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ABSTRAK 

 

Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu bagian 

dari kajian hukum Keluarga Islam memiliki keunikan tersendiri. Sebelum munculnya 

Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (UU-PKDRT), masalah ini kebanyakan diselesaikan melalui jalur pidana atau 

menjadi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama. Namun, seiring tuntutan 

zaman dan kebutuhan masyarakat atas peliknya masalah ini, mekanisme penyelesaian 

KDRT saat ini mengalami perubahan, terutama dalam hal pendampingan terhadap 

korban KDRT. Banyak aktifis dan  institusi negara yang akhirnya turun tangan untuk 

memberikan perhatian, khususnya dalam memberikan hak-hak korban kekerasan agar 

tidak menjadi masalah yang lebih besar, sebagai contoh upaya Badan Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) 

dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Sedangkan 

data-data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak 

BKBPMPP, terutama terkait dengan bagaimana penanganan kasus KDRT di Sleman 

pada kurun waktu 2012-2014. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah preskriptif-

analitis dengan pendekatan yuridis-normatif-sosiologis dengan menjadikan model 

deduktif-iduktif sebagai kerangka berpikir. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT 

didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa 

perempuan dan anak di wilayah Sleman secara umum, dan peristiwa ini dirasakan 

oleh BKBPMPP mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan faktor-

faktor penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain berupa faktor eksternal dan 

internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi 

keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama 

dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya 

manjamen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di 

dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan 

kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya 

merupakan bentuk perwujudan kemaslahatan yang bersifat d}aru>riyat; yaitu sesuatu 

yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang 

bersifat primer bagi korban KDRT seperti perlindungan hukum, bantuan kesehatan 

hingga reintegrasi sosial bagi korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan 

dengan konsep kemaslahatan primer tersebut, terutama berkaitan dengan menjaga 

jiwa (an-nafs) dan keturunan (an-nasl). 
 

 

 

Kata Kunci: KDRT, Sleman, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 

       dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Sistem transliterasi arab-latin di dalam tesis ini berdasarkan pada Surat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan langkah awal bagi seseorang untuk membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal, karena terwujudnya rumah tangga saki>nah, 

mawadah wa rah{mah merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah 

yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral harus dijaga dan 

dipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional 

semata, melainkan ikatan suci (mis\a>qan g}}{}}}{}{}{ }{}}}}ali>z}an) yang terkait erat dengan keyakinan 

dan keimanan kepada Allah swt, atau dengan kata lain, terdapat dimensi ibadah 

dalam sebuah perkawinan.
1
 Hal ini sebagaimana ayat al-Qur’an berikut ini, 

         

        
2

 

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa terdapat hubungan horizontal dan 

vertikal antar manusia di dalam perkawinan. Aspek horizontal terdiri dari hubungan 

antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri, baik secara lahir maupun 

batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan 

aspek vertikal terkait hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya 

                                                           
1
 Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Kencana, 

Jakarta, 2004), hlm. 206. 

 
2
 Ar-Ru>m (30): 21  

 

1 
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dengan keyakinan dan keimanan. Kedua corak hubungan inilah yang menjadikan 

perkawinan sebagai sebuah ikatan suci atau akad yang bersifat luhur dan suci antara 

laki-laki dan perempuan mempunyai ruang lingkup tidak hanya ibadah saja tetapi 

juga wilayah sosial.
3
 

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu 

dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang-

kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh 

anggota keluarga, atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Sebagai contoh, laporan Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan 

Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) yang pernah mengindentifikasi bahwa telah 

terjadi sebanyak 717 perempuan menjadi korban kekerasan berbasis gender, dan 

tercatat 532 orang teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan terhadap 

perempuan/KDRT. Dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut 

disebutkan telah terjadi 460 kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan 

hingga berada pada angka 64,16%. Sisanya, 145 perempuan korban mengalami 

kekerasan fisik dan 112 perempuan mengalami kekerasan psikologis.
4
 

Menurut lembaga tersebut, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari korban 

KDRT memperoleh perlindungan hukum dari kepolisian, pengadilan atau lembaga 

perlindungan korban kekerasan lainnya. Hal inilah yang membuat LRC-KJHAM 

                                                           
3
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rhineka Cipta, Jakarta, 2005), hlm. 36. 

 
4
 Berita Online di merdeka.com, 460 Kasus kekerasan seksual timpa perempuan Jateng 

selama 2013. http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-

jateng-selama-2013. html. Akses 25 Nopember 2013. 

http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-jateng-selama-2013.%20html
http://www.merdeka.com/peristiwa/460-kasus-kekerasan-seksual-timpa-perempuan-jateng-selama-2013.%20html
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akhirnya mendesak pemerintah khususnya Pemerintah untuk segera memperbaiki 

secara menyeluruh sistem layanan bagi perempuan korban kekerasan di daerah 

provinsi dan kabupaten/kota seperti layanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) untuk 

memastikan para perempuan korban kekerasan memiliki akses perlindungan yang 

semestinya. Tidak hanya itu, LRC-KJHAM juga mendesak pemerintah agar segera 

mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

menetapkan RUU tentang Kekerasan Seksual untuk melindungi setiap korban 

kekerasan seksual yang terus meningkat agar setiap pelaku dapat diajukan ke 

pengadilan untuk dijatuhi hukuman.
5
 

Kenyataan di atas tentunya menciderai rasa kemanusiaan, keadilan sekaligus 

menghilangkan esensi dari perkawinan sendiri. Oleh karena keadilan merupakan 

salah satu fitrah kemanusiaan, dan setiap peradaban kemanusiaan memiliki hak 

pembelaan untuk keadilan, maka setiap orang di dunia ini seharusmya menghindari 

kekerasan dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun, karena akan merugikan 

martabat kemanusiaan itu sendiri.
6
  

KDRT sebagaimana telah disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat 

kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri 

perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan 

                                                           
5
 Ibid. 

 
6
 Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi bagi Hakim Peradilan 

Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Komnas Perempuan RI , 2008), hlm. 29. 
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perempuan, hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya. 

Pada saat yang sama, KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting 

untuk disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan 

peningkatan dari tahun ke tahun.
7
 Menurut Komnas Perempuan meningkatnya KDRT 

bisa terjadi akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Kondisi ini biasanya 

dipicu oleh pandangan yang bias gender tentang posisi antara laki-laki dan 

perempuan. Sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan berakibat 

pada posisi perempuan sebagai sub-ordinat dari laki-laki. 

Tidak hanya itu, dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi 

menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi, marginalisasi dan beban, 

terutama bagi perempuan. Namun, pandangan bias terhadap posisi perempuan, 

terkadang harus diakui juga, memperoleh legitimasi dari paham keagamaan. Padahal, 

dalam hukum Islam, misalnya, jelas-jelas Islam menempatkan perempuan dan laki-

laki sebagai makhluk yang setara.
8
 

Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan seperti tersebut di 

atas, bahkan tidak jarang menjadikan kesewenang-wenangan seseorang terhadap 

orang lain, baik menimpa perempuan atau anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk 

mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan 

                                                           
7
 Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

The Habibie Center, 2002), hlm. 4. 

 
8
 Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi bagi Hakim Peradilan 

Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, hlm. 3.  
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dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan 

pemihakan kepada korban.
9
 

Dalam hal ini, pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap 

terjadinya KDRT di masyarakat. Kemunculan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-

PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan 

bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan 

pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 

bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan Kekerasan KDRT yang 

dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan 

melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

Menurut pemerintah, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap 

seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat 

dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat 

yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian 

dari masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari 

masyarakat publik. Dengan demikian, apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, 

publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya 

dengan bentuk kejahatan kemanusiaan. Bahkan, jika kekerasan itu mengakibatkan 

korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 29. 
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dalam membantu.
10

 Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru 

akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti 

keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan. 

KDRT tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia serta 

norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu 

sendiri. Islam tidak hadir untuk merestui kekerasan yang dilakukan siapapun dalam 

rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan 

kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi 

mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, 

karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung 

oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.
11

 

Fenomena kasus KDRT dalam perkembangannya memang semakin menjadi 

pusat perhatian. Sebagai contoh, kehadiran Badan Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP) di Sleman 

dalam upaya penanganan kasus KDRT merupakan suatu potret peran serta 

pemerintah yang patut mendapatkan apresiasi, meskipun belum diketahui seberapa 

besar dampak positif BKBPMPP terhadap penekanan jumlah kasus KDRT yang ada 

di Sleman. 

                                                           
10

 Lihat pertimbangan  huruf (b)  dalam pembukaan dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 
11

 Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi bagi Hakim Peradilan 

Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,  hlm. 38. 
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Untuk memberi bukti bahwa BKBPMPP sangat gelisah dengan terjadinya 

KDRT di Sleman, beberapa waktu yang lalu lembaga ini pernah menyatakan bahwa 

telah terjadi lonjakan tajam pada pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) di Sleman. Sepanjang 2012, tercatat ada 57 laporan kasus KDRT, sedangkan 

periode selanjutnya yakni Januari hingga Mei 2013 sudah ada sebanyak 53 laporan.
12

 

Dari total laporan pada tahun 2012 tersebut, sekitar lima kasus yang akhirnya 

masuk ke ranah hukum, baik itu dalam ranah hukum pidana maupun perdata yang 

berakibat pada perceraian, sedangkan kasus yang terjadi pada tahun 2013 belum ada 

yang masuk ke ranah hukum, dan bisa diselesaikan dengan jalan damai. Menurut 

BKBPMPP, kasus KDRT di Sleman cukup memprihatinkan dan perlu segera diatasi. 

Selain jenisnya sangat kompleks, jumlahnya pun terbanyak dibanding daerah lain di 

Provinsi DIY. Walaupun penyebabnya belum diketahui pasti, namun kebanyakan 

berasal dari kalangan keluarga ekonomi lemah. Untuk mengatasinya, BKBPMPP 

telah melakukan berbagai macam cara di antaranya dengan melaksanakan berbagai 

penyuluhan tentang pembinaan keluarga sakinah dan fungsi keluarga dalam 

masyarakat.
13

  

Realitas di atas menjadi hal yang kontradiktif ketika melihat selama ini 

Sleman atau DIY dikenal sebagai daerah yang nyaman, dan sering dijadikan rujukan 

tempat tinggal bagi warga lokal maupun pendatang. Sebuah daerah yang juga 

                                                           
12

 http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/13/aduh-kdrt-di-sleman-meningkat-tajam, dalam 

kolom  Jogjapolitan, akses 25 Nopember 2013. 

 

 
13

Lihat www.jogjatv.tv, Kasus KDRT di Sleman terbanyak di DIY, akses 16 Januari 2014. 

http://www.harianjogja.com/baca/2013/06/13/aduh-kdrt-di-sleman-meningkat-tajam
http://www.jogjatv.tv/
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memenuhi indikator-indikator kota ternyaman di antaranya tata ruang yang baik, 

tingkat kemacetan dan polusi, minimnya kawasan kumuh dan indikator penentu 

lainnya.
14

 

Fenomena  KDRT yang tidak berbanding lurus dengan image daerah DIY 

sebagaimana tersebut di atas, memberikan pertanyaan-pertanyan mendasar yang tidak 

mudah untuk dijawab seperti: mengapa kasus KDRT meningkat? Apa yang terjadi di 

balik kenyataan tersebut? Tentunya, kedua pertanyaan ini tidak serta merta dapat 

dijawab dengan kajian dalam wilayah teoretis saja, tetapi juga harus dilihat secara 

empiris di lapangan, mengingat kompleksnya masalah KDRT dalam tatanan 

masyarakat. Oleh sebab itu, penyusun tertarik menjadikannya sebagai obyek 

penelitian lapangan dengan fokus masalah pada upaya penanganan kasus KDRT yang 

telah dilakukan oleh BKBPMPP kabupaten Sleman. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

14
 Hasil survey yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP) yang dirilis pada 

akhir tahun 2009, misalnya, menyebut bahwa DIY menempati urutan pertama kota ternyaman di 

Indonesia. IAP merilis Most Livable City Index sebagai sebuah indeks tahunan yang menunjukkan 

tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota, yang ditinjau 

dari berbagai aspek perkotaan. Indeks ini dihasilkan dari survey kepada 1200 warga di 12 Kota Besar 

di Indonesia yaitu Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, 

Palangkaraya, Pontianak, Menado, Makassar dan Jayapura. Lihat 

http://finance.detik.com/read/2013/11/10/144948/2408641/4/ini-dia-kota-ternyaman-di-inAdonesia, 

akses 16 Januari 2014. 

http://finance.detik.com/read/2013/11/10/144948/2408641/4/ini-dia-kota-ternyaman-di-inAdonesia
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPMPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta pada tahun 2012-2014? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

di Sleman Yogyakarta? 

3. Bagaimana analisis sosiologis, yuridis dan hukum Islam terhadap upaya 

penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan Keluarga 

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPMPP) di kabupaten Sleman Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Berangkat dari pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan bagaimana penanganan kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (KDRT) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemberdayaan Perempuan (BKBPMPP)  di kabupaten Sleman Yogyakarta pada 

tahun 2012-2014. 

2. Untuk menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab kasus Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Sleman Yogyakarta 

3. Menjelaskan bagaimana analisis sosiologis, yuridis dan hukum Islam terhadap 

upaya penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan 
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Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPMPP)  di kabupaten Sleman Yogyakarta. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan teoretis dan tujuan 

praktis, yaitu: 

1. Tujuan teoretis: untuk memberikan analisis ilmiah di bidang Hukum Keluarga 

Islam terhadap penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan 

Perempuan (BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

2. Tujuan praktis: untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait 

bagaimana penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Setelah penyusun melakukan beberapa penelusuran pustaka dengan topik 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ditemukan beberapa hasil penelitian yang 

dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, 

terutama dalam bentuk laporan penelitian. 

Di antara laporan-laporan tersebut antara lain skripsi Zuni Afifah dengan 

judul “Pandangan Santri Nurul Ummah terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

menurut UU No. 23 tahun 2004.” Penelitian ini dilakukan di sebuah Pondok 

Pesantren Kotagede Yogyakarta dengan metode penyebaran angket kepada 120 

santri/responden. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum para santri 
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di Pondok Pesantren Nurul Ummah setuju dengan penghapusan bentuk-bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004, yaitu 

kekerasan Fisik, Kekerasan Seksual, Kekerasan Psikis dan Penelantaran Keluarga. 

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa responden penelitian menyatakan setuju 

apabila dalam suatu keluarga terdapat seseorang yang memukul dengan tujuan ta’di >b 

(mendidik) atau sebagai alternatif terakhir untuk memperbaiki akhlak dan menjaga 

keutuhan keluarga. Hal ini karena sesuai dengan Hadis dan ayat-ayat al-Qur’an. 

Namun, meskipun para santri kurang paham dengan isi UU tersebut, mereka 

perpendapat UU tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena keduanya memiliki 

tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak manusia.
15

 

Karya tulis selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Wiwik Sartini berjudul 

“Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga.” Penelitian ini telah menemukan bahwa bentuk pelayanan terhadap korban 

KDRT yang dilakukan oleh lembaga “Rekso Dyah Utami” telah membantu 

mengembalikan fungsi keluarga, dan mengembalikan hak-hak korban. Adapun 

bentuk daripada pelayanan tersebut antara lain, 1) Konseling rutin, 2) Pendampingan, 

3) Shelter, 4) Pencegahan, dan 5) Pemberdayaan. Namun, pelayanan ini belum 

berhasil secara maksimal karena banyaknya kendala-kendala yang ditemui oleh 

                                                           
15

 Zuni Afifah, “Pandangan Santri Nurul Ummah terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

menurut UU No. 23 tahun 2004,” skripsi tidak diterbitkan, S-1 Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 
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petugas pada saat memberikan pelayanan, salah satunya kurang terbukanya korban 

kepada petugas, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT.
16

 

Kemudian Ardian dengan skripsi berjudul “Peran Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga” mengungkapkan bahwa implementasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada 

umumnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada beberapa hal yang belum dipenuhi oleh Polda DIY dalam penegakkan 

hukum KDRT yakni berkaitan dengan hak-hak korban seperti mendapatkan bantuan 

hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, sosialisasi, advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Menurut 

penelitian ini, banyak korban yang ingin melapor kepada Polda DIY, tetapi malu 

diketahui oleh tetangga, dan takut apabila melapor tidak ada yang menafkahi 

kehidupan keluarga.
17

 

Penelitian lain dalam bentuk tesis antara lain ditulis oleh Ahdiat Pramono 

dengan judul “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan 

terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).” Penelitian ini 

dilakukan terhadap 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Pengadilan 

                                                           
16

 Wiwik Sartini “Pelayanan “Rekso Dyah Utami” terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga,” skripsi tidak diterbitkan, S-1 Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009). 

 
17

 Ardian,“Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” skripsi tidak diterbitkan, S-1 Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013). 
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Agama, 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Penitera dan 2 (dua) orang isteri yang 

melakukan perceraian akibat tindak kekerasan. 

Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab adanya perceraian yang 

diakibatkan tindak kekerasan adalah adanya tindak kekerasan fisik yang dilakukan 

terhadap isteri oleh suami selama kurun waktu yang berlangsung lama. Kekerasan 

tersebut berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap isteri yang menyebabkan luka 

fisik dan derita batin. Selainnya, dikarenakan adanya faktor pemicu lain seperti, a) 

suami yang suka cemburu terhadap isteri, b) suami yang suka mabuk-mabukan, dan 

c) suami yang sering melakukan tindak kekerasan sebelum melakukan hubungan 

biologis (seksual).
18

 

Hasil penelitian berbentuk tesis selanjutnya adalah karya Rinni Puspita Sari 

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. Selainnya adalah sikap maskulinitas yang berkaibat pada sub-ordinasi 

terhadap perempuan. Hal tersebut diperparah lagi oleh sikap anak-anak yang ikut 

melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak hanya itu, didukung pula oleh 

sikap pasif dan pasrah isteri yang lebih mendahulukan kepentingan orang lain atau 

mempertahankan ketergantungannya terhadap suami. 

                                                           
18

 Ahdiat Pramono, “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan 

terhadap Isteri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta),” tesis tidak diterbitkan, Program 

Magister S-2 Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, (2007). 
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Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dengan berlakunya UU-PKDRT, 

membuat banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan menjadi lebih 

memahami bahwa ada suatu ketentuan Undang-undang yang melindungi hak-haknya, 

sehingga menjadikannya berani untuk mengambil sikap, baik untuk melaporkan ke 

kepolisian untuk diproses secara pidana, maupun untuk mengajukan perkaranya ke 

Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
19

 

Demikianlah hasil penelusuran pustaka yang telah dilakukan. Penelitian 

dengan fokus utama mengetahui dan meneliti bagaimana peran pemerintah dalam 

upaya penanganan kasus KDRT di suatu lembaga seperti BKBPMPP, sepanjang 

pengetahuan penyusun, belum maksimal dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh 

sebab itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam terkait hal tersebut. 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) 

disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhannan Yang Maha Esa.
20

 Pasal ini 

jelas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk membentuk rumah 

tangga saja, tetapi juga mempunyai tujuan yang luhur yaitu untuk mewujudkan 

kebahagiaan yang bersifat selamanya. 

                                                           
19

 Rinni Puspita Sari,”Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai 

Gugat di Pengadilan Agama,” tesis tidak diterbitkan,  Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum 

Universitas Narotama Surabaya, (2008). 

 
20

 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) 
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Pada perjalanannya, perkawinan juga akan melahirkan hak dan kewajiban 

serta tanggung jawab bersama yang harus dipikul dan dijaga oleh suami-istri di dalam 

mengarungi kehidupan rumah tangga. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas dari 

prinsip keadilan dan hubungan saling bekerjasama. Prinsip ini akan memberi 

pengaruh pada terciptanya pola hubungan suami istri yang diselimuti kebahagiaan. 

Hal ini tentu tidak lepas dari ikatan yang dihasilkan dari hubungan perkawinan. Di 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 2 tentang dasar hukum 

perkawinan ditegaskan bahwa pernikahan adalah mis\a>qan gali>z}an atau akad yang 

kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah swt.
21

 Dengan demikian, perkawinan 

yang diliputi kekerasan seperti KDRT adalah perkawinan yang bertentangan dengan 

Undang-undang dan hukum Islam. Perkawinan yang sesuai dengan hukum positif dan 

hukum Islam adalah apabila sesuai dengan tujuan luhur perkawinan, baik di dalam 

norma hukum atau norma agama, serta peksanaannya disetujui oleh kedua belah 

pihak (calon mempelai) dan dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun, sehingga 

KDRT dan kekerasan lainnya bisa dihindari. 

Di negara Indonesia, jika terjadi kekerasan seperti masalah KDRT, negara 

mengaturnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam 

pembukaan UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan 

dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan 

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. 

                                                           
21

 Lihat Buku I Pasal 2 tentang Dasar Hukum Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
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Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara 

untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku 

kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah 

tangga.
22

 

Hal itu selaras dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 

Pancasila yang esensial mewajibkan setiap warga negara dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya juga harus didasari oleh agama temasuk dalam mengatur masalah 

keluarga karena salah ajaran agama adalah menolak kekerasan dalam bentuk apapun. 

Selain itu, berkaitan dengan jaminan hukum terhadap korban kekerasan, berdasarkan 

Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945, juga dikatakan bahwa “setiap 

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.”
23

 

Busthanul Arifin pernah mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga tiang 

yang sangat menentukan kuat atau lemahnya penegakan peraturan, di antaranya 

aparat hukum, peraturan-peraturan hukum yang jelas dan kesadaran hukum 

masyarakat.
24

 Lebih lanjut, dengan nada yang sama, Friedman misalnya, menegaskan 

                                                           
22

 Lihat pertimbangan  huruf (b)  dalam pembukaan dan pasal 1 ayat (2) Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

 
23

Lihat  Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar tahun 1945. 

 
24

 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan 

Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 56. 



17 

 

bahwa syarat berjalannya hukum adalah keterkaitan tiga sistem hukum yang saling 

bergerak yaitu: 1) struktur hukum (legal structure); yang menyangkut isi dari 

norma/aturan hukumnya, 2) substansi hukum (legal substance); yang menyangkut 

sarana dan prasarana hukumnya, dan 3) budaya hukum (legal culture); yang terkait 

perilaku taat dan sadar hukum baik masyarakat maupun pemerintah.
25

 Ketiganya 

merupakan hal yang mutlak adanya, jika menginginkan sebuah keberhasilan dalam 

penegakan hukum. 

Segala bentuk kekerasan, selain tidak sesuai dengan budaya hukum, pada 

dasarnya juga tidak sesuai dengan prinsip agama, terlepas dari adanya sebagian kasus 

kekerasan yang mengatasnamakan agama. Hukum Islam tidak hanya sebagai 

petunjuk Tuhan untuk manusia dalam menjalankan segala aktifitas kehidupannya di 

dunia, tetapi juga diciptakan oleh Tuhan sebagai penjamin kebahagiaan manusia. 

Untuk mendukung pernyataan ini, Hasbi ash-Shiddieqy, misalnya, mengatakan 

bahwa hukum Islam mempunyai karakteristik tersendiri yaitu 1) utuh, sempurna dan 

lengkap, 2) serasi, seimbang dan harmonis, dan, 3) bergerak dan berkembang sesuai 

dengan perkembangan zaman.
26

  Kedinamisan dan keluwesan ajaran Islam ini, secara 

konseptual terkandung dalam prinsip syari’ah itu sendiri. Di antara prinsip-prinsip 

syari’ah tersebut adalah untuk menegakkan kemaslahahatan, menegakkan keadilan, 

                                                           
25

 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, alih bahasa oleh M. 

Khozim (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009), hlm. 11. 

 
26

 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, cet. ke-1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2001), hlm. 91. 



18 

 

tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses 

penerapan hukum.
27

 

Berkaitan dengan uraian tentang substansi hukum Islam di atas, hukum Islam 

juga terkait erat dengan masalah maqa>s}id asy-syari>’ah yang mana merupakan suatu 

sistem hukum yang harus dilaksanakan oleh manusia. Maqa>s}id asy-syari>’ah 

merupakan inti dari tujuan hukum diciptakan Allah swt yaitu untuk kemaslahatan 

manusia, atau sering didefinisikan sebagai tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 

diletakkan Allah swt yang terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan manusia. 

Hal ini sebagaimana pernyataan asy-Sya>thibi ketika mengatakan bahwa tujuan Allah 

swt menurunkan syari’at adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia baik di 

dunia dan akhirat,
28

 sedangkan menurut Muh>ammad at-Ta>hir bin ‘Asyu>r, syari’at 

merupakan hikmah yang menjadi perhatian syara’ dalam pensyari’atan sesuatu.
29

 

Sementara Jaseer Auda, dengan uraian lebih spesifik dibanding kedua tokoh 

yang disebut terakhir, menyebut maqa>s}id asy-Syari>’ah (tujuan syari’at) sebagai 

sebuah tindakan kongkret seperti kepedulian terhadap perlindungan keluarga, 

pendidikan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung HAM, prinsip demokrasi 

                                                           
27

 Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, cet. ke-3 (Bandung: Rosda 

Karya, 2003), hlm. 7-12. 

 
28

 Asy-Sya>thibi, Al-Muwa>faqat fi> Us}u>l al-Ahka>m (ttp.: Da>r al-Rasya>d al-Hadi>s\ah, t.t.), Jilid 

I, Juz I,  hlm. 2 

 
29

 Muhammad at-Tha>hir bin ‘Asyu>r, Maqa>s}id al-Syari>’ah al-Isla>miyyah (Malaysia: Da>r al-

Fajr, 1999), hlm. 251. 
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hingga mengutamakan kepedulian sosial yang berkaitan dengan pembangunan 

ekonomi untuk kesejahteraan manusia.
30

 

Teori tersebut di atas, menurut Jaseer, merupakan solusi bagi problematika 

hukum Islam dalam peradaban modern selama ini, termasuk masalah KDRT yang 

tidak ditemukan dalilnya secara rinci di dalam tradisi Islam. Setiap aturan yang 

mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, 

kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan adalah aturan yang 

bertentangan dengan syari’at, meskipun hal itu diklaim sebagai tafsiran yang benar.
31

 

Oleh sebab itu, ketika penghapusan kekerasan bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi manusia, maka merupakan bagian yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

Keluarga dalam konteks kehidupan sosial merupakan tempat 

berberkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka saling 

berhubungan agar mendapat kebahagian dalam kehidupan. Insan-insan yang berada 

dalam rumah tangga tersebut merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang dicita-

citakan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah 

swt.
32

 Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri 

tersebut juga sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang 

                                                           
 30

 Jasser Auda, Maqa>s}id al-Shari >’ah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach, 

(London: The International Institute of Islamic Thought), hlm. xxi. 
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 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I (Jakarta: 

Kencana, 2006), hlm. 1. 
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melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan 

adanya cinta baik lahir atau batin di antara pasangan tersebut, karena perkawinan 

merupakan sarana pemersatu dari sebuah hubungan yang berbeda.
33

 Selain itu, 

hubungan keluarga juga merupakan salah satu cara untuk memenuhi tujuan syari’at 

seperti menjaga jiwa. Namun, bagaimana cara melaksanakan hal itu, Allah swt 

menunjukkan dalam firman-Nya: 

          34 

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami dan istri adalah 

seimbang. Untuk itu, suami wajib memberikan hak-hak istrinya sesuai dengan 

kewajiban-kewajibannya, dan berlaku juga sebaliknya yaitu sikap istri kepada 

suaminya.
35

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk 

mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di 

lapangan dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan.
36

 Adapun bagian-

bagian metode penelitian yang dipakai dalam penelitian penyusun terangkum dalam 

klasifikasi-klasifikasi sebagai berikut: 
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 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA Tazaffa, 2004), 

hlm.19. 

 
34

 Al-Baqara>h (02): 228. 
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 Mahmus as-Shabba>gh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, alih bahasa 

Baharuddin Fannani, cet. ke-3 (Bandung: Rosdakarya, 1993), hlm. 57. 

 
36

 A. Mangun Harjono, Pembinaan, Arti dan Metodenya (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 

101. 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang mengambil secara langsung data-data dari lapangan seperti 

menentukan subyek penelitian sebagai informan.
37

 Subyek penelitian yang 

dimaksud memberikan data-data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian 

ini terkait bagaimana tingkat dan faktor-faktor penyebab KDRT di kabupaten 

Sleman Yogyakarta, serta bagaimana upaya penanganan BKBPMPP terhadap 

kasus KDRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2012-2014. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah preskriptif-analitis.
38

 Penyusun dalam hal ini 

tidak hanya menilai temuan-temuan di lapangan, tetapi juga menyajikan data 

temuan penelitian di lapangan yaitu tentang: 1) tingkat kasus KDRT di kabupaten 

Sleman, 2) apa saja faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Sleman, dan 3) 

bagaimana upaya penanganan BKBPMPP terhadap kasus KDRT di kabupaten 

Sleman. Ketiga data ini kemudian dianalisis dengan teori-teori yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

                                                           
37

 Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP, 1995), hlm. 

7. 

 
38

 Dilihat dari wujud dan sifatnya, wilayah penelitian dalam berbagai bidang Ilmu Agama 

Islam, sekurang-kurangnya, dapat dipilah menjadi dua pilihan. Pertama, berupa ajaran, gagasan, dan 

produk pemikiran. Ia bersifat ideal, normatif dan preskriptif. Kedua, berupa rangkaian peristiwa, 

institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam. Ia bersifat aktual, empirik dan 

deskriptif. Lihat Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan rencana Penelitian Bidang Ilmu agama Islam 

(Jakarta: Logos, 1998), hlm. 9. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa metode yang sesuai dengan 

jenis dan sifat yang penelitian yang dimaksud di atas. Pertama, studi dokumen 

atau bahan pustaka seperti buku, jurnal, laporan tahunan BKBPMPP tentang 

penganganan KDRT di Sleman, atau data sejenisnya yang dipandang terkait 

dengan pokok masalah.
39

 Kedua, observasi yang terdiri dari pengamatan dan 

pencatatan dengan terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki
40

 yaitu tingkat 

kasus KDRT di kabupaten Sleman Yogyakarta melalui keterangan-keterangan 

tertulis dari BKBPMPP. 

Ketiga, wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.
41

 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu antara penyusun dengan 

pihak BKBPMPP kabupaten Sleman Yogyakarta, terutama dengan ketua 

BKBPMPP dan beberapa staf yang mempunyai otoritas. Wawancara yang 

dimaksud untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanayaan yang 

dirumuskan penyusun, khususnya terkait bagaimana upaya penanganan 

BKBPMPP terhadap kasus KDRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta. 

4. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis-normatif-sosiologis.
 

Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mengurai 
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 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 

hlm. 149. 

 
40

 Sutrisno Hadi, Metode Research III (Yogyakarta: Andi Offset, 1989),  hlm. 122. 
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sekaligus menganalisis data-data penelitian yang ditemukan.
42

 Data-data tersebut 

yang berkaitan dengan pokok masalah yang telah disebutkan sebelumnya, terutama 

terkait  dengan upaya BKBPMPP dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten 

Sleman Yogyakarta. Adapun langkahnya adalah penyederhanaan terhadap data-

data tersebut ke dalam bentuk yang mudah dibaca, dan diinterpretasikan dalam 

sebuah perspektif yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma yang ada dalam 

hukum Islam, hukum positif maupun dalam kehidupan sosial. Langkah ini 

selanjutnya akan disesuaikan dengan teori maqa>s}id asy-syari>’ah sesuai dengan apa 

yang telah diuraikan di dalam kerangka teoretis sebelumnya. 

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Kerangka berpikir 

deduktif yaitu dengan berlandaskan pada pengetahuan umum terkait data-data 

yang ada seperti konsep-konsep umum tentang KDRT dan kaitannya dengan 

hukum Islam, sedangkan cara berpikir induktif ialah cara berpikir yang digunakan 

untuk menilai dan memaknai data-data tersebut secara khusus
43

 sesuai dengan 
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 Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan menggunakan  hukum Islam sebagai norma 

atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nas atau yang sudah menjadi produk manusia. Lihat Atho 
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105. 
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pisau analisis yang dipakai yaitu bagaimana analisis sosiologis, yuridis dan hukum 

Islam terhadap upaya BKBPMPP dalam menangani KDRT di Kabupaten Sleman. 

G. Sistematika Pembahasan 

Seperti halnya urgensi perumusan sistematika pembahasan dalam sebuah 

laporan penelitian, maka penelitian ini dimulai dengan Bab I beirisikan latar belakang 

masalaha, pokok masalah, tujuan dan  kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini diperlukan untuk memberikan arahan 

yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data, dan fokus 

terhadap alur dalam pembahasan sesuai pokok masalah yang telah disebut di muka. 

Bab II berisi tentang masalah urgensitas perkawinan dalam Islam. Tema ini 

terdiri dari pembahsan tentang tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan 

prinsip Mu’a>syarah dalam keluarga. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan 

masalah KDRT yang terdiri pengertian umum dari KDRT, faktor penyebab KDRT 

seperti masalah budaya, inferioritas perempuan dan pemahaman agama. Bab ini 

secara umum memang dikhususkan untuk mediskusikan konsepsi-konsepsi umum, 

terutama tentang masalah perkawinan dan KDRT. 

Bab III mendeskripsikan beberapa temuan data lapangan, di antaranya: profil 

wilayah penelitian, profil BKBPMP Kabupaten Sleman berikut dengan visi dan misi, 

target kinerja organisasi, dan struktur organisasi. Selain itu, data selanjutnya berkaitan 

dengan pandangan BKBPMPP terhadap Kasus KDRT di Sleman, tingkat kasus 
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KDRT di Sleman menurut BKBPMPP, dan tentang upaya penanganan kasus KDRT 

di BKBPMPP Sleman 

Bab IV, secara umum, berisi tentang analisis penyusun terhadap data-data 

yang diuraikan dalam bab III. Analisis dalam bab ini dibagi menjadi dua model 

analisis sesuai dengan pendekatan yang dipakai. Yang pertama berkaitan dengan 

analisis sosiologis-yuridis terhadap upaya BKBPMPP dalam Penanganan  kasus 

KDRT di Sleman, sementara yang kedua, tentang analisis Hukum Islam terhadap 

Upaya BKBPMPP dalam Penanganan  KDRT di Sleman 

Bab V terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini. Selain itu, 

disertakan saran-saran sebagai bahan masukan penyusun terhadap upaya penanganan 

KDRT di BKBPMPP di Sleman pada umumnya, dan kepada peneliti selanjutnya 

yang menjadikan KDRT sebagai objek penelitian pada khususnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada pembahasan 

sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini: 

1. Pada umumnya, tingkat kasus KDRT di Sleman pada periode 2012-2014 

didominasi pada kekerasan yang berbentuk penelantaran, terutama menimpa 

perempuan dan anak, dan peristiwa ini dirasakan oleh BKBPMPP mengalami 

peningkatan dari waktu ke waktu. 

Upaya BKBPMPP Sleman dalam penanganan KDRT terdiri dari 

penyediaan informasi dan layanan kesehatan yang terangkum dalam program 

sosialisasi UU PKDRT ke daerah-daerah terpencil, hingga pendampingan 

korban dengan memberikan fasilitas-fasilitas seperti rumah aman, konseling 

dan reintegrasi sosial. Kerjasama yang dibangun dalam melaksanakan peran 

dan fungsi BKBPMPP ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah saja, 

tetapi juga melibatkan pemerintah di tingkat desa, dan disesuaikan dengan 

kearifan lokal yang ada. 

Semua hal tersebut dilakukan oleh BKBPMPP untuk mewujudkan pola 

relasi keluarga yang sensitif gender, sehingga memposisikan hak laki-laki dan 

perempuan, terlebih lagi anak, dalam tatanan keluarga menjadi seimbang 

dengan perannnya masing-masing. Hal ini, merupakan sarana untuk 

menghapus segala bentuk diskriminsasi dan kekerasan di dalam keluarga 
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secara bertahap, dan menjadikan budaya hukum masyarakat agar sesuai 

dengan amanat UUD 1945. 

2. Faktor-faktor penyebab kasus KDRT di Sleman antara lain faktor eksternal 

dan internal. Faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan 

dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor 

lingkungan dan budaya. Di antara faktor budaya tersebut misalnya budaya 

diam dan budaya permisif dalam masyarakat yang mana menilai kekerasan di 

dalam keluarga adalah bentuk yang biasa terjadi. Bahkan, hal ini tidak hanya 

disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap UU-PKDRT, tetapi juga 

diperparah oleh kondisi lingkungan keagamaan korban kekerasan yang kurang 

baik. Sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manjamen 

emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di dalam 

keluarga, terutama dalam masalah ekonomi. Hal ini berakibat pada lemahnya 

komunikasi, krisis kepercayaaan dan hilangnya kasih sayang di dalam 

keluarga. 

3. Upaya BKBPMPP kabupaten Sleman dalam penanganan kasus KDRT telah 

menunjukkan kepeduliannya terhadap perlindungan keluarga, pendidikan, 

menjaga nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung HAM, prinsip demokrasi hingga 

mengutamakan kepedulian sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan 

manusia. Hal ini telah melaksanakan prinsip-prinsip syari’ah yaitu 

mewujudkan salah satu tingkat dari kemaslahatan di atas. Bahkan, 

perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban 

KDRT, terutama perempuan dan anak, pada dasarnya merupakan bentuk 
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perwujudan kemaslahatan yang bersifat d}aru>riyat; yaitu sesuatu yang harus 

ada untuk tegaknya kehidupan manusia. 

Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer bagi kehidupan manusia 

dalam konteks penanganan kasus KDRT oleh BKBPMPP di Sleman seperti 

dari perlindungan hukum, bantuan kesehatan hingga reintegrasi sosial bagi 

korban merupakan bentuk-bentuk upaya yang relevan dengan konsep 

kemaslahatan dalam Islam, terutama dalam perwujudan kemaslahatan yang 

bersifat d}aru>riyat seperti berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, harta  dan 

keturunan. Dengan demikian, hal tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syari’at 

yaitu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan dari 

pernikahan tetap terjaga tanpa adanya konflik yang berkepanjangan. 

B. Saran-saran  

Setelah melihat kesimpulan di atas sekaligus mengerti bahwa masalah 

KDRT merupakan masalah yang kompleks, penyusun memerikan apresiasi yang 

tidak terhingga untuk BKBPMPP dalam upayanya menangani kasus KDRT di 

Slemn Yogyakarta. Namun, pada saat yang sama, penyusun juga perlu 

memberikan saran-saran yang diharapkan berguna khususnya untuk BKBPMPP, 

dan umumnya untuk peneliti selanjutnya dengan kajian yang sama. Di antara 

saran-saran tersebut yaitu: 

1. BKBPMPP sebagai lembaga independen perlu meningkatkan kerjasama 

dengan lembaga-lembagan hukum yang lain seperti Pengadilan Agama dan 

Kantor Urusan Agama. Hal ini berakaitan dengan masalah kesiapan calon 

mempelai ketika ingin menikah, dan untuk mengukur sejauhmana KDRT 
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menjadi alasan-alasan untuk melangsugkan perceraian; karena seharusnya 

perceraian adalah jalan terakhir yang diambil jika benar-benar dibutuhkan. 

Selain itu, peningkatan kerjasama dengan pihak kepolisian, misalnya, adalah 

hal yang harus tetap dijaga; karena selama ini wajah penegakan hukum, 

terutama hukum pidana, masih menimbulkan ketakutan-ketakutan bagi korban 

KDRT. 

2. BKBPMPP sebagai salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum, 

terutama dalam penegakan UU PKDRT di masyarakat masih perlu 

meningkatkan animo masyarakat untuk aktif mengakses layanan informasi 

terkait bahayanya KDRT. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara 

peningkatan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mana 

mendampingi dalam setiap kegiatan masyarakat. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, masalah KDRT sebagai salah satu bentuk 

kompleksitas kajian hukum keluarga Islam masih memerlukan perhatian yang 

besar mengingat masih maraknya fenomena kekerasan di beberapa keluarga di 

Indonesia. Untuk itu, penelitian dengan topik yang sama tetapi menggunakan 

pendekatan yang berbeda masih tetap relevan untuk dilakukan. Semakin 

banyak mengkaji dan melakukan penelitian terhadap fenomena KDRT di 

Indonesia, maka kesadaran hukum dan sosialisasi regulasi dari pemerintah 

kepada masyarakat akan semakin efektif untuk dikontrol sehingga cita-cita 

negara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, taat dan sadar hukum 

akan berjalan dengan baik. Walla>hua’lam bis }s}awa>b 
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Lampiran I 

DAFTAR TERJEMAHAN 

No Hlm. Fn. Terjemahan 

BAB I 

1 1 2 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

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

berfikir. 

2 20 34 
Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 

BAB II 

3 28 7 

Tiga macam orang yang pasti mendapat pertolongan Allah yaitu: 

Budak mukathab yang bermaksud untuk melunasi perjanjiannya, 

orang yang menikah dengan maksud untuk memelihara 

kehormatannya, dan orang yang berjihad di jalan Allah 

4 28 9 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

mengetahui.. 

5 29 11 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

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

berfikir. 

 

 

6 
34 20 

“Perhatikanlah (hai para suami) hak-hak mereka (para istri) atas 

kamu adalamemberikan kepada mereka pakaian dan makanan 

secara ma’ruf.” 

7 34 24 

“dari Mu’awiyah bin Haidah al-Qusyairi, bahwa dia pernah 

bertanya kepada beliau: “Ya Rasul Allah swt ? Apakah hak isteri 

seorang kami atas suaminya?” (Artinya apakah kewajiban kami 

sebagai suami terhadap isteri kami? – Penafsir). Beliau 

menjawab: “ Jika engkau makan diapun hendaklah diberi makan. 

Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diapun diberi 

pakaian. Dan kalau memukul, jangan mukanya dipukul dan 



jangan dikatakan dia buruk (jelek) 

8 35 27 

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu 

mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali 

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali 

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu 

tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya 

kebaikan yang banyak. 

9 

 

36 27 …..dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada 

Para ibu dengan cara ma'ruf… 

10 37 28 Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.  

BAB IV 

12 116 17 Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam. 

12 120 24 Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 

13 

 

121 26 Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. 

14 

 

125 33 Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada 

orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian 

mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan 

bagi mereka azab (neraka) yang membakar. 

15 125 34 Janganlah salah seorang diantara kalian mencambuk istrinya 

seperti budak-budak, lalu malam harinya ia tidur bersamanya…. 

 

 

 



PEDOMAN RISET 

 

Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Badan 

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan 

(BKBPMPP) di Kabupaten Sleman Yogyakarta tahun 2012-2014. 

 

Data-data tertulis 

- Profil Wilayah Sleman, meliputi: 

Kondisi geografis, tingkat ekonomi, dll 

- Profil BKBPMPP, meliputi: 

Struktur Organisasi BKBPMPP 

AD/ART BKBPMPP 

Visi dan Misi 

- Tingkat KDRT dari BKBPMPP 

 

Data-data Wawancara 

1. Bagaimana Pandangan Anda tentang KDRT di Indonesia? Kaitannya 

dengan KDRT di Sleman? 

2. Bagaimana pendapat anda dengan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga (UU-PKDRT)? Apakah selayaknya KDRT dimasukkan ke dalam 

ranah hukum perdata saja, karena masalah keluarga? 

3. Latar Belakang apa yang menjadikan pelunya dibentuk BKBPMPP ini? 

4. Menurut BKBPMPP, Bagaimana seharusnya perkawinan yang ideal agar 

tidak terjadi KDRT? 

5. Jenis kekerasan apa saja dalam kasus-kasus KDRT  yang tercatat di 

BKBPMPP di Sleman? Fisik, psikis, seksual atau penelantaran (terkait Ps. 

5 UU-PKDRT)? 

6. Bagaimana kerjasama yang dibangun dengan Instansi terkait dalam rangka 

penanganan KDRT di Sleman?  

7. Bagaimana tanggapan tokoh-tokoh agama dengan adanya BKBPMPP ini? 

8. Apakah upaya BKBPMPP dalam menangani KDRT mengalami 

peningkatan dalam tahun ke tahun? 



9. Menurut Anda, apa saja rata2 faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

KDRT di Sleman? sosial-budaya atau agama misalnya? 

10. Bagaimana Upaya Penanganan Kasus KDRT yang diperankan BKBPMPP 

di Sleman? Modelnya seperti apa? Pendampingan atau sosialisasi 

misalnya? 

11. Bagaimana Pandangan anda dengan budaya hukum masyarakat Sleman? 

Seberapa jauh pengaruhnya pada tingkat Kasus KDRT? 

12. Siapa yang menginisiasi terbentuknya BKBPMPP ini? Dukungan finansial 

dari mana? 

13. Bagaimana perkembangan laporan KDRT yang masuk ke BKBPMPP dari 

tahun ke tahun? Kira-kira periode kapan yang berada pada tingkat 

tertinggi? 

14. Antara laki-laki dan perempuan (suami/istri), siapakah yang paling banyak 

melaporkan KDRT? 

15. Bagaimana dengan masalah pemberdayaan perempuan di Sleman? Apakah 

memang ditujukan sebagai cara yang efektif untuk meminimalisir angka 

KDRT? 

16. Kaitannya dengan proses pidana, bagaimana cara BKBPMPP dalam 

menangani kasus KDRT yang sudah terlanjur masuk dalam proses hukum 

pidana? 

17. Apa yang menjadi himbauan BKBPMPP kepada masyarakat agar tercipta 

keharmonisan keluarga agar terhindar dari KDRT? 

18. Di lihat dari latar belakang agama, keluarga dengan latar belakang agama 

apa yang sering melaporkan KDRT ke BKBPMPP? 

19. Bagaimana kerjasama yang dilakukan dengan instansi hukum pidana, 

misal kepolisian, dalam menangani kasus KDRT ini? 

20. Bagaimana antusiasme masyarakat Sleman dengan adanya BKBPMPP 

ini? 
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