasus pemerkosaan dalam perkawinan sendiri 

menunjukkan kesadaran korban bahwa, pemaksaan hubungan seksual 

dalam perkawinan adalah perkosaan dan bisa ditindak lanjuti dengan 

proses hukum. Di Indonesia sendiri, data mengenai marital rape  

                                                           
 20 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 15-16. 
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masih sangat minim. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya 

masyarakat awam yang tidak mengetahui adanya istilah marital rape 

dan biasanya mereka enggan untuk melaporkan kasus tersebut karena 

merupakan ranah pribadi dan bukan konsumsi publik.  

Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah komunitas dibagi 

menjadi empat jenis kekerasan yakni:21 

a. Kekerasan khusus 

1) Trafiking 

2) Pekerja migran 

b. Psikis 

1) Psikis lain 

2) Pengancaman 

3) Fisik 

4) Kekerasan fisik lain 

5) Pembunuhan 

6) Pemukulan 

7) Penganiayaan 

c. Seksual 

1) Kekerasan seksual lain 

2) Persetubuhan 

3) Pelecehan seksual 

4) Percobaan perkosaan 

                                                           
 21 Ibid., 19. 
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5) Perkosaan 

6) Pencabulan. 

Dalam CATAHU tahun 2016 kekerasan tertinggi yakni kekerasan 

seksual dengan 2.270 kasus (74%), kekerasan fisik 490 kasus (16%), 

kekerasan khusus 229 kasus (7%) dan kekerasan psikis 83 kasus 

(3%).22  Sementara itu, dalam CATAHU tahun 2017 dari 3.528 kasus 

kekerasan terhadap perempuan dalam ranah komunitas, 76% adalah 

kekerasan seksual, kekerasan fisik 13%, kekerasan psikis 6%, 

kekerasan khusus 5%.23 Jenis dan bentuk kekerasan terhadap 

perempuan dalam ranah publik atau komunitas pada tahun 2018 

dengan 3.616 kasus yang paling tinggi adalah kekerasan seksual yang 

menempati posisi pertama yaitu pencabulan dengan 1.136 kasus, 

perkosaan 762 dan pelecehan seksual 394 kasus diikuti oleh tahun 

2016 persetubuhan sebanyak 156 kasus.24   

Selanjutnya, kekerasan terhadap perempuan dalam ranah yang 

menjadi tanggung jawab negara. Dalam CATAHU Komnas 

Perempuan tahun 2016 terjadi 305 kasus dengan rincian 304 kasus 

penggusuran di DKI Jakarta dan 1 kasus di Jawa Tengah tentang 

konflik sumber daya alam antara perhutani  dengan petani. Sementara 

itu, dalam CATAHU tahun 2017 terjadi sebanyak 247 kasus dengan 

                                                           
 22 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 26. 

 23 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 18. 

 24 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 19. 
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rincian 25 kasus tentang penggusuran di Bali, 19 kasus penggususran 

di Jakarta, 136 kasus tentang ancaman penggusuran di Jawa Barat, 67 

kasus tentang ancaman penggusuran di Sulawesi Selatan. Dalam 

CATAHU 2018 pengaduan mengenai kekerasan yang menjadi 

tanggung jawab negara terjadi sebanyak 16 kasus dengan rincian 7 

kasus pelecehan seksual di DKI. Jakarta, konflik sumber daya alam 

sebanyak 8 kasus di Sumatera Barat, dan pelecehan seksual di Jawa 

Timur yang dilakukan oleh oknum SATPOL PP sebanyak 1 kasus.25  

B. Deskripsi Bentuk Praktik Marital Rape Dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan 

 Marital rape atau tindakan pemerkosaan dalam perkwaninan bukan 

merupakan satu satunya jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam 

keluarga. Komnas Perempuan mengelompokkan tindak pidana kekerasan 

seksual menjadi beberapa bentuk yaitu:26 

1. Pelecehan seksual, dapat berupa tindakan melalui kontak fisik maupun 

non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas 

seseorang. Berbagai tindakan yang termasuk pelecehan seksual antara 

lain: siulan, komentar bernuansa seksual, colekan atau sentuhan di 

bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga 

menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung dan merasa direndahkan 

martabatnya. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada 

                                                           
 25 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 22. 
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tahun 2016 terjadi sebanyak 104 kasus pelecehan seksual, kemudian 

menurun di tahun 2017 dengan jumlah 32 kasus. Pada tahun 2018 

jumlah kasus kembali naik menjadi 58 kasus.27  

2. Eksploitasi seksual yaitu dapat berupa aksi atau percobaan 

penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan seksual. Tindakan yang 

termasuk tetapi tidak terbatas pada memperoleh keuntungan dalam 

bentuk uang, sosial dan politik dari eksploitasi seksual terhadap orang 

lain. Salah satu contohnya yaitu tindakan mengiming-imingi 

perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan. Pada 

kasus eksploitasi seksual, dalam Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan, dalam kurun waktu tahun 2016 terjadi sebanyak 578 

kasus, kemudian jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2017 

yakni sebanyak 555 kasus.28 Pada tahun 2018 Komnas Perempuan 

mencatat terjadi sebanyak 200 kasus, hal tersebut mengalami 

penurunan daripada tahun sebelumnya.29 

3. Pemaksaan aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan 

karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. 

Pemaksaan aborsi dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 

                                                           
 27 Ibid. 

 28 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 16. 

 29 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 14. 
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terdapat 6 kasus pada tahun 2018, pada tahun sebelumnya, Komnas 

Perempuan tidak mencatat jumlah kasus pemaksaan aborsi.30  

4. Perkosaan merupakan tindakan yang tidak dapat dimaknai dalam 

konteks yang sempit hanya sebatas pemaksaan hubungan seksual. 

Akan tetapi secara lebih luas diartikan sebagai sebuah serangan yang 

diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas seseorang dengan 

menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual (vagina), anus 

atau mulut, atau menggunakan organ tubuh lainnya. Serangan ini 

dilakukan dengan kekerasan ataupun paksaan sehingga 

mengakibatkan rasa takut dan cemas dibawah paksaan, penahanan 

ataupun tekanan psikologis. Perkosaan merupakan salah satu bentuk 

kekerasan seksual yang menimbulkan dampak psikologis yang 

mendalam serta menyebabkan kerusakan lainnya seperti penyakit 

kelamin, masalah reproduksi, kehamilan tidak diinginkan dan 

sebagainya.  Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016 

kasus perkosaan terjadi sebanyak 1389 kasus. Pada tahun 2017 jumlah 

kasus menurun yakni sebanyak 619 kasus, dan pada tahun 2018 

jumlah tersebut mengalami kenaikan daripada tahun 2017 yakni 

sebanyak 818 kasus. 

5. Incest merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan 

yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat. Dalam 

                                                           
 30 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 14. 
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Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dalam kurun waktu tahun 2017 

terjadi kasus incest sebanyak 1.210 kasus dan pada tahun 2018 terjadi 

sebanyak 1071 kasus.31 Kasus incest  ini merupakan kekerasan seksual 

yang sangat sulit dilaporkan oleh korban, karena menyangkut relasi 

keluarga, dan korban enggan untuk melaporkan kasus ini karena 

menjaga nama baik keluarga. 

6. Pencabulan adalah tindakan yang bertentangan dan melanggar 

kesopanan dan kesusilaan seseorang yang berkaitan dengan alat 

kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu 

seksual.32 Catatan Tahunan Komnas Perempuan mendata sebanyak 

1266 kasus pencabulan pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebanyak 

379 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 321 kasus. 

7. Pemaksaan seksual lainya yakni diantaranya adalah pemaksaan 

kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, 

penyiksaaan seksual, perbudakan seksual dan lain sebagainya. 

Pemaksaan kontrasepsi yaitu pemaksaan penggunaan alat-alat 

kontrasepsi bagi perempuan untuk mencegah reproduksi. Pemaksaan 

perkawinan merupakan situasi di mana perempuan terikat perkawinan 

di luar kehendaknya sendiri. Termasuk dalam tindakan ini yaitu situasi 

di mana perempuan merasa tidak memiliki pilihan, kecuali mengikuti 

kehendak orang tuannya untuk menikah. Pemaksaan pelacuran atau 

                                                           
 31 Ibid. 

 32 Adam Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 50. 
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prostitusi paksa, yaitu situasi di mana perempuan dikondisikan dengan 

tipu daya, ancama, maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. 

Pengondisian ini dapat terjadi pada masa rekrutmen. Perempuan 

korban kemudian dibuat tidak berdaya untuk dapat melepaskan 

dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan 

hutang atau ancaman kekerasan. Penyiksaan seksual merupakan suatu 

perbuatan yang secara khusus menyerang organ dan seksualitas 

perempuan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan 

rasa sakit atau penderitaan yang hebat. Perbudakan seksual merupakan 

suatu tindakan penggunaan kekuasaan yang melekat pada hak 

kepemilikan terhadap seseorang, termasuk akses seksual melalui 

pemerkosaan atau bentuk bentuk lain kekerasan seksual. Mengenai 

kekerasan seksual lainnya, Komnas Perempuan dalam Catatan 

Tahunan mengidentifikasi bahwa terdapat 5 kasus kekerasan seksual 

lainnya pada tahun 2016, pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus dan pada 

tahun 2018 sebanyak 9 kasus. Jumlah ini merupakan jumlah 

keseluruhan mengenai jumlah kekerasan lain. Komnas perempuan 

tidak menjelaskan secara spesifik tiap-tiap jenis kasus ada berapa 

jumlahnya.33 

8. Marital Rape atau tindakan pemerkosaan suami terhadap istri. 

Perkosaan tersebut tentunya mengandung arti pemaksaan atau ada 

                                                           
 33 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 14. 
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keengganan dan penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk 

berhubungan badan karena alasan tertentu. Dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan tahun 2016 terjadi sejumlah 135 kasus.34 

Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sejumlah 175 

kasus.35 Pada tahun 2018 jumlah tersebut terus mengalami 

peningkatan yakni sejumlah 195 kasus.36 Bentuk bentuk marital rape 

dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan diantaranya yaitu 

pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, pemaksaan 

melaksanakan hubungan seksual dengan oral ataupun anal seks, 

pemaksaan ketika istri sedang dalam keadaan sakit, pemaksaan 

melakukan seksual ketika istri tidak siap untuk berhubungan atau 

melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi. 

Mengenai jumlah kasus dalam bentuk-bentuk marital rape Komnas 

Perempuan tidak menjelaskan secara rinci, hanya sebatas jumlah 

secara keseluruhan yang bersifat umum. 

 Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan setidaknya ada beberapa 

kasus marital rape yang diadukan di Komnas Perempuan diantaranya 

adalah sebagai berikut.  Pertama adalah pemaksaan melakukan hubungan 

seksual ketika istri sedang mengalami mestruasi sehingga korban 

mengalami trauma.   

                                                           
 34 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 24. 

 35 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017, 16. 

 36 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 15. 
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“Korban berinisial MS, 31 tahun mengadukan kasusnya ke Komnas 

Perempuan. KDRT dialami korban sejak menikah tahun 2013 di awal 

pernikahannya pelaku pernah memutar tangan kanan kanan dan kiri 

korban sehingga kedua tanganya mengalami cidera dan tidak bisa 

digerakkan. Selain itu korban juga diseret dan dijambak oleh suami 

atau pelaku. Sebulan kemudian, pelaku atau suami korban melakukan 

tindakan kekerasan seksual yakni berupa pemaksaan untuk melakukan 

hubungan suami istri di saat korban atau istri sedang menstruasi”.37 

Kedua merupakan kekerasan yang dialami korban yakni Pelaku atau suami 

korban memaksa untuk melayani nafsunya dengan sodomi hingga korban 

ambeien dan pendarahan. 

“Korban NA datang ke kantor komnas Perempuan dalam keadann 

cemas dan tertekan. Ketika menceritakan tentang kejadian, korban 

menangis dan merinding. Pelaku memaksa korban untuk melayani 

nafsunya dengan sodomi hingga korban ambeien dan pendarahan. Hal 

tersebut berkali-kali dilakukan oleh pelaku sehingga membuat korban 

trauma”.38  

 

Perilaku sodomi yang dialami korban merupakan salah satu bentuk 

perkosaan. Dalam catatan Komnas Perempuan perkosaan juga diartikan 

sebagai serangan yang diarahkan pada bagian seksual dan seksualitas 

seseorang dengan menggunakan organ seksual (penis) ke organ seksual 

(vagina), mulut, anus atau dengan menggunakan bagian tubuh lain yang 

bukan organ seksual ataupun benda benda lainnya.39 Ketiga adalah 

pemerkosaan dalam perkawinan yang menimpa SF di Bali yang dipaksa 

suaminya untuk melakukan hubungan badan ketika dalam keadaan sakit. 

“Pelaku berinisial MT memaksa istrinya  yang berinisial SF untuk 

berhubungan badan. Padahal sang istri saat itu sedang mengalami sakit 

sesak nafas dan jantung. Berdasarkan hasil visum RS Sanglah 

                                                           
 37 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 16. 

 38 Ibid. 

 39 Dina Martiany, Memahami Kompleksitas Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,  

dalam Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif ed. Susanto (Jakarta: Pusat 

Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017), 16. 
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Denpasar korban menderita patah tulang rusuk, memar dada dan 

infeksi di kemaluannya hingga mengakibatkan korbannya meninggal. 

Kasus tersebut ditangani oleh PN Denpasar dan pelaku dijerat pasal 8 

huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT serta dijatuhi 

hukuman 10 bulan kurungan”. 

 

Keempat merupakan kasus pemerkosaan yang dilakukan pelaku di hutan 

karena memiliki nafsu yang tak terkendali. Sehingga hal tersebut 

menimbulkan trauma bagi korban. 

“Kasus selanjutnya yaitu dari Pasuruan, Jawa Timur pelaku berinisial 

HA dan korbannya SW yang dinikahinya tahun 2009. Cerita tersebut 

berawal saat korban dijemput paksa pelaku dari tempat kerjanya 

dengan dibonceng motor. Kemudian korban dipaksa pelaku untuk 

melakukan hubungan seksual di hutan. Kasus tersebut ditangani oleh 

PN Bangil Jatim dan pelaku  dijerat pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 

2004 tentang P-KDRT serta dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan.” 

 

 Dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui 

bahwa kasus marital rape ini memiliki  bentuk yang beramacam-macam 

serta dapat mengakibatkan beragam dampak bagi korbannya. Tidak 

fahamnya suami terhadap kondisi istri menjadi salah satu penyebab 

tindakan marital rape tersebut terjadi. Hal tersebut terjadi pada contoh kasus 

pertama yakni menggauli istri dalam keadaan mestruasi. Tentu jika suami 

memahami kondisi seksual istri tindakan tersebut tidak akan terjadi, karena 

kondisi ketika menstruasi merupakan kondisi yang dilarang untuk 

melakukan hubungan seks selain itu, kondisi tersebut juga akan berakibat 

buruk bagi kesehatan reproduksi istri.40 Selain hal tersebut, tindakan marital 

rape juga terjadi karena kekuasaan, dominasi dan kendali yang dimiliki oleh 

                                                           
 40 Ardiyansyah, “Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, 

Qiyas, 1, April, (2016), 84. 
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suami. Hal tersebut sesuai dengan contoh di atas, dimana istri dipaksa 

suaminya untuk melakukan hubungan seksual dan tidak melihat kondisi 

istri. Tentu hal tersebut menyebabkan sangat beresiko, terutama bagi 

kesehatan istri diantaranya adanya penyakit kelamin atau infeksi pada organ 

reproduksi, menyebabkan depresi dan ketakutan. Dan bahkan dalam kasus 

yang terjadi di Denpasar menyebabkan korbannya meninggal dunia. 

 

C. Deskripsi Status Hukum Marital Rape Dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan 

 Tingginya jumlah pemerkosaan dalam relasi personal CATAHU 

Komnas Perempuan mengidikasikan bahwa lebih banyak korban 

perempuan yang berani melaporkan kekerasan seksual yang dialami yang 

terjadi dalam ranah rumah tangga atau personal.41 Kekerasan seksual 

dalam rumah tangga secara bertahap dipandang bukan semata persoalan 

privat, melainkan masalah kriminal yang perlu ditangani dengan benar guna 

memberikan keadilan pada korban. Tindak kejahatan pemerkosaan terhadap 

istri atau marital rape dalam CATAHU Komnas Perempuan dikategorikan 

sebagai bentuk kejahatan dari KDRT dan merupakan bagian dari kekerasan 

seksual, dimana istri menjadi pihak yang dirugikan karena harus melayani 

nafsu suaminya sementara pihak istri enggan untuk melakukan hubungan 

seksual tersebut karena beberapa alasan tertentu.  

                                                           
 41 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 15. 
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 Di Indonesia, dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan disebutkan 

bahwa perilaku pemerkosaan dalam perkawinan merupakan perbuatan yang 

dilarang dan dilindungi payung hukum. Tataran kebijakan perkosaan dalam 

perkawinan diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 8.42 Meskipun dalam Catatan 

Tahunan Komnas Perempuan mengenai kasus marital rape meningkat 

setiap tahunnya, akan tetapi sampai saat ini, kasus tentang marital rape yang 

ditangani pengadilan hanya sejumlah 4 kasus.43 Diantara kasus marital rape 

yang sudah diputus pengadilan tersebut yaitu: 

1. Kasus marital rape  terjadi di Pasuruan Jawa Timur, pelaku berinisial 

HA dan Korbanya SW yang dinikahinya pada tahun 2009. Tindakan 

kekerasan pemerkosaan tersebut berawal saat korban dijemput paksa 

pelaku dari tempat kerjanya dengan dibonceng motor. Kemudian 

korban dipaksa pelaku untuk melakukan hubungan seksual di hutan 

oleh pelaku HA. Kasus tersebut ditangani oleh PN Bangil Jatim dan 

pelaku  dijerat pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-

KDRT serta dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan. 

2. Kasus yang terjadi di Denpasar Bali, dengan korban berinisial SF dan 

pelaku berinisial MT. SF meninggal karena mengalami patah tulang 

rusuk, memar di dada dan infeksi di kemaluan. Hal tersebut 

dikarenakan MT memaksa korban SF untuk melakukan hubungan 

                                                           
 42 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 24. 

 43 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 15. 
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seksual. Padahal saat itu, SF sedang tidak enak badan, sesak nafas dan 

sakit jantungnya kambuh. Kasus tersebut ditangani oleh PN Denpasar 

dan pelaku dijerat pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-

KDRT serta dijatuhi hukuman 10 bulan kurungan. 

3. Kasus yang terjadi di Ambon yakni pelaku berinisial MR memaksa 

istrinya dengan kekerasan (seks sadistik) yaitu memaksa istrinya 

meminum minuman keras saat melakukan hubungan seksual. Hal 

tersebut menyebabkan korban lemas tak berdaya. Tidak hanya itu, 

pelaku atau suami korban memasukkan benda-benda tak lazim ke 

dalam kemaluan istrinya seperti gagang raket bulutangkis, martil, 

mentimun serta botol parfum. Hal tersebut dilakukan pelaku sebagai 

bentuk variasi melakukan hubungan seksual. Atas perbuatannya, 

pelaku diganjar  pasal 8 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-

KDRT serta dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara dikurangi 

masa tahanan. Kasus tersebut ditangani oleh PN Ambon. 

4. Kasus yang terjadi di Pengadilan Militer III Surabaya yang 

menjatuhkan hukuman 11 bulan penjara kepada pelaku berinisial B, 

hukuman tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Utama Bandung. B 

didakwa bersalah atas perbuatanya melakukan kekerasan seksual 

kepada istrinya yakni B menggauli istrinya dengan kasar dan dengan 

mencaci maki istrinya. Perbuatan tersebut terus dilakukan pelaku 

hingga istrinya merasa kesakitan dan melapor ke Pengadilan militer.44 

                                                           
 44 Ibid. 
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 Dalam beberpa kasus di atas, yang dijerat oleh UU No. 23 Tahun 2004 

Tentang P-KDRT merupakan delik aduan, yakni delik yang hanya dapat 

dituntut atau diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan 

atau telah menjdi korban.45 Upaya Komnas Perempuan melihat masih 

sedikitnya korban yang melapor terkait kasus marital rape, diantaranya 

yakni turut mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan yang 

dilakukan di berbagai tempat, Komnas Perempuan yang bekerja sama 

dengan lembaga pengada layanan melakukan penanganan yang lebih 

komprehensif dan menyeluruh sejak awal pendokumentasian laporan 

sampai penanganan dan pemulihan korban. Selain hal tersebut, Komas 

Perempuan juga berupaya untuk membangun, menjaga dan memelihara 

ruang ruang pengaduan untuk penanganan dan pendampingan korban 

kekerasan seksual dengan tenaga ahli yang memeiliki kapasitas yang 

memadai.   

 Dari banyaknya kasus tentang marital rape dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan, hanya sedikit yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. 

Pada tahun 2016 laporan mengenai kekerasan seksual yang di dalamnya 

terdapat marital rape hanya sebanyak 14%. Pada tahun 2017 naik menjadi 

16%. Kemudian pada tahun 2018 Komnas Perempuan menerima laporan 

sebanyak 12%. Dan dari sekian persen jumlah kasus yang masuk dalam 

catatan Komnas Perempuan, hanya 4 kasus yang sampai saat ini sudah 

                                                           
 45 George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah 

Tangga”, Lex Crimen, 6, Agustus, (2015), 74. 
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ditangani oleh pengadilan. Sisanya, kasus tersebut hanya sebatas laporan 

yang dilakukan oleh korban ke Komnas Perempuan dan ke lembaga-

lembaga mitra. Meskipun begitu, Komnas Perempuan memberikan 

pendampingan kepada korban marital rape dengan tenaga ahli yang 

memiliki kapasitas yang memadai. Masih sedikitnya kasus yang sampai 

pada pihak yang berwenang, disebabkan karena sulitnya pembuktian, tidak 

adanya saksi, keterangan saksi dari korban dianggap tidak cukup,  juga 

disebabkan karena keengganan korban untuk mengekspos aib yang terjadi 

padanya, serta korban dalam hal ini istri cenderung menutup identitas 

pelaku yang merupakan anggota keluarga. Komnas Perempuan juga 

mencatat bahwa, korban marital rape  biasanya tidak hanya mengalami satu 

kasus yakni kekerasan seksual, akan tetapi biasanya mengalami kekerasan 

lain seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikis.46 Menyikapi adanya 

undang-undang yang mengatur marital rape tersebut, perlu cara pandang 

perspektif gender pada aparat penegak hukum agar undang-undang tersebut 

(dalam hal ini pasal 8) dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya dan 

membawa keadilan kepada korban. 

                                                           
 46 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2018, 36. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2004  

TENTANG P-KDRT TERHADAP TINDAKAN PEMERKOSAAN  

SUAMI KEPADA ISTRI (MARITAL RAPE)  

 (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016-2018) 

 

A. Analisis Bentuk Praktik Marital Rape Dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT 

  Kekerasan (violence) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan 

dengan cara tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar 

hukum dan melukai baik dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya.1 

Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah bahkan 

menyakiti pihak lain. Meskipun kekerasan terjadi dalam bentuk fisik 

maupun non fisik, keduanya menimbulkan dampak yang serius bagi korban 

seperti yang telah dijelaskan dalam teori sebelumnya. Salah satu unsur yang 

perlu diperhatikan dalam kekerasan ini adalah berupa paksaan atau 

ketidakrelaan dan tidak adanya persetujuan dari pihak yang dilukai. 

 Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 

mengkategorikan kekerasan terhadap perempuan menjadi beberapa bentuk. 

Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam 

pacaran, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan yang dilakukan 

oleh mantan suami dan mantan pacar, kekerasan yang terjadi dalam 

                                                           
 1 Abdurrahman Wahid, Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS,1998), 141. 



88 

 

 
 

pekerjaan rumah tangga dan ranah personal lainnya. Sementara itu, bentuk 

kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal diantaranya yaitu 

kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan kekerasan 

ekonomi. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan juga membagi jenis  

kekerasan dalam ranah KDRT dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya 

adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perkosaan, 

incest, pencabulan, pemaksaan seksual lainya yakni diantaranya adalah 

pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, 

penyiksaaan seksual, perbudakan seksual dan lain sebagainya serta marital 

rape. Adapun bentuk-bentuk tindakan marital rape dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan dapat berupa hubungan seksual yang tidak dikehendaki 

istri seperti pemaksaan melakukan hubungan seksual ketika istri sedang 

haid, pemaksaan melaksanakan hubungan seksual dengan oral ataupun anal 

seks, pemaksaan ketika istri sedang dalam keadaan sakit, pemaksaan 

melakukan seksual ketika istri tidak siap untuk berhubungan atau 

melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi.2 

 Bentuk-bentuk pemerkosaan perkawinan dalam Catatan Tahunan 

Komnas Perempuan tersebut sesuai dengan larangan melakukan hubungan 

suami istri dalam Islam. Dalam hukum Islam, ada beberapa larangan 

berkaitan dengan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri 

diantaranya yaitu: 

                                                           
 2 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2017 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), 16. 
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1. Tidak melakukan hubungan seksual ketika istri sedang dalam masa 

haid ataupun nifas. 

2. Larangan melakukan hubungan suami istri melalui dubur.3 

3. Tidak melakukan hubungan seksual selama menjalankan puasa.  

4. Larangan melakukan ‘azl (coitus interruptus) yakni menarik dhakar 

(penis) keluar dari farji (vagina) pada saat saat akan mengalami 

orgasme dalam hubungan seksual suami dan istri. Hal tersebut 

merupakan bagian dari kekerasan seksual jika dilakukan tanpa izin 

istrinya. 

5. Seks sadistik (seks dengan kasar).4 

 Larangan dalam Islam di atas, seperti yang sudah dijelaskan pada teori 

sebelumnya berkaitan dengan Islam menjaga kehormatan suami istri. Selain 

hal tersebut, Islam disyariatkan Allah Swt. untuk melindungi kemaslahatan 

umat manusia. Dalam hal ini, pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga 

merupakan pelanggaran terhadap tujuan dari disyariatkannya perkawinan. 

Suatu konsekuensi yang harus diemban oleh suami dan istri sebagai seorang 

mukallaf untuk menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing. Namun 

demikian, bukan berarti tidak ada hukuman atau sanksi bagi pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga. Perbuatan tersebut dalam teori sebelumnya 

sudah dijelaskan bahwa pastinya melanggar perintah Allah Swt. yakni hal 

tersebut melanggar tuntunan al-Qur’an tentang prinsip mu’a>sharah bi al-

                                                           
 3 Toha Andiko, dkk, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum 

Islam”, Manhaj, 3, September-Desember, (2017), 6. 

 4 Ibid., 6-7. 
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ma’ru>f (relasi yang baik antara suami dan istri) dan tindakan tersebut harus 

dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Selain hal tersebut, pemaksaan seksual 

merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan dikarenakan adanya unsur 

perbuatan memaksa. Hubungan seksual yang menguntungkan satu pihak 

dan merugikan pihak lain tentu bertentangan dengan prinsip mu’a>sharah bi 

al-ma’ru>f. Alhasil terkait relasi seksual suami dan istri, Islam mengajarkan 

kesetaraan dan kepatutan.  

 Sementara itu, bentuk-bentuk marital rape  dalam CATAHU Komnas 

Perempuan juga terdapat pula dalam UU P-KDRT. Dalam UU No. 23 

Tahun 2004 dijelaskan dalam teori sebelumnya bahwa kekerasan dalam 

rumah tangga menurut UU P-KDRT pasal 5 dibagi menjadi kekerasan fisik, 

kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.5 

Maksud kekerasan seksul dalam penjelasan pada pasal 8 UU P-KDRT 

tersebut adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, 

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, 

pemaksaan hubungan seksual dengan yang lain untuk tujuan komersial dan 

atau tujuan tertentu.6 Penjelasan pasal 8 tersebut mengenai bentuk 

kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga, juga terdapat dalam 

CATAHU Komnas Perempuan mengenai tindakan marital rape yakni 

berupa hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri seperti pemaksaan 

melakukan hubungan seksual ketika istri sedang haid, pemaksaan 

                                                           
 5 Lihat Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT. 

 6 Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. 
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melaksanakan hubungan seksual dengan oral ataupun anal seks, pemaksaan 

ketika istri sedang dalam keadaan sakit, pemaksaan melakukan seksual 

ketika istri tidak siap untuk berhubungan atau melakukan hubungan seksual 

dengan cara-cara tidak manusiawi.7 Sehingga, antara CATAHU Komnas 

Perempuan dan UU P-KDRT mengakui bahwa adanya tindakan 

pemerkosaan dalam perkawinan atau marital rape sebagai salah satu 

tindakan kekerasan seksual dalam perkawinan. 

 Dengan demikian, dari CATAHU Komnas Perempuan apabila 

dikaitkan dengan hukum Islam dan UU P-KDRT, maka pada dasarnya 

bentuk-bentuk marital rape tersebut ada dan bisa terjadi dalam sebuah 

perkawinan. Meskipun dalam Islam tidak mengenal pemerkosaan dalam 

perkawinan, akan tetapi Islam melarang umatnya untuk melakukan 

hubungan suami istri yang tidak sesuai dengan syariat. Menurut penulis, 

hubungan biologis antara suami dan istri merupakan masalah sensitif dan 

mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga, tidak adanya 

perhatian mengenai masalah ini, dapat menghancurkan dan mengganggu 

keharmonisan rumah tangga. Segala bentuk dan jenis kekerasan seksual 

yang terjadi dalam rumah tangga, terutama tindakan marital rape 

merupakan hal yang dilarang. Selain dalam CATAHU, larangan melakukan 

tindakan marital rape juga terdapat dalam hukum Islam dengan istilah 

berbeda yakni kekerasan seksual dalam rumah tangga. dalam realitas 

                                                           
 7 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 24. 
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undang-undang pun tindakan marital rape ini juga diatur dalam pasal 8 yang 

melarang tindakan tersebut dikarenakan ada dampak yang serius yang 

dialami oleh korbanya, dalam hal ini adalah istri. Dampak buruk yang 

ditimbulkan dari tindakan ini tidak hanya dalam dampak yang bersifat fisik 

tetapi juga dampak medis. Dampak fisik dari tindakan kekerasan seksual 

marital rape ini, salah satunya adalah rusaknya alat reproduksi. Sementara 

itu, dampak psikis yang dialami istri yakni dapat menimbulkan kekecewaan 

yang berkepanjangan atau trauma terhadap hubungan seks. Akibat lainnya 

yaitu, istri tidak percaya diri karena merasa tak mampu untuk melayani 

suaminya. Hal tersebut tentu tidak dibenarkan dalam Islam, karena 

berlainan dengan konsep menjaga kehidupan dan keturunan untuk 

melakukan penyimpangan seksual. Dari bentuk-bentuk yang ada dalam 

CATAHU, hukum Islam dan undang-undang semuanya memiliki kesamaan 

yakni bentuk perbuatan memaksa istri dalam hal melakukan hubungan 

seksual. 

B. Analisis Status Hukum Marital Rape Dalam Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU P-KDRT 

Marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang 

dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas hubungan 

seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri.8 Marital rape ini sendiri 

merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam ranah privat atau KDRT yang 

pelakunya merupakan suaminya sendiri. Marital rape juga bukan 

                                                           
 8 Milda Rahma, Marital Rape ( Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2007), 11-12. 
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merupakan istilah satu satunya dalam jenis perkosaan, istilah lain mengenai 

perkosaan selain Marital rape yaitu persetubuhan dengan anak di bawah 

umur (statutory rape) dan persetubuhan dengan tipu daya (deceitful rape).9 

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, istilah 

marital rape dapat pula dijelaskan sebagai tindakan pemerkosaan terhadap 

istri. Tindak kejahatan pemerkosaan terhadap istri atau marital rape dalam 

CATAHU Komnas Perempuan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dari 

KDRT dan merupakan bagian dari kekerasan seksual. Dalam Catatan  

Tahunan Komnas Perempuan disebutkan bahwa kasus yang masuk dalam 

catatan Komnas Perempuan, hanya 4 kasus yang sampai saat ini sudah 

ditangani oleh pengadilan. Sisanya, kasus tersebut hanya sebatas laporan 

yang dilakukan oleh korban ke Komnas Perempuan dan ke lembaga-

lembaga mitra. Perilaku pemerkosaan dalam perkawinan merupakan 

perbuatan yang dilarang dan dilindungi oleh undang undang yakni UU No. 

23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.10  

 Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan pada teori 

sebelumnya, tindakan pemerkosaan atau dalam istilah Arab disebut Ightis}ab 

إغتصب( )  atau secara umum berarti mengambil dari seseorang tanpa 

kerelaannya. Namun, Ightis}ab bukanlah makna yang khusus bagi istilah 

pemerkosaan. Perkosaan (al-wat}’u bi al-ikrah) yang diatur dalam ilmu fiqih 

Islam merupakan perempuan yang tidak ada hak untuk laki-laki tersebut 

                                                           
 9 Titin Samsudin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal Al-

Ulum, 2, Desember, (2010), 346. 

 10 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 24. 
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melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang diperkosannya. 

Akan tetapi, Pemaksaan pada ightis}ab bukanlah sebagaimana rape. Ia 

bukan berakar dari konsep sexual autonomy (yang tidak dikenal dalam 

istilah Islam). Dari hal tersebut, jelas bahwa Islam tidak mengenal istilah 

mengenai pemerkosaan dalam perkawinan. Karena, dalam Islam difahami 

bahwa pernikahan merupakan aqad  tamlik atau akad kepemilikan. Artinya, 

dengan adanya lembaga perkawinan, suami memiliki hak atas istri, 

termasuk hak untuk memiliki tubuh istri dan menggunakan pelayanan 

seksual. Selain itu dalam perkawinan juga difahami sebagai aqad al-Ibadah 

yaitu sesuatu yang semula diharamkan kemudian diperbolehkan karena 

ikatan perkawinan, dalam hal ini adalah hubungan seksual. Hubungan ini 

bisa menjadi ibadah, serta dalam ibadah tidak boleh ada prinsip kekerasan.  

 Dengan menggunakan pendekatan ibadah seperti yang dijelaskan di 

atas, seakan akan menegaskan bahwa permasalahan seksualitas hanya 

dimiliki oleh laki-laki dan hak seksualitas perempuan sama sekali tidak 

dihiraukan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya penafsiran ayat 

ataupun Hadith yang jika difahami secara tekstual akan menyudutkan kaum 

perempuan. Terkait dengan masalah seksualitas suami terhadap istri ada 

beberapa statmen al-Qur’an dan Hadith yaitu  

ُتۡم   ُتواْ َحۡرَثُكۡم َأَّنَّٰ ِشئ ۡ
ۡ
 ….. ِنَسٓاؤُُكۡم َحۡرث لَُّكۡم َفأ

Artinya:  “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok 

tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu 

bagaimana saja kamu kehendaki”.11 

                                                           
 11 Al-Qur’an, 2: 223. 
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فرا شە، أن جتيء، لعنتها املال ئکة إذا دعاالرجل امرأتە إلی   
 حتی تصبح

Artinya:  “Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tapi ia 

menolaknya, sementara sang suami marah, maka malaikat 

melaknatnya sampai subuh tiba”. )HR. Bukhari dan Muslim) 

 

 Dari pernyataan mengenai ayat al-Qur’an dan Hadith di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa istri merupakan ladang bagi suaminya. Oleh 

karena itu jika ingin memetik keturunan yang berkualitas cara menanamnya 

pun harus tepat dan benar. Kemudian, dalam ayat al-Qur’an utamanya surat 

al-Baqarah ayat 223 dipahami secara tekstual, akan tampak kasar dan 

mengabaikan kondisi istri saat melakukan hubungan yang sejatinya bernilai 

ibadah. Dalam Hadith di atas, jika difahami secara tekstual, juga bermakna 

kasar dan lebih menempatkan istri pada objek seksual. Mustafa Ahmad 

Imarah mendeskripsikan larangan malaikat tersebut terjadi jika istri 

menolak tanpa alasan.12  

 Dengan demikian, mengenai permasalahan di atas, ajaran agama kerap 

dituding bias gender oleh berbagai kalangan. Pasalnya, ada beberapa Hadith 

dan ayat al-Qur’an yang berbicara tentang suami dan istri dianggap bernada 

misoginis (benci perempuan). Hal tersebut seakan akan memojokkan posisi 

perempuan utamanya istri sebagai objek pelampiasan nafsu suaminya.13 Al-

Qur’an pada prinsipnya tidak memberikan penjelasan terperinci tentang 

                                                           
 12 Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Bandung: Mizan, 

1997), 113. 

 13 Andy Dermawan,  Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur’an, dalam Telaah Ulang 

Wacana Seksualitas, ed. Mochamad Sodik (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, DEPAG RI 

dan McGill-IISEP-CIDA, 2004), 312. 
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pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, namun demikian bukan 

berarti al-Qur’an terlepas sama sekali dari wacana gender. Perspektif gender 

dalam al-Qur’an memang tidak menafikkan adanya perbedaan anatomi 

biologis antara dua jenis kelamin manusia, tetapi perbedaan jenis kelamin 

ini tidak menjadi dasar untuk menempatkan jenis kelamin yang satu lebih 

istimewa daripada yang lainnya.  Dalam teori sebelumnya dijelaskan bahwa 

melakukan hubungan seksual terkandung hak dan kewajian kedua pihak. 

Jadi, hubungan tersebut harus dinikmati kedua pihak. Selain itu, dalam 

melakukan hubungan seksual, suami atau istri wajib untuk saling melayani 

dan memuaskan. Sehingga antara keduanya tidak ada yang merasa 

dirugikan atau bahkan dipaksa, tentu hal tersebut melanggar tuntunan al-

Qur’an tentang prinsip mu’a>sharah bi al-ma’ru>f (relasi yang baik antara 

suami dan istri). Hal tersebut terdapat dalam al-Qur’an  

ُ أَنَُّكۡم كُ  َعِلمَ  َّلَُّنَّ  لَِباس  َوأَنُتمۡ  لَُّكمۡ  ُهنَّ لَِباس َتانُوَن أَنُفَسُكۡم ٱَّللَّ نُتۡم ََتۡ
تَ ُغواْ َما َكتَ   َفٱۡل  ََٰن بَِٰشُروُهنَّ َوٱب ۡ

ُ َلُكۡمۚۡ فَ َتاَب َعَلۡيُكۡم َوَعَفا َعنُكۡم   َب ٱَّللَّ
 

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu 

tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah 

mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka 

sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu”. 14 

 
Selain ayat di atas, dalam surat An-Nisa’ ayat 19 dijelaskan bahwa 

 َوَعاِشُروُهنَّ بِٱۡلَمۡعُروفِۚۡ 
Artinya: “Dan bergaul lah dengan mereka secara patut”.15 
 

                                                           
 14 Al-Qur’an, 2: 187. 

 15 Al-Qur’an, 4: 19. 
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Dalam kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa yang pertama dalam surat 

Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan pakaian merupakan lambang kesopanan, 

kerapian, kenyamanan dan perasaan aman. Suami istri  harus saling menjadi 

pakaian untuk pasangannya. Artinya, saling memberi dan memenuhi 

apabila salah satunya membutuhkan. Selain itu, juga saling berbagi 

pengertian, kasih sayang dan tenggang rasa. Kedua dalam surat An-Nisa’ 

dijelaskan bahwa seorang suami harus menggauli istrinya dengan cara yang 

baik dan saling melayani dan saling memuaskan sehingga keduanya saling 

menikmati dan tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya.  

 Dari sinilah jelas bahwa dalam al-Qur’an jelas melarang adanya 

pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan terhadap istri.  Hal tersebut 

dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang 

seksualitas dalam perkawinan. Al-Syirazi menyatakan bahwa meskipun 

pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika 

memang tidak terangsang untuk melayaninya ia boleh menawarkan atau 

menangguhkannya. Dan bagi istri sedang dalam keadaan tidak enak badan 

atau sakit maka tidak wajib baginya untuk melayani suaminya sampai 

sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa, pada hakikatnya ia telah 

melanggar prinsip mu’a>sharah bi al-ma’ru>f dengan berbuat aniaya kepada 

pihak yang justru seharusnya ia lindungi.16 Sementara itu, berdasarkan 

hukum Islam, seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pelaku 

pemerkosaan terhadap istri atau marital rape dapat dijatuhi hukuman ta’zir 

                                                           
 16 Mas’udi, Islam dan Hak-Hak Reproduksi, 113. 
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(hukuman yang menimbulkan efek jera) dan apabila mengakibatkan cidera 

anggota tubuh atau kemampuan untuk senggama, maka dalam hal ini Islam 

menetapkan hukum diyat  yakni berupa seratus ekor unta. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwasanya bagi kalangan yang menganggap bahwa ajaran 

agama merupakan serangkaian tuntunan yuridis yang bersifat forrmal 

seperti yang tergambar dalam kitab-kitab yang syarat akan aspek-aspek 

kultural tertentu, maka istilah marital rape atau pemerkosaan dalam 

perkawinan merupakan hal yang mustahil. Akan tetapi, jika melihat agama 

sebagai tuntunan moralitas yang mengarahkan manusia untuk 

mengoptimalkan kemanusiannya, maka marital rape merupakan sebuah 

keniscahyaan. sebagaimana yang disampaikan oleh Munir Mulkam yang 

menyatakan bahwa, jika agama difahami hanya sebatas rumusan yang 

sempit dan formalitas tanpa menjanjikan banyak pilihan, pada saat itulah 

agama hampir menutup kemungkinan pembentangan jalan seluas dimensi 

ketakterhinggaan manusia yang memberi peluang untuk berbuat kebaikan.17 

Lebih lanjut, jika hukum dikategorisasikan secara definitif dan eksak, maka 

hukum bergeser perannya, yang semula sebagai jati diri antar manusia, 

menjadi alat paling efektif bagi kepemihakan dan legalitas kekuasaan 

tertentu. 

 Dalam teori UU P-KDRT berkaitan dengan marital rape sebelumnya 

telah dijelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami 

                                                           
 17 Siti Ruhaini Dzulhayatin,  “Marital Rape, Suatu Keniscahyaan?”,  dalam Islam dan 

Konstruksi Seksualitas, ed. S. Edi Santosa (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford 

Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002), 128. 



99 

 

 
 

terhadap istrinya merupakan bagian dari kekerasan seksual yang diatur 

dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT. Menurut UU P-KDRT 

pemerkosaan ataupun pemaksaan melakukan hubungan seksual tidak hanya 

terjadi dalam luar perkawinan saja, tetapi dalam perkawinan pun kerap 

terjadi. Sedangkan berdasarkan teori UU P-KDRT sebelumya sudah 

dijelaskan bahwa marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan 

seksual dalam rumah tangga disamping kekerasan fisik, kekerasan psikis 

dan penelantaran rumah tangga.18  Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 dijelaskan 

bahwa, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran 

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan 

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga.19 Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai kekerasan 

seksual terhadap istri, Terdapat pada pasal 8 huruf a seperti yang sudah 

dijelaskan dalam teori sebelumnya. Dan perbuatan tersebut dapat dijerat 

pidana penjara atau denda yakni dalam pasal 46 UU P-KDRT serta ancaman 

tersebut diperberat jika korban mengalami cidera pada fisik yakni terdapat 

dalam pasal 48 seperti yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya.20 

                                                           
 18 Lihat UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT Pasal 5. 

 19 Lihat Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT. 

 20 Lihat Pasal 46 dan 48 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT. 
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 Dengan Demikian, larangan melakukan pemerkosaan terhadap istri 

dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sudah sesuai dengan hukum 

yang berlaku di Indonesia, yakni UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT. 

Walaupun dalam beberapa kasus yang sudah diputus di Pengadilan 

berdasarkan CATAHU Komnas Perempuan, hukuman tersebut tidak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Yakni, pelaku marital rape 

kebanyakan mendapat hukuman di bawah tuntutan jaksa serta tak sesuai 

dengan Undang-Undang pasal 46 ataupun pasal 48 UU P-KDRT. 

Menyikapi adanya undang-undang yang mengatur marital rape tersebut, 

perlu cara pandang perspektif gender pada aparat penegak hukum agar UU 

P-KDRT tersebut (dalam hal ini pasal 8) dapat diimplementasikan 

sebagaimana mestinya dan membawa keadilan kepada korban.21 Dan 

regulasi mengenai marital rape  dalam UU P-KDRT sejalan dengan 

pengakuan hak hak perempuan untuk mendapatkan persamaan di depan 

hukum. Selain itu, dalam UU P-KDRT juga terdapat beberapa yakni 

penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender dan 

asas non diskriminasi. 

 Dari CATAHU Komnas Perempuan jika dikaitkan dengan hukum 

Islam dan UU P-KDRT, dapat disimpulkan bahwa seorang suami tentu 

memiliki hak untuk dilayani dalam hubungan seksual. Karena seorang 

suami telah melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dalam keluarga. 

                                                           
 21 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Tehadap Perempuan Tahun 

2016, 24. 
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Terlebih berhubungan intim adalah suatu kebutuhan bagi mahluk hidup 

seperti manusia. Menjadi sebuah masalah jika seorang isteri  menolak  untuk  

diajak  berhubungan  seksual tanpa alasan yang dibenarkan menurut ajaran 

agama maupun peraturan yang berlaku. Bisa terjadi pemaksaan hubungan 

seksual bagi suami yang tidak dapat menahan emosinya. Maka dari itulah 

perlunya komunikasi yang baik antar pasangan suami istri sehingga 

keduanya akan saling memahami posisinya masing-masing dan dapat 

mengatasi permasalahan bersama dalam rumah tangga utamanya masalah 

seksualitas pasangan.22 Hal tersebut dilakukan, agar keduanya sama-sama 

saling menikmati bukan karena istri semata-mata takut menolak suaminya. 

Mengenai penanganan permasalahan antara suami dan istri, beberapa 

tindakan tersebut dinyatakan dalam al-Qur’an diantaranya yaitu kedua 

pihak harus saling mengingatkan satu sama lain, melakukan perdamaian 

jika ada konflik, menggunakan orang ke tiga sebagai penengah yang 

bertujuan untuk mencari titik tengah.  

 Larangan terhadap tindakan marital rape atau pemerkosaan terhadap 

istri dijelaskan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan yakni 

tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT adapun sanksi 

tindak pidananya, menurut penulis jika pemaksaan suami itu merupakan 

haknya untuk dilayani, sementara kewajiban sang istri untuk melayani 

suami, tetapi tidak mau dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, 

                                                           
 22 Sawitri Supardi Sadarjoen, Konflik Marital (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 37-

38. 
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maka sang suami tidak dapat dihukum pidana. Karena itu menyangkut 

konsekuensi dari rumah tangga dengan melaksanakan kewajiban masing-

masing dan menerima haknya masing-masing. Sedangkan, pada kasus 

pemaksaan dengan kekerasan dikarenakan istri menolak diajak 

berhubungan dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat, maka suami 

pada dasarnya dapat dihukum.  

 Pada kasus tertentu yang mengakibatkan seorang istri cidera, cacat 

fisiknya dan penderitaan yang berkepanjangan sehingga jiwa dan 

keturunannya merasa terancam atau bahkan kematian seperti yang kasus 

yang terjadi pada bab sebelumnya, maka suami dapat dikenai sanksi tindak 

pidana dalam hukum Islam, yaitu jarimah ta’zir, mulai dari yang paling 

ringan sampai yang berat setara dengan hudud sesuai dengan bentuk 

kekerasan seksual yang dilakukan. Sedangkan dalam UU P-KDRT pelaku 

atau suami dapat dijerat pasal 46 dan pasal 48  UU No. 23 Tahun 2004 

Tentang P-KDRT.23 Tujuan pidana tersebut tentunya untuk perlindungan 

terhadap jiwa dan keturunan, pelajaran atau peringatan bagi yang lain, 

sebagai bentuk pencegahan dan perbaikan pelajaran.

 

                                                           
 23 Lihat Pasal 46 dan 48 Tentang sanksi Pidana Pelaku Pemerkosaan Dalam Perkawinan 

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari uraian tentang “Tindakan Pemerkosaan Suami Terhadap Istri 

(Marital Rape) Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 

Tentang P-KDRT (Studi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 

2016-2018)” dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini: 

1. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, bentuk marital rape 

pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, pemaksaan 

melaksanakan hubungan seksual dengan oral ataupun anal seks, 

pemaksaan ketika istri sedang dalam keadaan sakit, pemaksaan 

melakukan seksual ketika istri tidak siap untuk berhubungan atau 

melakukan hubungan seksual dengan cara-cara tidak manusiawi.  

Dalam hukum Islam bentuk-bentuk marital rape diantaranya 

pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang dalam masa haid atau 

nifas, melakukan hubungan seksual melalui dubur, melakukan 

pemaksaan hubungan seksual ketika menjalankan puasa dan  seks 

sadistik (seks dengan kasar). Dalam UU P-KDRT diantaranya 

perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan 

hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, 

pemaksaan hubungan seksual dengan yang lain untuk tujuan 

komersial dan atau tujuan tertentu. 
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2. Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan, perilaku marital rape 

merupakan tindakan kejahatan, di mana pelaku dapat dipidana atas 

perbuatannya tersebut. Dalam catatan Komnas Perempuan, hanya 4 

(empat) kasus yang berhasil diputus di pengadilan. Sulitnya 

pembuktian dan tidak adanya saksi, menjadi kendala kasus tersebut 

dibawa ke jalur hukum. Menurut hukum Islam, tindakan marital rape 

merupakan tindakan tercela dan dilarang. Islam memandang 

terjadinya kekerasan seksual dari dua sisi (suami dan istri). Jika suami 

memaksa dengan gaya seksual yang menyimpang, maka itu dilarang. 

Jika istri menolak karena adanya alasan syar’i, maka ini  

diperbolehkan. Adapun sanksi pelaku pemaksaan dalam hubungan 

seksual berupa jarimah ta’zir. Menurut UU P-KDRT bahwa setiap 

perbuatan kekerasan seksual atau yang serupa dengan perbuatan 

kekerasan seksual terhadap istri dilarang. Bentuk hukumanya yaitu 

berupa pidana penjara atau denda yaitu penjara paling lama 12 tahun 

atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta 

rupiah).  

B. Saran 

1. Adanya UU No. 23 Tahun 2004 diharapkan bisa membuat masyarakat 

lebih bijaksana dan berhati-hati dalam melakukan tindakan dalam 

rumah tangga terutama masalah seksual serta lebih bijaksana dan 

menyayangi keluarga terutama istri Selain itu, masyarakat juga 

diharapkan dalam memahami hukum islam terutama ayat-ayat dalam 
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al-Qur'an atau Hadith tidak dimaknai secara sempit sehingga menutup 

kebenaran yang lainnya. 

2. Masalah marital rape merupakan masalah moral dan termasuk 

perbuatan tercela, walaupun dilakukan terhadap istrinya. Marital rape 

menampakkan sikap tidak menghormati hak hak individu setiap 

manusia dan merampas kebahagiaan orang lain. Diharapkan sanksi 

hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan yaitu sebagai 

pendidikan untuk merubah moral menjadi lebih baik.
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