
BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang 

terbentuk karena adanya ikatan perkawinan.  Dalam Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah 

ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Faktor yang sangat penting untuk 

mewujudkannya ialah terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri dalam 

kehidupan berumah tangga
1
. 

 Dalam ajaran Islam, sebuah nilai keadilan yaitu terpenuhinya hak bagi yang 

memiliki secara sah, jika dilihat dari sudut pandang orang lain yaitu kewajiban. 

Oleh karena itu, maka siapapun yang lebih banyak melakukan kewajiban dialah 

yang memiliki hak lebih dibanding yang lain. Suami istri memiliki hak bersama, 

hak istri tentunya menjadi kewajiban suami begitupun hak suami menjadi 

kewajiban suami.  Beberapa kewajiban suami terhadap istri  seperti, memberikan 

nafkah, menggauli dengan cara yang baik ( ma‟ruf/pantas dan wajar) sedangkan 

kewajiban istri terhadap suami misalnya: memberikan kesenangan, menjaga 

kehormatan dan sebagainya. Al-Qur‟an menegaskan bahwa kaum laki-laki 
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memiliki hak untuk kaum perempuan dan kaum perempuan memiliki hak atas 

kaum laki-laki. Hal tersebut berarti kaum perempuan akan mendapatkan imbalan 

atas apa yang mereka lakukan, demikian pula sebaliknya. Allah Swt berfirman 

dalam QS. Al-Baqarah [2]:286
2
. 

                                                                                                

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa setiap manusia baik laki-laki maupun 

perempuan akan memperoleh imbalan baik atau buruk sesuai dengan kemampuan 

masing-masing. Ini artinya bahwa seseorang tidak dibebani melainkan sebatas 

kemampuannya. Hal tersebut merupakan salah satu dari lemah-lembut Allah Swt 

kepada makhluk-Nya dan kasih sayang-Nya kepada mereka, serta kebaikan-Nya 

kepada mereka
3
. 

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa rumah tangga juga pada 

umumnya memberi pengertian sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri dan 

anak-anak pada umunya. Keluarga merupakan suatu institut yang menyimpan isu 

dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul dari 

kehidupan berumah tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi 

dan pola masyarakat yang selalu berubah. Kondisi yang seperti ini membutuhkan 

seorang pemimpin yang mampu dan mempunyai kelebihan untuk menyelesaikan 

persoalan, demikian kelestarian tujuan kehidupan berkeluarga (harmonis, damai, 
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tenang dan tentram). Akan tetapi, meskipun telah diketahui tujuan pernikahan 

kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi terhadap perempuan
4
.  

Secara umum dipahami bahwa kekerasan adalah tindakan yang berakibat 

pada kesengsaraan, yang bisa mengubah kedamaian menjadi kericuhan, senyuman 

menjadi tangisan, ketenangan menjadi kekacauan dan kebahagaiaan menjadi 

penderitaan
5
. Kekerasan dipahami sebagai tindakan agresi dan pelanggaran 

(penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. 

Kekerasan juga   merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan 

kerusakan fisik atau barang orang lain. Sementara itu, secara sosiologis, kekerasan 

dapat terjadi disaat individu atau kelompok yang melakukan interaksi sosial 

mengabaikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat dalam 

mencapai tujuan masing-masing
6
. 

Problematika keluarga tersebut menjadi perhatian dunia Internasinal pada 

tahun 1975. Sehingga memunculkan terminologi kekerasan terhadap perempuan 

menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam deklarasi penghapusan 

kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 adalah segala bentuk tindakan kekerasan 

yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit 

atau penderita terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis, seksual, psikologis, 
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termasuk ancaman, pembatasan kekerasan, paksaan, baik yang terjadi di area 

publik atau domestik
7
.  

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga yaitu: Pertama Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kedua Kekerasan Psikis 

merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemapuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita psikis 

berat pada seseorang. Ketiga Kekerasan Seksual merupakan pemaksaan hubungan 

seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah 

tangga tersebut, dan Keempat Penelantaran Rumah Tangga, yang dimaksud dalam 

pengertian kekerasan karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam 

lingkup rumah tangga padal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau 

pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan 

istri
8
.  

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. 

Adapun kekerasan psikis sendiri diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2004 

yang berbunyi:  

“Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 

hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemapuan untuk bertindak, rasa tidak 

berdaya dan atau penderita psikis berat pada seseorang
9
.” 
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Meskipun gampang-gampang susah dibuktikan, tindak pidana kekerasan psikis 

dikenal dalam hukum positif Indonesia. Kekerasan psikis juga merupakan salah 

satu lingkup pidana dalam rumah tangga, selain kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, dan pelantaran rumah tangga Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beberapa kali 

menyinggung tindak pidana kekerasan psikis.  

Contoh kasus kekerasan psikis yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung No. 

575/Pid.Sus/2011. Meskipun majelis dipimpin Prof. HM Hakim Nyak Pha 

menolak permohonan kasasi jaksa semata karena sebagai judex juris majelis 

hakim agung tak bisa mengutak-atik berat ringannya hukuman terdakwa yang 

sudah diputus judex factie
10

. 

Sebelumnya Pengadilan Negeri Prabumulih Sumatera Selatan, telah 

menghukum pria berinisial  HAA karena melakukan tindak pidana kekerasan 

psikis kepada istrinya. Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan penjara. 

Hukuman itu tak perlu dijalani kecuali atas perintah hakim karena dalam masa 

percobaan satu tahun terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Pengadilan Tinggi 

Palembang menguatkan putusan ini. Jaksa sebenarnya menuntut HAA 1,9 tahun 

penjara. Bagi jaksa, perbuatan terdakwa menelantarkan dan mengabaikan istrinya, 

JS, sudah keterlaluan. Pernikahan HAA dan JS  pada 7 Juli 2007 tak seindah yang 

dibayangkan bahwa HAA tidak memberikan nafkah lahir bathin, bahkan selalu 

bersikap cuek dengan alasan tidak bisa melupakan mantan pacarnya. Kasus ini 
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akhirnya bermuara ke polisi. Hasil pemeriksaan Psikologis dan Psikolog Polda 

Sumatera Selatan menunjukkan perubahan psikis saksi korban. Sebagai istri yang 

sah dari terdakwa, korban merasa tertekan, malu, sedih, kecewa, dan merasa tidak 

dihargai. Walaupun terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik, 

namun secara psikis saksi korban mengalaminya
11

. 

Sepanjang tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan seperti yang 

dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditanda tangani Lembaga 

Mitra Pengadaan Layanan di Indonesia. Seluruh data yang dihimpun 94% berasal 

dari kasus perkara yang ditanda tangani Pengadilan Agama yaitu 245.548 kasus 

kekerasan terhadap istri yang berakhir dengan perceraian. Sementara kekerasan 

yang terjadi di ranah personal ditangani oleh Lembaga Mitra Pengadaan Layanan 

mencapai 10.205 kasus. Pengaduan langsung ke komnas perempuan juga 

menunjukkan kasus kekerasan rumah tangga masih tinggi yaitu 903 kasus dari 

total 1.022 pengaduan. Komnas perempuan membaginya menjadi kekerasan 

diranah personal, ranah komunitas dan ranah negara.  

Dalam laporannya juga disebutkan bahwa diranah personal/rumah tangga, 

kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan terhadap istri 5.784 kasus dan kekerasan 

dalam pacaran mencapai 2.171 kasus, kasus terhadap anak perempuan 1.799 

kasus dan kasus lainnya. Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, 

Indraswari, mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan didalam rumah 
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tangga terjadi karena adanya ketimpangan gender dengan laki-laki dianggap lebih 

berkuasa dari perempuan
12

. 

Selain yang disebutkan diatas, salah satu bentuk kekerasan psikis yang 

dilakukan terhadap istri adalah bila suaminya menghina dan memandangnya 

dengan sebelah mata, seolah-olah ia merasa malu (berdampingan dengannya). 

Juga bila sang suami menampakkan (1) bahwa posisi dan kedudukannya lebih 

tinggi dan lebih mulia dari istrinya, (2) ia telah bermurah hati kepada istrinya 

karena telah menerimanya menjadi istrinya dan dengan memilihnya menjadi 

istrinya berarti ia telah menyerahkan seragam kebesarannya kepada istrinya, (3) ia 

merasa kasihan kepada istrinya karena usianya semakin lanjut (sementara tidak 

ada yang ingin menikahinya) dan lain sebagainya. Jika demikian keadaannya 

maka kepada siapakah  sabda Rasulullah Saw yang menyatakan „niscaya kamu 

beruntung‟ ditunjukkan? Dan kepada siapakah ungkapan „niscaya kamu merugi‟ 

ditunjukkan? 

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

tentang kekerasan psikis dapat dipahami bahwa seorang (Muslim) sudah dianggap 

jahat ketika menghina saudaranya yang muslim. Tidak akan ada orang yang 

meremehkan orang lain biasanya kecuali orang yang ada penyakit dalam hatinya 

padahal pada dirinya juga terdapat kekurangan dan diberbagai sisi hatinya 

tersimpan perasaan kalah dan atau keyakinan bahwa dirinya rendah. Perbuatan 

merendahkan dan meremehkan istri adalah mencela nasabnya, mengumpat dan 
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memfitnah asal-usulnya, melukai dan menghina keluarganya. Itu semua termasuk 

kebiasaan orang-orang Jahiliyah dan merupakan sisa-sisa penyakit terdahulu
13

. 

Berdasarkan problematika tersebut maka penyebab terjadinya tindak 

kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yang terbagi 

menjadi 3 mazhab yaitu :  

1. Mazhab Anthropologis Atau Mazhab Biologis atau Mazhab Italia,  

2. Mazhab Sosiologis atau Mazhab Prancis,  

3. Mazhab Biososiologis atau Mazhab Gabungan atau Mazhab Convergentie.  

Peletak dasar Mazhab Anthropologis adalah Cesare Lombroso yang 

menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena penyebab 

dalam, yang bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan rohani 

seseorang, sedangkan menurut Mazhab Sosiologis faktor penyebab utama dari 

kejahatan adalah  tingkatan (niveau-theorie) penjahat dan lingkungannya (millieu-

theorie) yang tidak menguntungkan. Aliran yang ketiga yaitu menurut Mazhab 

Biososiologis bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga 

yaitu sifat, watak, bakat, intelek, pendidikan, dan pengajaran, suku bangsa, seks, 

umur, kebangsaan, agama, ekonomi dan lain sebagainya.  

Dengan demikian faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut. Artinya dapat dipengaruhi 

oleh faktor dari luar atau lingkungan, tetapi dapat juga dipicu karena adanya 

faktor dari dalam diri pelaku sendiri
14

. Selain itu juga diketahui bahwa beberapa 
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faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu: masalah 

keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah orang tua, masalah 

sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, 

suami mau menang sendiri dan lain-lain. Secara spesifik Undang-Undang No 23 

Tahun 2004 ditujukan kepada pasangan suami istri agar tidak saling berbuat 

dzalim walaupun kenyataannya masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya 

berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik 

langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, 

sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah 

korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan 

seseorang. Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dibahas tentang  

Implementasi Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Psikis 

Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Kekerasan Psikis? 

2. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh 

Jinayah? 

3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah? 

                                                                                                                                                                       
 



C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Sejarah Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Kekerasan Psikis 

2. Mengetahui Tindak Pidana Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh 

Jinayah 

3. Menjelaskan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, 

khususnya hukum pidana di Universitas Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat 

dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat  

 Memberikan pengetahuan serta informasi tentang kekerasan dalam 

rumah tangga, dampak dan upaya penanganannya sehingga mencegas 

semakin luasnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Menambah wacana serta memberikan masukan terutama pihak kepolisian 

tentang sikap dan tindakan dalam menyikapi tindak kekerasan dalam 

rumah tangga.  

 



E. Tinjauan Pustaka 

Isyatul mardiyati dalam penelitiannya berjudul Dampak Trauman 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak 

menyimpulkan bahwa dampak trauma yang dialami seorang anak disebabkan 

karena kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dialami oleh leh tuanya maupun 

dirinya sendiri dalam upaya pemulihan gangguan stres pasca-trauma dilakukan 

secara terpadu yaitu baik badi korban secara langsung maupun tidak langsung 

(dalam hal ini secara khusus anak yang menyaksikan KDRT). Jadi penelitian ini 

membahas tentang dampak KDRT terhadap anak dan upaya penanggulangannya. 

Sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan yaitu Tentang Implementasi 

Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khusunya Kekerasan 

Psikis Pada Perempuan.  

Arman Sukma Negara dalam penelitiannya berjudul Analisis Kriminologis 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di 

Belalau Kecamatan Lampung Barat lebih menfokuskan tehadap tindak 

kriminologis khususnya pada kekerasan fisik yang disebabkan oleh faktor internal 

seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anami. kemudian 

disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor ekonomi dan faktor keyakinan 

agama yang cukup minim. Selain itu juga menjelaskan tentang upaya penanganan 

terhadap kekerasan fisik. Sedangkan dalam penelitian yang penulis paparkan yaitu 

tentang Implementasi Undang-Undag Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Khususnya Pada Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan. Jadi penulis lebih 

menfokuskan pada Undang-undang dalam kekerasan psikis.  



Rinni Puspita Sari dalam penelitiannya berjudul Tindak Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat Di Pengadilan Agama. 

Penelitian ini menemukan bahwa inti dari semua kekerasan terhadap perempuan 

dan anak-anak bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan 

laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut. Hal tersebut 

diperparah lagi oleh sikap anak-anak yang ikut melanggengkan kekerasan dalam 

rumah tangga. Tidak hanya itu, didukung juga oleh sikap pasif dan pasrah istri 

yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain atau mempertahankan 

ketergantungannya terhadap suami. Sedangkan dalam penelitian yang penulis 

paparkan yaitu tentang Implementasi Undang-Undang Tentang Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga khususnya kekerasan psikis terhadap perempuan. Jadi peneliti 

lebih menfokuskan pada Undang-Undang Dalam Kekerasan Psikis.  

Nasrawati dalam penelitiannya berjudul Upaya Penanggulangan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer menyimpulkan 

bahwa faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan 

Militer adalah faktor ekonomi, minuman keras, orang ketiga dan faktor terdesak, 

tersiksa dan terpaksa, sedangkan upaya penanggulangan Kejahatan Dalam Rumah 

Tangga Di Kalangan Militer yaitu melakukan penyuluhan hukum tentang 

kekerasan dalam rumah tangga yang bekerja sama dengan KODAM. Sedangkan 

yang ditulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang Tentang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan psikis terhadap 

perempuan. Jadi peneliti lebih menfokuskan pada Undang-Undang Dalam 

Kekerasan Psikis. 



F. Metodelogi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah library reseach (penelitian kepustakaan) dimana dalam 

studi ini menjelaskan, menggambarkan serta menilai berbagai Pasal yang 

berhubungan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada objek 

kekerasan psikis.  

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang ditelaah dari Pasal 

kekerasan psikis dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berbagai pandangan baik 

dalam kajian literatur maupun peraturan yang berkembang dalam persoalan 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga  menjadi bagian urgen 

penelitian ini. 

3. Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian pengambilan data merujuk dari data sekunder yang dikaji 

dengan menilai dari beberapa literatur otoritatif atas kasus penelitian ini. 

4. Teknik Olah dan Analisis Data 

Semua data yang dikumpulkan, dipilah yang berhubungan dengan objek 

penelitian. Hasil pengumpulan dan pemilahan tersebut dianalisi dengan 

deskripsif kualitatif sehingga menemukan  hasil dan kesimpulan ilmiah. 

G. Sistematika Pembahasan  

Hasil penelitian ini dibahas dengan 4 bab yang diawali dengan Bab 

pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 



tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodelogi penelitian, 

sistematika pembahasan dan kerangka pembahasan.  

Bab kedua membahas tentang kajian literatur atas objek penelitian yang meliputi 

pemahaman, rukun, syarat dan beberapa kasus yang berhubungan dengan Tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Bab ketiga pembahasan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Psikis Ditinjau Dari 

Perspektif Fiqh Jinayah, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Jinayah.  

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dalam 

penulisan skripsi. 

 

 


