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Jika diumpamkan, Keluarga adalah sebuah bahtera di tengah lautan yang mengarungi 

samudera mengikuti arah dan tujuan yang sudah ditentukan sebelum bahtera tersebut berlayar. 

Kepala keluarga yakni sang suami adalah kapten sekaligus nahkoda yang tahu ke mana 

bahtera itu di tujukan, sang istri dan anak-anak bisa dikatakan sebagai Anak Buah Kapal yang 

patuh pada perintah serta kebijakan sang kapten. Oleh sebab itu lancar atau tidaknya bahtera 

tersebut dalam mengarungi samudera tergantung dari kebijaksanaan dan kecakapan yang 

dimiliki oleh si Kapten. 

Namun pada kenyataanya kebijakan dan kebijaksanaan ini yang jarang dimiliki sang 

kapten akibatnya bahterapun berlayar tanpa arah dan tujuan, oleng dan terombang ambing di 

terpa gelombang, lebih parahnya lagi bahtera tersebut kandas ataupun karam di tengah 

perjalanan, yang menjadi korban adalah ABKnya sendiri yakni si istri dan terlebih lagi anak-

anaknya. 

Indonesia sebagai Negara yang dikenal dunia sebagai negara yang santun pada 

kenyataanya tidaklah berbanding lurus dalam kehidupan rumah tangganya. Seolah santun itu 

hanya digunakan sebagai kedok dalam kehidupan sosial tetapi dalam kehidupan berumah 

tangga kata santun sudah hilang tanpa makna. 

Kekerasan rumah tangga yang terjadi di Negeri kita ini patut menjadi perhatian dan 

tolak ukur kita bersama, Dalam temuan komnas perempuan yang dijadikan sebagai catatan 

tahunan di tahun 2016 bahwa kekerasan terhadap ranah personal atau kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT/RP) sejumlah 321.752 kasus, sejumlah 305.535 berasal dari data Badan 

Peradilan Agama sementara dari 16.217 kasus yang masuk berasal dari lembaga layanan mitra 

komnas perempuan, kekerasan yang terjadi di ranah KDRT/RP tercatat 69% atau 11.207 

kasus.  

Sebanyak 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus berupa kekerasan 

terhadap istri, 24% atau 2.734  kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus 

kekerasan terhadap anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam ranah KDRT/RP, 

kekerasan fisik menempati peringkat pertama dengan persentase 38%  atau 4.304 kasus,  



diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan 

ekonomi 9% atau 971  kasus. (Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan 2016”, 

http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/u]ploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-

Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan-2016.pdf).  

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa Kasus KDRT sebagian besar merupakan 

kejahatan berbasis gender dikarenakan kebanyakan korban dari kasus tersebut adalah 

perempuan. Menurut biro statisktik Australia pada Tahun 2005 menunjukan kekerasan dalam 

rumah tangga lebih banyak dialami oleh perempuan yang berumur 18-24 Tahun yaitu sebanyak  

38% dibandingkan dengan perempuan yang berumur 45 tahun atau lebih yaitu sebanyak 15 %. 

Bagaimanapun kekerasan dalam rumah tangga tidaklah dibenarkan, karena hal 

tersebut menyangkut masalah harkat dan martabat manusia, artinya orang yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga berarti harkat dan martabatnya sedang di injak-injak, dari sudut 

pandan Hak Asasi Manusia hal tersebut merupakan penghinaan yang sangat besar. 

Dari kebanyakan kasus, kekerasan dalam rumah tangga dialami oleh perempuan yang 

sangat begantung pada suaminya, dikarenakan kurang mandirinya perempuan tersebut dalam 

hal finansial, selain itu bisa juga dikarenakan level pendidikan yang rendah, seperti karena 

hanya lulusan Sekolah Dasar ataupun tidak menamatkan sekolahnya sampai jenjang SLTA. 

Di dalam  Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Ayat 1) 

Di dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bentuk-bentuk KDRT itu sendiri, 

yakni pertama kekerasan berupa fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat (Pasal 6), kedua Kekerasan Psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan 

psikis berat pada seseorang, ketiga kekerasan seksual yakni pemaksaan hubungan seksual 

baik terhadap orang yang menetap dalam dalam rumah tangga tersebut ataupun orang yang 

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan 



tertentu (Pasal 8). Keempat adalah bentuk penelantaran terhadap seseorang dalam lingkup 

rumah tangganya (Pasal 9). 

Cara Islam Mengatasi KDRT 

Kita sepakat, semua agama pasti mengajarkan cara berkeluarga yang baik termasuk di 

dalam ajaran agama islam. Keluarga adalah anugrah dari Allah di samping itu berkeluarga juga 

merupakan sunnah nabi yang sangat di tekankan, bahkan di dalam haditsnya nabi dengan 

tegas tidak menganggap seseorang umatnya jika tidak mau menjalankan sunnahnya yakni 

menikah atau berkeluarga. 

Kehidupan berkeluarga merupakan entitas terkecil dari kehidupan bermasyarakat, di 

dalamnya terdapat anggota yang saling mengikat, ayah, ibu serta anak sama-sama memiliki 

ikatan batin yang saling menghubungkan satu sama lainnya. 

Seorang ayah adalah pemimpin dalam kehidupan berkeluarga, pemikirannya dan 

ketegasannya sangat dibutuhkan untuk menghadang segala rintangan guna menjalankan biduk 

rumah tangga. Seorang ibu adalah menteri dari sang ayah dalam bidang kasih sayang, 

terkadang ibu juga menjadi menteri dalam bidang keamanan yang bertugas untuk menjaga 

keluarga di saat sang pemimpin sedang tidak ada di rumah. Bagi anak-anak keluarga berfungsi 

sebagai laboratorium bagi mereka yang akan menggodog mereka menjadi manusia berguna di 

massa depannya. 

Anugerah yang Allah berikan tersebut sering tidak di syukuri, akibatnya banyak yang 

menjalani kehidupan berkeluarga yang melenceng dari ajaran-ajaran-Nya, padahal untuk 

mewujudkan keluarga yang sakinnah, mawaddah, warrahmah tidak boleh lepas dari setiap 

aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. 

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu akbiat dari tidak 

adanya pengetahuan ataupun lemahnya keinginan untuk berpegang teguh pada ajaran agama 

terlebih dalam bidang munakahat. Baik itu pihak suami, istri, ataupun kedua-duanya. 

Sebagaimana sudah disebukan di atas, pihak yang selalu menjadi korban dalam 

kekerasan rumah tangga adalah pihak istri, si suami merasa diri paling hebat hingga ia berlaku 

sewenang-wenang. Padahal di dalam islam wanita itu sangat di hormati dan sangat dimuliakan 

termasuk di dalam rumah tangga. Di dalam Firman Allah surat An-Nisa ayat 19 yang artinya: 



“Dan bergaullah dengan mereka ( Istri-istrimu ) secara patut. Kemudian jika kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal 

Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. 

Bahkan Nabi Saw. Bersabda di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang 

artinya “Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik 

akhlaknya dan paling ramah terhadap istrinya/keluarganya”, Atau dalam riwayat Abu Daud, 

Nasa’i dan Ibnu Majah. Mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "!para suami 

yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik diantara kamu" (HR.Abu Daud, 

Nasa’i dan Ibnu Majah). Dalam Hadist lain Nabi mewanti-wanti agar "Janganlah kamu memukul 

hamba-hamba perempuan Allah SWT" (HR. Abu Daud). 

Dari nash diatas sudah tergambar jelas bahwa jika suami melakukan kekerasan 

terhadap istrinya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tercela. 

Meskipun si istri melakukan Nusyuz maka si suami terlebih dahulu harus mendidik bukan malah 

main pukul semb arangan. 

Nah, di dalam konteks nusyuz tersebut sering kali si suami memegang pada ayat 

tentang nusyuz untuk melegitimasi kekerasan yang dilakukannya, sebagaimana firman Allah 

SWT. “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka 

dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadharibuhunna) mereka. Kemudian 

jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 

Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi Maha Besar." (an Nisa: 34). 

Kata wadharabuhuna yang berasal dari kata dharaba di dalam ayat tersebut sering 

ditafsirkan dengan memukuli, padahal jika kita kaji lebih dalam lagi kata dharaba memiliki 

makna sangat luas seperti mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut Ar-Raghib 

secara metaforis berarti melakukan hubungan seksual. 

Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian terlebih dalam kehidupan keluarga, 

maka dari itu Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk membangun keluarga yang 

didasari pada saling mencintai dan saling menyayangi sebagaimana termaktub dalam Surah Ar-

Rum ayat 21. 

Wallahu A'lam Bishawab..... 


