
 

 

 

 

“MARITAL RAPE” DAN AKTIVISME HUKUM PEREMPUAN MUSLIM 

DI INDONESIA 

 

 
 

TESIS 

 

 
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT 

MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM 

 

OLEH: 

 

ARDHINA SHAFA SIPAYUNG, S.H 

NIM. 20203011033 

 

 

PEMBIMBING: 

PROF. EUIS NURLAELAWATI, M.A., PH.D. 

 

 

MAGISTER HUKUM ISLAM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA 

2022 

  



 

 

i 

 

ABSTRAK 

Marital rape adalah tindakan seksual yang tidak konsensual dalam relasi 

suami dan istri. Tindakan ini bisa dirasakan oleh istri maupun suami dalam ikatan 

perkawinan. Namun, dalam kajian ini penulis membatasi korban marital rape pada 

perempuan muslim saja. Di Indonesia, marital rape merupakan salah satu bentuk 

kekerasan yang tidak banyak dilaporkan dan diupayakan sampai ke ranah 

Pengadilan. Hal ini terjadi karena stigma masyarakat Indonesia yang masih 

menganggap pemerkosaan itu hanya terjadi di luar ikatan perkawinan. Meskipun 

laporan tentang marital rape tidak banyak secara hukum, tetapi kejadian itu bukan 

berarti tidak ada. Dengan latar belakang ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 

respons dan sikap hukum perempuan muslim korban marital rape dalam konteks 

ketentuan dua pilihan hukum di Indonesia, yaitu hukum perdata dan hukum pidana, 

faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan hukum, dan alasan perempuan muslim 

mengambil dua pilihan hukum yang berbeda terkait marital rape. 

 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengkaji pokok permasalahan 

dengan menggunakan data primer berupa 12 putusan Pengadilan yang terdiri dari 6 

putusan Pengadilan Agama dan 6 putusan Pengadilan Negeri. Selain data primer, 

penulis juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari catatan tahunan Komnas 

Perempuan, hasil wawancara dengan 3 Komisioner Komnas Perempuan dan hasil 

wawancara dengan Sekretaris P2TPA “Rekso Dyah Utami” di bawah naungan 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yogyakarta. Dan data primer berupa 12 

putusan Pengadilan tersebut akan dikaji dengan pendekatan gender. 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari 12 kasus marital rape yang 

dikumpulkan dan dijadikan sebagai data primer, terdapat 6 perempuan muslim yang 

menggugat cerai ke Pengadilan Agama dan 6 perempuan muslim lain menggugat 

pidana ke Pengadilan Negeri. Di antara 12 putusan Pengadilan itu, terdapat 1 

putusan di mana perempuan muslim korban marital rape mengambil dua pilihan 

hukum sekaligus, yaitu menggugat cerai dan juga menggugat pidana suaminya. 

Pilihan untuk melakukan gugatan cerai suaminya merupakan pilihan yang diambil 

oleh perempuan muslim untuk menghindari diri mereka dari kekerasan ini. Adapun 

pilihan perempuan muslim melakukan gugatan pidana diambil untuk memberikan 

dampak yang lebih luas yang mana ini dipengaruhi oleh adanya advokasi oleh 

lembaga-lembaga terkait seperti Komnas Perempuan dan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dua pilihan hukum 

ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman gender dan women empowerment atau 

women agency serta tersedianya ketentuan dua pilihan hukum secara normatif di 

Indonesia. Dengan ini, penulis menegaskan bahwa tindakan marital rape bisa 

menyebabkan putusnya perkawinan karena terjadi dalam relasi suami dan istri dan 

bisa menyebabkan terjeratnya suami oleh hukum pidana karena memenuhi unsur 

kekerasan dan kriminalitas. Untuk itu, Negara perlu melakukan sosialisasi lebih 

terkait isu kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan. 

 

Kata Kunci: Marital Rape, Kekerasan Domestik, Kekerasan Seksual 
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ABSTRACT 

Marital rape is a sexual act that is not consensual in the relationship of 

husband and wife. This action can be felt by the wife and husband in the marriage 

bond. However, in this study the authors limited marital rape victims to Muslim 

women only. In Indonesia, marital rape is one form of violence that is not widely 

reported and sought to reach the court. This happens because of the stigma of 

Indonesian society that still considers rape to only occur outside the marriage bond. 

Although reports of marital rape are not legally numerous, but the incident does not 

mean that there is none. Against this background, the author feels interested in 

reviewing the legal response and attitudes of Muslim women victims of marital rape 

in the context of the provisions of two legal choices in Indonesia, namely civil law 

and criminal law, factors that influence legal choices, and reasons why Muslim 

women take two different legal choices related to marital rape. 

 

In conducting this study, the author examined the subject matter using 

primary data in the form of 12 Court decisions consisting of 6 religious court rulings 

and 6 district court decisions. In addition to primary data, the author also used 

secondary data consisting of the annual records of Komnas Perempuan, the results 

of interviews with 3 Commissioners of The National Commission for Women and 

the results of interviews with the Secretary of P2TPA "Rekso Dyah Utami" under 

the auspices of the Yogyakarta Women and Children Empowerment Office. And 

the primary data in the form of 12 court decisions will be studied with a gender 

approach. 

 

The study concluded that of the 12 marital rape cases collected and used 

as primary data, there were 6 Muslim women who filed for divorce to the Religious 

Court and 6 other Muslim women sued criminally to the District Court. Among the 

court's 12 rulings, there was one ruling in which Muslim women victims of marital 

rape took two legal options at once, namely suing for divorce and also suing her 

husband's criminal. The choice to divorce her husband is an option taken by Muslim 

women to avoid themselves from this violence. The choice of Muslim women to 

pursue criminal lawsuits was taken to have a wider impact which was influenced 

by advocacy by relevant institutions such as Komnas Perempuan and the Women 

Empowerment Office regarding domestic sexual violence. These two legal choices 

are strongly influenced by the understanding of gender and women empowerment 

or women agency and the availability of provisions of two legal choices 

normatively in Indonesia. With this, the author asserts that marital rape can cause 

the break-up of the marriage because it occurs in the relationship of husband and 

wife and can cause the entangled of the husband by the criminal law because it 

meets the elements of violence and criminality. For this reason, the State needs to 

socialize more related to the issue of sexual violence in marriage ties. 

 

Keywords: Marital Rape, Domestic Violence, Sexual Violence 
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MOTTO 

THE DAY YOU PLANT THE SEED IS NOT THE DAY YOU EAT THE FRUIT 

ENJOY THE PROCESS TOWARDS WHAT YOU ARE CREATING 

YOUR HARVEST IS ON THE WAY… 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' B Be ب

 Tā' T Te ت

 Śā' Ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha' Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Z| Żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra' R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ya ش

 Şad Ş Es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) ض 

 Ṭa’ Ṭ Te (dengan titik di bawah) ط



 

 

ix 

 

 Ẓa’ Ẓ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain …‘… Koma terbalik di atas' ع

 Gain G Ge غ

 Fa' F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha' H Ha ه

 Hamzah …’… Apostrof ء

 Ya’ Y Ya ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis Sunnah سنة

 Ditulis ‘illah علة

 

III. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata 

a. Bila dimatikan maka ditulis h 

 Ditulis املائدة 
al-Mā’idah 

 Ditulis إسالمية 
Islāmiyyah 

 



 

 

x 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah 

maka ditulis dengan h 

-Ditulis Muqāranah al مقارنة املذاهب 
Maẓāhib 

 

IV. Vokal Pendek 

1. ----  َ ---- fatḥah Ditulis A  

2. ----  َ ---- Kasrah Ditulis I  

3. ----  َ ---- Ḍammah Ditulis U  

 

V. Vokal Panjang 

1. 
Fathah + Alif 

 إستحسان
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Istiḥsān 

2. 
Fathah + ya’mati 

 أنثى
Ditulis 

Ditulis 

Ā 

Unśā 

3. 
Kasrah + yā’ mati 

 العلواين
Ditulis 

Ditulis 

Ī 

al-‘Ālwānī 

4. 
Ḍammah + wāwu mati 

 علوم 
Ditulis 

Ditulis 

Û 

Ulûm 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. 
Fatḥah + ya’ mati 

 غريهم
Ditulis 

Ditulis 

Ai 

Gairihim 

2. 
Fathah + wawu mati 

 قول
Ditulis 

Ditulis 

Au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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م  ت  ن   أ  أ    Ditulis a’antum 

ت د  ع  أ    Ditulis u’iddat 

ت   ر  ك  ش    ن  ئ  ل    Ditulis la’in syakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis  

 Ditulis al-Qur’an القرأن

 Ditulis al-Qiyȃs القياس 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’Ditulis an-Nisā النساء

 

IX. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penelitiannya 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي 

ل  السُّن ة  ه   Ditulis Ahl as-sunnah أ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Marital rape atau pemerkosaan dalam ikatan perkawinan adalah 

tindakan seksual yang tidak konsensual antara pasangan, mantan pasangan, 

atau pasangan intim jangka panjang. Tindakan seksual ini mencakup pada 

penetrasi, oral seks atau anal seks, perilaku seksual yang dipaksakan dengan 

orang lain dan setiap hal tanpa persetujuan, tidak diinginkan, menyakitkan 

dan memalukan aktivitas seksual. Pemerkosaan seperti ini juga dilakukan 

dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ancaman bahkan intimidasi agar 

korban tunduk terhadap tindakan seksual. 

“Marital rape is the term used to describe nonconcencual sexual acts 

between spouses, exspouses or intimate long-term partners. These 

sexual acts can include: intercourse, anal or oral sex, forced sexual 

behavior with other individuals and other unwanted, painful and 

humiliating sexual activities. It is rape if your partner uses force, 

threats or intimidation to get you to submit to sexual acts”.1 

 

Ketua Komnas Perempuan Indonesia yaitu Ibu Andy Yentriyani 

juga sepakat bahwa salah satu jenis kekerasan seksual adalah pemaksaaan 

hubungan seksual atau pemaksaan cara melakukan hubungan seksual yang 

tidak disukai oleh salah satu pihak. Ketika pemaksaan hubungan seksual ini 

 
1 D. Finkelhor & K. Yllo, “Rape in Marriage,” Texas Association Against Sexual Assault, 

(2013), hlm. 1. 



2 

 

 

 

terjadi dalam relasi suami dan istri maka dikenal dengan istilah marital rape 

atau pemerkosaan dalam ikatan perkawinan.2 

Marital rape itu tidak hanya hubungan seksual yang dilakukan 

secara paksa oleh suami terhadap istrinya tetapi juga sebaliknya sehingga 

tetap ada kemungkinan bahwa seorang suami bisa menjadi korban.3 Namun, 

spesifikasi korban yang sering mengalami kekerasan ini adalah istri karena 

menurut teori nurture adanya konstruksi sosial yang menempatkan strata 

istri lebih rendah daripada suami sehingga istri lebih rentan mendapatkan 

perlakuan diskriminasi.4 Selain itu, budaya patriarki yang masih sangat kuat 

diterapkan di Indonesia sehingga menyebabkan penulis membatasi subjek 

penelitian ini adalah istri yang menjadi korban, bukan sebaliknya. 

Di Indonesia, tindakan marital rape dapat dilaporkan ke Komnas 

Perempuan mengingat Komnas Perempuan merupakan sebuah lembaga 

pemerintahan yang melayani dan menangani kasus-kasus keperempuanan. 

Di Komnas Perempuan, laporan mengenai kekerasan terhadap perempuan 

atau kekerasan terhadap istri dikumpulkan menjadi data dan dipublikasi 

menjadi Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan yang diunggah 

ke website resmi Komnas Perempuan. 

 

 
2 Wawancara dengan Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, 

tanggal 10 Januari 2022. 

3 Niswatun Hasanah, “Marital Rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital 

Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 5. 

4 Aldila Arumita Sari, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Kepada Istri (Marital 

Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1:1 

(Juli 2019), hlm. 119. 
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Gambar 1. Data Laporan Marital Rape5 

Meskipun mengalami penurunan, namun angka yang terjadi di 

lapangan diprediksi jauh lebih besar daripada angka di atas.6 Angka tersebut 

menunjukkan ada banyak perempuan yang menjadi korban marital rape di 

Indonesia. Dengan itu, penulis memfokuskan penelitian ini hanya kepada 

perempuan muslim yang menjadi korban marital rape. 

Selain dapat ke Komnas Perempuan, aktivisme lain yang dapat 

dilakukan dalam menghadapi tindakan marital rape adalah melaporkannya 

secara normatif dengan memilih dua ketentuan pilihan hukum yaitu hukum 

perdata dan hukum pidana atau bahkan bisa keduanya sekaligus. Masing-

masing pilihan hukum ini akan memberikan akibat hukum yang berbeda 

pula yang mana pengajuan gugatan secara perdata akan memberikan akibat 

 
5 “Catatan Tahunan Komnas Perempuan,” https://www.komnasperempuan.go.id/, akses 14 

Januari 2022. 

6 Selvina Suryaningsih, “Mengenal Marital Rape, alias Pemerkosaan dalam Perkawinan,” 

Liputan diunggah pada Narasi TV #JadiPaham, Jakarta, 17 September 2021. 
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hukum yaitu putusnya perkawinan bagi pasangan yang mengalami marital 

rape dan pengajuan gugatan secara pidana akan memberikan akibat hukum 

yaitu penahanan bagi pelaku marital rape di dalam penjara. 

Dalam riset lain dikatakan bahwa mayoritas peneliti pemerkosaan 

dalam perkawinan setuju bahwa marital rape adalah tindak kekerasan dan 

penyalahgunaan kekuasaan di mana para suami mencoba untuk membangun 

dominasi dan mengontrol istri-istrinya. Pria-pria ini digambarkan sebagai 

sosok pencemburu dan mendominasi yang kerap memandang wanita hanya 

sebagai properti seks semata. Risikonya akan lebih tinggi jika perempuan 

berhadapan dengan pria-pria yang seperti ini. Fakta ini ditulis oleh Raquel 

Kennedy Bergen dan Elizabeth Barnhill dalam artikel “Marital Rape: New 

Research and Directions”. 

“Most researchers of marital rape agree that rape in marriage is an act 

of violence: an abuse of power by which a husband attemps to establish 

dominance and control over his wife. While the research thus far 

reveals no composite picture of husband rapist, these men are often 

portrayed as jealous, domineering individuals who feel a sense of 

entitlement to have sex with their “property”.7 

 

Raquel Kennedy Bergen juga mengatakan perempuan yang kerap 

diperkosa suaminya akan diperkosa berkali-kali lagi setidaknya 20 kali atau 

lebih sebelum kekerasan itu berakhir dan dibandingkan dengan wanita yang 

diperkosa oleh kenalannya, wanita yang diperkosa oleh pasangannya sendiri 

 
7 Raquel Kennedy Bergen and Elizabeth Barnhill, “Marital Rape: New Research and 

Directions,” VAWnet: The National Resource Center on Violence Against Women, (Februari 2006), 

hlm. 4. 
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akan lebih memungkinkan mengalami oral seks atau anal seks yang tidak 

diinginkan. 

“It is important to note that these assaults may occur many times often 

20 times or more before the violence ends and research indicates that 

compared to women raped by acquaintances, women who are raped by 

their partners are more likely to experience unwanted oral and anal 

intercourse”. 8 

 

Bertrand Russel menemukan di antara wanita yang sudah pernah 

menikah, pemerkosaan yang dilakukan oleh suami atau mantan suaminya 4 

kali lebih sering terjadi daripada pemerkosaan yang dilakukan oleh orang 

asing9 dan ¾ dari para korban memilih untuk tidak melaporkan kasus 

tersebut ke Polisi karena pemerkosaan itu dilakukan oleh suami atau mantan 

suaminya. Diantara kasus-kasus yang tidak dilaporkan tersebut, 77% di 

antaranya melakukan pemerkosaan hingga selesai, 77% lainnya percobaan 

pemerkosaan dan 75% sisa lainnya merupakan serangan seksual.10 Adapun 

penyebab utama dari tingginya angka tidak melaporkan ini karena stigma 

masyarakat yang masih menganggap kata pemerkosaan itu hanya terjadi di 

luar ikatan perkawinan. Penjelasan ini disampaikan dalam artikel Patricia 

Mahoney and Linda M. Williams tentang “Sexual Assault in Marriage” dan 

dalam penelitiannya Callie Marie Rennison, Ph.D. 

“In addition, Russell (1990) found that among ever married women, 

husband/ex-husband perpetrated rape was 4 times more common than 

stranger perpetrated rape”. 

 
8 Ibid., hlm. 3. 

9 Patricia Mahoney and Linda M. Williams, “Sexual Assault in Marriage: Prevalence, 

Consequences and Treatment of Wife Rape,” Partner Violence: A 20 Year Literature Review and 

Synthesis, t.th, hlm. 2. 

10 Callie Marie Rennison, “Rape and Sexual Assault: Reporting to Police and Medical 

Attention, 1992-2000,” U.S. Departement of Justice Office, (Agustus 2002), hlm. 3. 
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“When the offender was a current or former husband or boyfriend, 

about three-fourts of all victimizations were not reported to Police 

(77% of completed rapes, 77% of attamped rapes and 75% of sexual 

assaults not reported)”. 

 

Tidak hanya terjadi dalam kalangan masyarakat Amerika Serikat, 

stigma pemerkosaan hanya terjadi di luar ikatan perkawinan ternyata masih 

berlaku di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia juga. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Komnas Perempuan: 

“…Masyarakat kita kerap menganggap bahwa ketika seseorang sudah 

masuk ke dalam ikatan perkawinan maka dia dianggap sudah siap untuk 

melakukan hubungan seksual kapan pun diinginkan sehingga peristiwa 

pemerkosaan dalam ikatan perkawinan itu dianggap tabu dan aneh”.11 

 

Ditambah lagi masih terdapat stereotip pembagian kerja antara 

laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan 

suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sosok yang paling kuat dan 

sosok yang paling agresif sementara tugas istri dalam kehidupan rumah 

tangga hanya untuk melayani kehidupan harian suami termasuk melayani 

hubungan seksualnya saja. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Ketua Komnas Perempuan: 

“…Mengapa di Indonesia marital rape itu menjadi hal yang aneh 

karena terutama bagi kaum perempuan muslim Indonesia sering kali 

dinasehati untuk tidak boleh menolak ajakan melakukan hubungan 

seksual oleh suaminya. Baik itu dengan alasan-alasan dogmatis agama, 

atau dengan kemungkinan-kemungkinan risiko sosial yang mana ia 

harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pasangannya atau suaminya 

akan mencari pelepasan seksualnya di tempat lain”.12 

 

 
11 Wawancara dengan Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta 

Pusat, tanggal 10 Januari 2022. 

12 Wawancara dengan Andy Yentriyani, Ketua Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta 

Pusat, tanggal 10 Januari 2022. 
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Berangkat dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan mencari 

tahu bagaimana respons hukum perempuan muslim di Indonesia terhadap 

tindak kekerasan seksual marital rape mengingat bahwa Indonesia adalah 

negara mayoritas muslim terbesar di dunia sehingga masyarakatnya secara 

umum harus tunduk dan taat pada hukum Islam dan juga hukum Indonesia. 

Hal ini lah yang membuat penulis merasa sangat tertarik untuk menjadikan 

permasalahan ini menjadi sebuah penelitian tesis dengan judul “Marital 

Rape” dan Aktivisme Hukum Perempuan Muslim di Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas dan mempertegas kajian dalam penelitian ini, 

rumusan masalah sebagai batasan pada pokok permasalahan antara lain: 

1. Bagaimana sikap hukum yang diambil oleh para perempuan muslim 

korban marital rape dalam konteks ketentuan pilihan hukum perdata 

dan pidana di Indonesia? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi dipilihnya pilihan hukum perdata atau 

pilihan hukum pidana oleh para perempuan muslim korban marital 

rape? 

3. Mengapa para perempuan muslim korban marital rape mengambil dua 

pilihan hukum yang berbeda dalam konteks pilihan hukum perdata atau 

pilihan hukum pidana?  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah sebagai batasan pokok permasalah 

yang dipaparkan di atas maka dari itu tujuan dan kegunaan dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui respons atau sikap hukum yang dipilih oleh para 

perempuan muslim korban marital rape dalam konteks pilihan 

hukum perdata dan pidana di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pilihan hukum yang 

dipilih oleh para perempuan muslim korban marital rape. 

c. Untuk mengetahui penyebab diambilnya dua pilihan hukum yang 

berbeda oleh para perempuan muslim korban marital rape. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum. 

b. Memberikan kontribusi akademis bagi kelengkapan khazanah dan 

keilmuan Hukum Keluarga. 

c. Menambah referensi kepustakaan terkait kekerasan seksual dalam 

ikatan perkawinan. 

d. Representasi dari respons dan sikap hukum oleh perempuan muslim 

Indonesia terhadap pemerkosaan dalam relasi suami dan istri. 
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D. Telaah Pustaka 

Persoalan pemerkosaan dalam ikatan perkawinan atau yang lebih 

dikenal dengan istilah marital rape tidak asing lagi dalam dunia akademisi 

karena telah banyak peneliti sebelumnya yang mengkaji isu ini. Penelitian 

tersebut berupa karya-karya ilmiah, artikel-artikel dengan skala nasional 

maupun internasional, buku-buku dan lainnya. 

Meski telah banyak yang mengkaji tentang marital rape namun 

penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus memfokuskan 

kepada sikap hukum atau pilihan hukum yang diambil oleh para perempuan 

muslim korban marital rape di Indonesia. Penggunaan kata Indonesia di sini 

mempunyai maksud bahwa sikap hukum yang diambil para korban marital 

rape merupakan representasi dari sikap hukum korban lainnya yang datanya 

tidak dapat dijangkau oleh penulis maka dari itu sebagai pijakan awal dalam 

penelitian, penulis telah menelusuri kajian-kajian terdahulu yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. Dari beberapa penelitian tersebut, penulis 

membaginya menjadi 2 topik kajian yaitu marital rape dalam perspektif 

hukum dan marital rape dalam praktik. 

Beberapa penelitian yang masuk dalam kategori pertama adalah 

penelitian Muhammad Irfan Syaifuddin13, Zikri Darussamin14 dan Riskyanti 

 
13 M. Irfan Syaifuddin, “Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat,” Jurnal al-

Ahkam, Vol. 3:2 (Maret 2018). 

14 Zikri Darussamin, “Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian dalam Kajian Maqasid 

Syari’ah,” Al-Ahwal, Vol. 12:1 (Juni 2019). 
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Juniver Siburian15. Penelitian ini mengkaji marital rape dari segi hukum 

dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian tersebut meliputi 

penelitian marital rape dalam fikih munakahat, marital rape dalam maqāṣid 

syarī’ah dan marital rape dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan 

Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Mengenai subjek fikih munakahat, misalnya kajian Muhammad 

Irfan Syaifuddin yang menyimpulkan marital rape bertentangan dengan 

konsep fikih munakahat karena Islam sendiri telah menjatuhkan kewajiban 

suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang baik atau “mu’asyarah bil 

ma’ruf” sesuai dengan perintah QS. An-Nisa’ ayat 29. 

Kajian lainnya yaitu marital rape sebagai alasan perceraian dari 

perspektif maqāṣid syarī’ah nya yang dilakukan oleh Zikri Darussamin, 

menyimpulkan bahwa tindakan marital rape dapat dijadikan sebagai alasan 

perceraian meskipun tidak disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan 

mengingat kemudharatan marital rape yang menyebabkan kemafsadatan 

fisik dan mental istri serta menghalangi terwujudnya maqāṣid syarī’ah dari 

sebuah ikatan perkawinan yaitu hifz nasl (memelihara keluarga), hifz nafs 

(memelihara jiwa) dan hifz aql (memelihara akal) maka dengan itu maqāṣid 

syarī’ah dengan tegas melarang bahkan mengharamkan marital rape untuk 

dilakukan. 

 
15 Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU 

Penghapusan Kekerasan Seksual,” Jurnal Yuridis, Vol. 7:1 (Juni 2020).  
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Searah dengan yang dilakukan Zikri dan Syaifuddin, Riskyanti 

Juniver Siburian melakukan penelitian marital rape dengan menggunakan 

pendekatan normatif dari perspektif RUU PKS, kajian ini menyimpulkan 

bahwa pengecualian marital rape sebagai tindak pidana di Indonesia dapat 

diterima karena kalangan masyarakat Indonesia masih menganut sistem atau 

budaya patriarki yang dari dulu sudah ada serta dipengaruhi oleh perspektif 

dan dogmatis agama. Meskipun hukum Indonesia sudah memiliki ketentuan 

pidana yang mengakomodasi perbuatan marital rape untuk dapat dikenakan 

sanksi, namun RUU PKS masih tetap saja sangat diperlukan di mana yang 

menjadi gagasan utamanya adalah pentingnya hak wanita dan penghapusan 

diskriminasi gender. 

Kemudian beberapa peneliti lainnya meneliti marital rape dalam 

praktik menggunakan pendekatan ilmu sosial. Penelitian tersebut dilakukan 

oleh Aldila Arumita Sari16 dan Titin Samsudin17. Berdasarkan pada kajian 

marital rape yang berbasis keadilan gender di Indonesia, dapat disimpulkan 

bahwa pemberatan pidana terhadap pelaku marital rape dapat dilakukan 

apabila pelaku marital rape terbukti terjangkit HIV atau kekerasan seksual 

yang dilakukan pada masa iddah istri serta perceraian tanpa melalui proses 

perceraian sedangkan Titin mengkaji marital rape dari segi pelanggaran hak 

asasi manusia (HAM) yang menyimpulkan bahwa marital rape termasuk ke 

 
16 Aldila Arumita Sari, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital 

Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1:1, 

(Juli 2019). 

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

Ulum, Vol. 10:2 (Desember 2010). 
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dalam tindak kekerasan langsung (direct violence) karena tindakan tersebut 

terbukti mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak 

untuk hidup dengan aman dan hak untuk menikmati seksual dengan baik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu seperti yang diuraikan di atas, 

para peneliti sebelumnya hanya fokus mengkaji marital rape dari perspektif 

hukum normatif dan ilmu sosial dalam praktik sedangkan dalam penelitian 

ini penulis ingin melakukan penelitian marital rape tersebut untuk melihat 

apakah perempuan muslim korban marital rape sudah mampu merespons 

marital rape berbasis ketentuan hukum yang ada di Indonesia atau sesuai 

dengan pilihan hukum yang ada dan akan mengkaji relevansinya dengan 

pemahaman gender. 

E. Kerangka Teoritik 

Penelitian ini secara umum berangkat dari teori gender. Gender 

adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan 

seks yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologisnya. 

Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas masalah 

kaum perempuan adalah dapat membedakan antara konsep seks dan konsep 

gender. Pemahaman dan pembedaan terhadap kedua konsep tersebut sangat 

diperlukan karena alasan dari kedua konsep.18 

 
18 Janu Arbain, Nur Azizah, Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah 

atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer dan Manshour Fakih,” Sawwa, Vol. 

11:1 (Oktober 2015), hlm. 88. 
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Istilah seks lebih berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang 

yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon yang ada di dalam 

tubuhnya, dari segi anatomi fisiknya, alat reproduksinya serta karakteristik 

biologis lainnya sementara gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek 

sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis lainnya.19 

Gender adalah suatu sifat yang dikonstruksikan baik itu secara 

sosial maupun kultural yang disematkan pada kaum laki-laki maupun kaum 

perempuan. Contohnya seperti di lingkungan sosial masyarakat, perempuan 

dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, memiliki rupa yang menawan, 

dan memiliki sifat keibuan sedangkan laki-laki dianggap sosok yang paling 

kuat, sosok yang paling rasional, jantan dan perkasa padahal sifat tersebut 

dapat dialami oleh siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan sehingga 

bukan sesuatu yang bersifat kodrati maka perubahan ciri dan sifat-sifat itu 

dapat terjadi dari waktu ke waktu.20 

Pentingnya memahami perbedaan kedua konsep tersebut muncul 

untuk mengangkat persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa 

kaum perempuan. Penyebabnya dikarenakan adanya kaitan yang erat antara 

perbedaan gender dan ketidakadilan gender dengan struktur ketidakadilan 

masyarakat secara lebih luas maka akan sangat diperlukan pemahaman serta 

 
19 Ibid., hlm. 75-76. 

20 Mansour Faqih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm. 7-8. 
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pembedaan yang jelas antara konsep seks dan gender dalam membahas 

ketidakadilan sosial.21 

Dalam menggunakan analisis gender banyak ditemukan berbagai 

manifestasi ketidakadilan seperti dalam uraian berikut:22 

1. Marginalisasi seperti pemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan. 

Misalnya banyak perempuan desa yang telah tersingkirkan dan menjadi 

miskin akibat program pertanian yang hanya difokuskan kepada kaum 

laki-laki. Hal ini karena adanya asumsi bahwa petani itu identik dengan 

pekerjaan laki-laki. 

2. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yang umumnya kepada kaum 

perempuan. Di dalam rumah tangga dan masyarakat banyak kebijakan 

yang dibuat tanpa menganggap pentingnya kehadiran kaum perempuan. 

Misalnya, anggapan seperti perempuan hanya pantas di dapur. 

3. Strereotip atau pelabelan negatif terhadap jenis kelamin tertentu dan 

akibat dari stereotip itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan 

lainnya. Pelabelan ini berakibat membatasi, menyulitkan, memiskinkan 

dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, stigma masyarakat bahwa 

laki-laki adalah pencari nafkah utama sehingga jika perempuan bekerja 

hanya dinilai sebagai tambahan dan akan dibayar lebih rendah. 

4. Kekerasan (violence) terhadap perempuan karena perbedaan gender. 

Kekerasan ini mencakup pada kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan 

 
21 Janu Arbain, Nur Azizah, Ika Novita Sari, “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah 

atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer dan Manshour Fakih,” hlm. 76.  

22 Ibid., hlm. 89-90. 
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pemukulan sampai kekerasan secara halus seperti pelecehan. Banyak 

sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang diakibatkan 

karena adanya stereotip gender. 

5. Beban ganda (burden) yaitu adanya anggapan bahwa kaum perempuan 

memiliki sifat memelihara dan rajin bekerja serta tidak cocok apabila 

menjadi kepala rumah tangga. Hal ini mengakibatkan semua pekerjaan 

domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. 

Semua manifestasi ketidakadilan di atas, tersosialisasi pada kaum 

laki-laki dan perempuan sehingga lambat laun akhirnya kedua jenis kelamin 

tersebut menjadi terbiasa dan dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah 

merupakan kodrat sehingga tercipta lah suatu struktur dan sistem keadilan 

gender yang bisa diterima oleh masyarakat.23 

H.T. Wilson dan Elaine Sholwalter mengatakan bahwa gender itu 

bukan hanya sekedar perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari 

konstruksi sosial budaya tetapi lebih ditekankan pada konsep analisis dalam 

memahami serta menjelaskan sesuatu.24 Dengan itu, beberapa pilihan atau 

keputusan yang dipilih oleh seorang perempuan maupun laki-laki mungkin 

saja dipengaruhi oleh gender mereka. 

Selain itu, pemberdayaan (empowerment) terhadap perempuan 

sangat mempengaruhi perempuan dalam merespons dan mengambil sikap 

hukumnya. Pemberdayaan perempuan adalah bentuk upaya agar perempuan 

 
23 Mansour Faqih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, hlm. 72-77. 

24 H.T. Wilson, Elaine Sholwalter, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilazation 

(Laden: 1998), hlm. 2. 
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juga dapat memperoleh akses dan kontrol terhadap hukum, politik, ekonomi 

sosial budaya dan pendidikan. Hal ini ditujukan agar para perempuan dapat 

mengatur dirinya serta meningkatkan kepercayaan diri agar mampu turut 

berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga para 

perempuan mampu membangun kemampuan pada konsep dirinya sendiri. 

Pemberdayaan perempuan sangat lah penting karena hal ini termasuk dalam 

pemenuhan hak asasi manusia sebagai perempuan. Pemberdayaan ini sangat 

diperlukan demi kesetaraan dan keadilan gender serta untuk pengembangan 

sumber daya manusia yang non diskriminatif. 

Tidak hanya women empowerment, adanya women agency juga 

sangat mempengaruhi perempuan lain agar lebih terberdaya dalam memilih 

pilihan hukumnya. Women agency adalah cara perempuan menolak struktur 

masyarakat yang didominasi laki-laki dan sebaliknya feminitas mereka telah 

berubah dan membentuk komposisi sastra. Pengukuran women agency ini 

menimbulkan banyak tantangan termasuk multidimensi dan spesifitas 

konteks. Tantangan ini besar untuk konteks non-Barat yang mengadaptasi 

instrument pengukuran tanpa pengujian yang ketat dan pemahaman yang 

komprehensif tentang makna konstruksi di tempat. Selain itu, women 

agency juga dapat dilakukan untuk menangkap interpretasi para perempuan 

tentang pengambilan keputusan, kebebasan bergerak dan item skala sikap 

gender. 

Diana Tietjens Meyers berpendapat bahwa citra gender yang 

dinilai merusak ini dihasilkan oleh budaya patriarki sehingga memiliki efek 
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yang mendalam dan negatif pada kapasitas perempuan untuk menentukan 

nasib sendiri. Sikap gender pada umumnya mencerminkan norma-norma 

sosial lokal yang lebih luas daripada pendapat perempuan itu sendiri. 

Identitas gender atau perasaan seseorang tentang diri sendiri 

sebagai seorang wanita atau seorang pria jelas sangat dibentuk oleh budaya 

di mana seseorang itu dibesarkan. Jika dia dibesarkan dalam budaya seksis 

maka perolehan identitas feminin mungkin akan melibatkan pengembangan 

karakteristik, minat atau keinginan budaya normatif bagi perempuan atau 

lebih umum internalisasi norma gender. Dalam pelaksanaannya, feminisme 

menggunakan teori suara feminis dengan epistimologi yang kredibel yaitu 

mengartikulasikan teori otonomi implisit. Teori ini merupakan teori tentang 

bagaimana seseorang dapat membedakan keinginan, nilai dan tujuan sendiri 

dari teriakan wacana subordinasi dan tuntutan sosial yang luar biasa dan 

bagaimana seseorang itu mampu mengartikulasikan dan memberlakukan 

keinginan, nilai dan tujuan sendiri adalah teori penentuan nasib sendiri.25 

Begitu juga dalam praktik hukum, perempuan yang teberdayakan 

akan mampu memutuskan sesuatu secara rasional sesuai dengan apa yang 

dibutuhkannya. Dalam kasus marital rape, hukum Indonesia menyediakan 

dua pilihan hukum yang dapat dipilih dan diambil sesuai dengan kebutuhan 

perempuan muslim korban marital rape itu. Hal ini dapat dibungkus dengan 

sebuah teori yang bernama teori forum shopping yaitu orang-orang yang 

 
25 Diana Tietjens Meyers, Gender in the Mirror: Culture Imagery & Women’s Agency 

(New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 20. 
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bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil 

akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut.26 

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa aktivisme atau 

upaya-upaya hukum yang diambil atau dipilih oleh para perempuan muslim 

korban marital rape dapat dikaji dengan menggunakan teori gender karena 

memiliki kaitan yang terhubung dalam menentukan sebuah keputusan. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah dalam sebuah 

penelitian untuk mendapatkan data-data dengan kegunaan tertentu.27 Dalam 

setiap penelitian, metode ini sangat diperlukan agar dapat membuat sebuah 

penelitian menjadi lebih terarah, fokus, dan sistematis sehingga penelitian 

tersebut akan terkesan lebih analitik. Adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang mengkaji tentang respons atau sikap hukum dalam 

praktik hukum dalam Pengadilan yang dikonfirmasi melalui 12 putusan 

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagai bukti dari ketentuan 

hukum yang dipilih para perempuan muslim korban marital rape di 

Indonesia. 

 
26 Christian Lund, “Forum Shopping and Shopping Forum: Another 40-year Anniversarry,” 

The Journal of Pluralism and Unofficial Law, Vol. 53:3 (2021), hlm. 414. 
27 Hamid Damardi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Bandung: Alfabeta, 2013), 

hlm. 153. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode 

untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah objek penelitian 

melalui data yang dikumpulkan.28 Dalam penelitian ini, penulis akan 

mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan 12 putusan Pengadilan 

serta data sekunder berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait 

yang dianggap dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji sikap hukum 

para perempuan muslim di Indonesia ini adalah dengan menggunakan 

pendekatan gender. Penulis beranjak dari pandangan-pandangan ilmu 

sosial yang berkembang seperti gender.29 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan, 

antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer penelitian ini adalah 12 putusan Pengadilan 

yang dibagi menjadi 2 jenis putusan yaitu 6 putusan Perdata dan 6 

putusan Pidana. Ke-12 putusan tersebut didapatkan dari Direktori 

putusan Mahkamah Agung. 

 
28 Sugiyono, Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 17. 

29 Ibid., hlm. 18. 
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Adapun 6 putusan Perdata terdiri dari Putusan Nomor: 

35/Pdt.G/2021/PTA-Smg, Putusan Nomor: 2488/Pdt.G/2019/PA-

JS, Putusan Nomor: 1533/Pdt.G/2021/PA-Mks, Putusan Nomor: 

1535/Pdt.G/2015/PA-Mks, Putusan Nomor: 583/Pdt.G/2020/PA-

Rbg, dan Putusan Nomor: 2644/Pdt.G/2012/PA-JS. 

Selain itu, 6 Putusan Pidana terdiri dari Putusan Nomor: 

122/PID/2013/PT-BNA, Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2017/PN-

Bkl, Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2017/PN-Tte, Putusan Nomor: 

899/Pid.Sus/2014/PN-Dps, Putusan Nomor: 912/Pid.B/2011/PN-

Bgl, dan Putusan Nomor: 126/Pid.Sus/2015/PN-Pbg. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku 

yang bertema marital rape dan gender, artikel berskala nasional 

dan internasional tentang marital rape, karya ilmiah seperti skripsi, 

tesis, dan disertasi tentang marital rape, Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan (2018-2021), hasil wawancara bersama 3 Komisioner 

Komnas Perempuan yaitu Ibu Andy Yentriyani, Ibu Maria Ulfah 

Anshor dan Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D., hasil 

wawancara dengan Ibu S. Murwanti, S.H. selaku Sekretaris Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak “Rekso 

Dyah Utami” yang di bawah naungannya Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

dalam melakukan penelitian ini, antara lain: 

a. Penulis menelusuri berita-berita tentang marital rape di Indonesia. 

b. Penulis mengidentifikasi buku-buku yang bertema marital rape 

dan gender, kemudian penulis menelusuri banyak artikel dan karya 

ilmiah berupa skripsi, tesis dan disertasi dalam jangkauan nasional 

maupun internasional yang berhubungan dengan marital rape. 

c. Penulis mendatangi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 

mencari tahu kasus marital rape yang terjadi di Yogyakarta, namun 

ternyata tidak ada. 

d. Penulis mendatangi Kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta untuk 

mencari tahu kasus marital rape yang terjadi di Jakarta, namun 

surat penelitian penulis tidak direspons. 

e. Penulis mencari, membaca, menyaring, mengunduh dan akhirnya 

mengumpulkan 12 putusan Pengadilan terkait kasus marital rape 

dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. 

f. Penulis melakukan wawancara dengan 3 Komisioner di Komnas 

Perempuan, Menteng, Jakarta. 

g. Penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris Pusat Pelayanan 

Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPA) “Rekso 

Dyah Utami” di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori gender 

dalam menganalisis 12 putusan Pengadilan. Analisis datanya bersifat 

induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus lalu ditarik kesimpulan 

secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penulisan dalam tesis ini, penulis membagi 

sistematika penulisan menjadi beberapa Bab, antara lain: 

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang masalah sebagai pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, 

kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dilanjutkan 

telaah pustaka yaitu kajian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan 

penelitian, kerangka teoritik yaitu teori yang digunakan dalam penelitian, 

lalu metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan penelitian ini 

agar menjadi lebih sistematis dan terakhir sistematika pembahasan yaitu 

penjabaran tentang pembahasan-pembahasan yang akan dikaji. 

Bab Kedua memaparkan tentang marital rape dalam ketentuan 

hukum, bentuk dan penyebabnya. Bab ini memuat tentang sosiohistoris dan 

pengertian marital rape, kemudian ketentuan hukum marital rape yang di 

dalamnya membahas marital rape dalam kajian hukum Islam dan marital 

rape dalam kajian hukum Indonesia, lalu bentuk-bentuk marital rape, dan 

diakhiri penyebab dan dampak marital rape. 
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Bab Ketiga memaparkan tentang aktivisme hukum perempuan 

muslim terhadap tindakan marital rape yang mana dalam Bab ini penulis 

mengkaji 6 putusan Gugatan Cerai. Penulis menguraikan alasan perceraian 

menurut peraturan perundang-undangan, dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai pengajuan perceraian oleh perempuan muslim korban marital 

rape yang dinarasikan berdasarkan 6 putusan tersebut, kemudian perceraian 

sebagai upaya untuk penghindaran violence. 

Bab Keempat memaparkan tentang aktivisme hukum perempuan 

muslim terhadap tindakan marital rape yang mana dalam Bab ini penulis 

mengkaji 6 putusan Gugatan Pidana. penulis juga menguraikan pandangan 

Hakim terhadap marital rape, dilanjutkan pembahasan mengenai gugatan 

pidana oleh perempuan muslim korban marital rape yang dinarasikan 

berdasarkan 6 putusan tersebut serta gugatan pidana sebagai upaya untuk 

perlawanan violence. 

Bab Kelima berisi Penutup yang memaparkan tentang Simpulan 

dan Saran “Marital Rape” dan Aktivisme Hukum Perempuan muslim di 

Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini menghadirkan beberapa kesimpulan, sebagai 

berikut: 

1. Marital rape merupakan sebuah tindak kekerasan seksual dalam ikatan 

perkawinan yang penyelesaiannya bisa dilakukan dengan 2 ketentuan 

pilihan hukum yaitu gugatan perceraian dan gugatan pidana. Terkait 

dengan gugatan perceraian, norma hukum yang diberikan tidak setegas 

norma hukum pidana, tetapi alasan penganiayaan dan perselisihan terus 

menerus bisa menjadi interpretasi terhadap marital rape. Kalau norma 

hukum dalam gugatan pidana sudah jelas karena ada di dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga. 

2. Melalui 12 putusan Pengadilan yang diteliti, para perempuan muslim 

korban marital rape mengambil 2 pilihan hukum yang telah disediakan. 

Terdapat 6 perempuan muslim yang mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan Agama dan 6 perempuan muslim yang lainnya mengajukan 

gugatan pidana ke Pengadilan Negeri. Terkait gugatan perceraian, ada 

yang dikabulkan dan ada yang ditolak. Para Hakim menyelesaikannya 

gugatan perceraian tersebut dengan menafsirkan marital rape sebagai 

penganiayaan dan perselisihan terus menerus, tetapi gugatan perceraian 

tersebut ada karena dilatarbelakangi tindakan marital rape, sedangkan 
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para Hakim menyelesaikan gugatan pidana dengan memahami bahwa 

marital rape termasuk dalam tindak pidana. Dari 6 perempuan muslim 

yang mengajukan gugatan pidana seluruh gugatannya diterima, namun 

ada 1 gugatan yang pelakunya dijatuhkan pidana bersyarat yaitu tidak 

ditahan di dalam penjara. 

3. Pilihan hukum perdata dengan mengajukan gugatan cerai merupakan 

upaya para perempuan muslim untuk menghindari diri dari kekerasan 

dan upaya ini merupakan upaya privat atau kepentingan personal yang 

mempunyai manfaat atau pemberdayaan jangka pendek. Tetapi kalau 

pilihan hukum pidana dengan mengajukan pidana merupakan upaya 

perempuan muslim untuk melawan kekerasan dan upaya ini merupakan 

upaya global atau kepentingan publik yang dimaksudkan untuk manfaat 

kedepan yang lebih luas. Hal ini berkaitan dengan adanya advokasi dari 

para pihak dan merupakan faktor utama yang menyebabkan perempuan 

muslim tersebut berani untuk mengajukan gugatan pidana. 

B. Saran 

Dalam melakukan penelitian, penulis sangat mengalami kesulitan 

untuk berinteraksi langsung dengan para korban marital rape. Hal ini karena 

melanggar kode etik Komnas Perempuan sehingga penulis mengkajinya 

berdasarkan putusan Pengadilan terkait kasus marital rape. Tentu hal ini 

menjadi kendala terbesar bagi penulis karena data yang didapatkan tidak 

dapat dikonfirmasi oleh korbannya langsung, maka dari itu alangkah lebih 

baik jika Komnas Peremuan sebagai representatif dari para korban dapat 
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memfasilitasi para peneliti selanjutnya untuk berinteraksi langsung dengan 

para korban marital rape namun didampingi oleh para Komisioner Komnas 

Perempuan yang mana interaksi tersebut tetap menggunakan pendekatan 

Komnas Perempuan sehingga tidak mengganggu pemulihan mereka. 
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