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Abstrak.
Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang

dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di
dalam Undang-Undang Nomor I Thhun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam, yakni satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
membahayakan pihak lain, dan kompilasi Hnkunl
Islam dalam Pasal I l6 Kompilasi Hukunt Islam
yailu adanya unsur pertengkaran, percecokan,
kekerasan, kekejantan, pengoniayaan berat yang
membahayakan orang lain. Dasar Hukunt
Pengadilan Agama dapat Mengintegrasikan dan
Menerapkan Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004
Sebagai Alasan Perceraian adalah relevan dan

. dapat diterapkan serla dijadikan payung hukum
dalant perkara perceraian akibat pelanggaran
Pasal 116 Kompilasi Hukunt Islam huruJ (b), (d),
dan (g) dan pelanggaran atas pasal l9 huruf (d)
Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena ada
hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh salah
satupihctk antara suami alau isleri.

Kcrta Kunci ; Perceraian, LILI lVontor 1974, KHI

A bstroct
T'he concept of dome.stic violence can be ct

reoson.fctr dit:orce in lhe Lay, No. I of 1971 and the
Contpilalion of Islantic Latt, ie one third of cruelty
or aggravated assault endangering others, and
compilation of Islamic law in Article 116
Compilation of Islamic Latt, that is the element
quarrels, growing disunity, violence, cruelty,
ntaltreatment serious harm olhet's. The llasic Lav,
Religious Cow'ts can Integrate and Intplement
Article 9 of Lav, No. 23 of 2004 as reason for
divorce is relevant and can be applied and used as a
legal basis in the case of divorce due to violation o.f
Article I l6 of the Islamic Law Compilation letter
(b), (d) and (g) andviolation of article l9 letrer (d)
of Government Regulation of 1975, because there
are civil rights that have been ,-iolated by one party
of a htrsband or wife.

Keyuords ; Divorce, LIU No. 1974, KHI

A. PENDAHULUAN.
Perkawinan merupakan sebuah institusi yang

telah ditentukan oleh Allah S.W.T. yang
menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk
melakukan hubungan suami isteri, sehingga
seseorang dapat meneruskan keturunannya dan
melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain
perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki
maupun wanita untuk membentuk sebuah
keluarga. Terwujudnya rumah tangga yang
bahagra, kekal, sakinah, mawadah, dan rahmah
adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan.
Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai
sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan
dipertahankan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang
penting dalam realita kehidupan umat manusia.
Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat
ditegakkan dan dibina sesuai dengan norna agama
dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah
tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis
(suami istri), mereka saling berhubungan agar
mendapat keturunan sebagai penerus generasi.
Insan-insan yang berada dalam rumah tangga
itulah yang disebut "keluarga". Keluarga
merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga
yang dicita-citakan dalam ikata4 perkawinan yang
sah adalah keluarga sejahtera ban bahagia yang
selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. r

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan
keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan
umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal
nilai-nilai hidup dan nilai-nila kehormatan yang
tidak mengutamakan tata atur an perkawinan. Oleh
karena itu, masalah perkawinan ini dengan prolog
dan epilognya, pengamanan, dan pengamalan tata
aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh
warga negara Indonesia.

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera
dan bahagia, maka diperlukan perkawinan. Tidak
ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai
dengan norma agama dantata aturan yang berlaku.
Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan
dibina oleh suami isteri tersebut sangat tergantung
pada kehendak dan niat suami isteri yang
melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena
itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya
cinta lahir batin antara pasangan suami isteri
tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta
yang semu (tidak lahir batin), maka perkawinan
yang demikian itu biasanya tidak berumur lama
dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila
perkawinan sudah berakhir dengan suatu

I Abdul NlIanan, Anekct Masalah Hukwn Perdato lslom di
lndctnesia, Kencatia, Jakar1a,2006, hlm. 1.
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4{ud perkawinan dalam Hukum Islam
bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci(mitsaqon golidhon) yang terkait J;";;;
keyakinan dan keimanan kelada Allah S.\frj;
sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah
perkawinan,z oleh karena itu dalam perkawinan
terdapat aspek horizontal dan vertii<al. aspe[
horizontal tersebut adalah hubungan antara
fg,t*g pria dengan wanita yu.rg -"rglkatkan diribak secara lahir maupun batin sebagai suami danisteri untuk membentuk sebuah nimah tangga,
sedarigkan aspek vertikal tersebut adalah hubuffi
arfiar a sese orang sec ara 

-pribadi dengln fuhaniyayang berhubungan dengan kefakinan dan
keimanan, hubungan inillh y^"; menjadikan

f19l,1* sebagai sebuah ikaian 
"ri litiiqi"

F:try\on) yang di dalamnya terkandung dimensi
ibadah 

. (ubudiyah). Sudarsono, memberikan
pelgertian perkawinan sebagai akad yang bersifat
luhur dan suci antara I aki -lakldan p.r.*prurr.,

Dalam pasal i Undang-ilndan NomorNomor 1 Tahun lg74 Tenlang perkawinan
disebutkan bahwa : "perkawinan'iatah ikatan
Iahir batin antara seorang pria dengan wanita
sebagai suami isteri denganiujuan membentuk
keluarga (rumah nrsin) yang nufragia dankekal berdasarkan ["fufru"ui Uur* Maha
Esa". Pasal di atas selain memberikan pengertian
mengenai perkawinan juga menjelaskan i":uundari suatu perkawinan,- yiitu uni,rk *"*bentuk
keluarga 

-yang bahagia dan t et<ai 
-setugaimana

yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi HukumIslam (KHI), perkawinan U"JJj"un untuk
membangun kehi dupan berkeluarg u y ung sakinah,mawadah, dan rahmah. Rutusan tujuan
perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah
S. WT, Surat Ar Ru u* uy ui2lyurrg *tiryu,

"Di antara tanda-tanda -kebesaran_Nya

?lu.h. 
Dia menciptakan untukmu isteri_isteri

oarl Jenrsmu sendirir.supaya kamu cenderung
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan_Nyidi antaramu rasa kasih dan sayang,
sesungguhnya pada yang demikian itu benar_
P"ry-. terdapat tanda-t-anda kebesaran_Nya
bagi kaum yang berfikir ".

Hal ini menunjukaa bahwa perkawinan tidak

li".Vl bertuj uan untuk. mewujudkan kebahagiaan
lahiriyah saja. tetapi juga bertujuan .Irt,rf.mewujudkan kebahagiaan bathiniah f.ur.nu
perkawinan bukan hanyi dilihat sebagai hubunganl::T"ii saja, tetapi juga merupakin hub;;;
oaltn.4

. .- P.rgan demikian dua bentuk kebahagiaaninilah.yang harus terdapat Jatam sebuahperkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak
semua perkawinan dapat mewuiudkan tujuan dariperkawinan itu sendiri, bahkan seringkali
perkawinanharusputus di tengahjalan. Hal ini bisa
disebabkan kareni banyak A[t*, antaralain ialah
\3.:n3 adanya. kek-ejaman/kekerasan yang
dilakukan oleh salah satupihak (suimi/isrril i^tii
sebuah perkawinan. peiilaku destruktif dalam
I"Tuh tangga atau sering disebut 3uga dengan
kekerasan dalam rumah tingga sering ditemui di
d.uJ?* sebuah perkawinan, JJn tidak\*ung p*ai
akhirnya menj adi s ebab terj adinya perceraian.

Tindak kekerasan aalam 
-rumah 

tangga ini
Pi."ru"/? dipengaruhi oleh beberapa faktor antara
lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi,
,dun lain sebagainya. Erla'ngg"a Masdiana
berpendapat, kdkerasan itu saffi dipengaruhi
ideologi dan pemahaman budala masyarakat.
Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan,
perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah
tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cu.a
apapun.s

Hal ini menuiukan bahwa untuk mewujudkan
keutuhan dan kerukunan dalam mmah tangga
sangat tergantung pada kualitas perilaku A;
kemampuan pengendalian diri dari mising_rnurirg

,ilifl :], dalam.l ingkup rumah tanggatersebut, j ikl
Kuatrtas penlaku dan kemampuan pengendajian
diri dari masing-masing anggtta Aitai lingkup
rumah tangga tersebut buruk dan tidak i"pit
dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalamrumlh tangga dapat terganggu, karena kondisi
]ersebut berpotensi menimbulk an adanya tindak
kekerasan dalam rumah tang gayangpada akhirnya
memunculkan rasa tidak adil atau ticiak aman bagi
orang yang berada dalam lingkup rumah tang{a
tersebut.

. Sebagaimana yang dijelaskan dalam
penjelasan atas Undang-UnOang Nornor 23 Tahun
2A04 Tentang penghapusan "Kekerasan 

dalam
I1muh Tangga bahwa :-"Negu.u berpandangan
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama

perceraian, maka yang
adalah seluruh keiuarga
memprihatinkan.

menanggung akibatnya
yang biasanya sangat

, *i1rl Nurudin 
-darr 

Azhari Ak^Wmr*
Perdata Islant di Indonesia, Kencana. Jakarta',2004, hhn.
206.

,r Sudarsono, I{ukunt perkotyinctn Na.s.ional, Rineka Cipta.
Jakarra, 200-5, hlm. 36.

a. Am iu r Nu rudin dan Azhari Akm al Tarigan, I oc. c it., hlm.
206.

-r Erlangga Masdiana, Kekeras.an Dalont Runtah Tctngga
D ip en gartt hi Fokt or / deet I o,gl, http:,,r\i.u,rv to,.,.,prr..u,ri f ^ 
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kekerasan dalam rumah tangga adalah
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan
terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi".

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang
menentukanbahwa :

"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
asasitt.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga
sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yangmenentukanbahwa:

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik,
seksual, dan/atau penelantaran rumah tzngga
termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga".

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga
yang menjadikan perempuan sebagai korban
adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak
menutup kemungkinan perempuan bertindak
sebagai pelaku dan laki-iaki menjadi korbannya.
Hal ini antaru lain disebabkan karena kultur
masyarakat Indonesia yang cenderung menganut
sistem patriarkhal. Patriarkhal, sebagai suatu
struktur di mana kaum laki-laki yang memegang
kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan
pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang
dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak
bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku
destruktif maka hal tersebut tidaklah dapat
diterima dan apabila hal tersebut tidak dapat di
atasi maka mempertahankan perkawinan tersebut
adalah hal yang sia-sia.6

Meskipun Islam sangat mendorong agat
seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk
menjaga dan mempertahankan status perkawinan
sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud,
namun sebaliknya apabila dari perkawinan
tersebut yang terjadi adalah percekcokan terus-

o. AIi Hosien llakeem, et.al., Membela Perempuan, Al'
Huda, Jakarta,2005, hlm. 255.

menerus, adanya perilaku destruktif sehingga
kebahagiaan dan ketenteraman tidak dapat
terwujud, maka Allah S.WT karena sifat kasih
sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian
menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi
dari problematika rumah tangga yang ada.

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu
yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T,
semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak
abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan.
Walaupun perceraian adalah perbuatan yang
dihalalkan, perceraian termasuk salah satu
perbuatan yang dibenci oleh Allah S.Wl maka
dengan demikian, hal tersebut dihalalkan dalam
kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-
arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.
Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang
jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal
ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya,
yaitu : "Perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang Pengadilan, setelah Pe4gadilan
yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak".

B. PEMBAHASAN.
1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang dapat menjadi alasan terjadinya
perceraian menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 197 4 d,anKompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga secara konseptual telah meletakkan
pengertian yang lebih progresif tentang kekerasan
dalam rumah tangga, karena karakteristik kasus

kekerasan dalam rumah tangga sangat
berhubungan erat dengan keluarga, maka secara
tidak langsung Peradilan Agama juga menjadi
salah satu lembaga hukum yang memiliki peran
strategis dalam rangka menyelesaikan perkara
yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Secara prosedural, Peradilan Agama
bukanlah lembaga hukum yang memiliki
kewenangan secara langsung untuk menangani
perkara kekerasan dalam rumah tangga, akan
tetapi karena kekerasan dalam rumah tidak jarang

berakibat pada terjadinya perceraian yang
merupakan kompetensi absolut dari Peradilan
Agama, maka hal tersebut meletakkan Peradilan
Agama pada posisi yang sangat penting dalam
penyelesaian perkara tersebut.
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
sebagaimana disebutkan dalam Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalih ietiap
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.

Sesungguhnya kekerasan yang ciialami
seorang dalam sebuah n:mah tangga memiliki
dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang
mengalam kekerasan fisik, biasanya ia telah
mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan
,iesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami
kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan
tlsik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa,
nLulai dari menampar, menempeleng, memukul,
ntembanting, menendang, nembenturkan ke benda
lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau
rahkanmembakar.

Dalam banyak kasus yang terjadi. kekerasan
,lsik yang dialami perempuan bani,ak yang
nengakibatkan cidera berat, cacat permanen,
i.,ahkan kehilangan nyawa. Bisa iadi. kekerasan
:lsik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas
l-rsiknya. tetapi harnpir selalu merniliki implikasi
:sikoiogis dan sosial pada korbannya.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental
:dalah kekerasan yang mengarah pada serangan
I :r had ap rnental/psikis s eseorang. merupakon,uirg
paling 

_banyak terjadi dalam kasus-kasus _yang
.irlaporkan lembaga-lembaga pendamping. 

-Bisi
'r, erbentuk Llcapan-ucapan menyakitkan, kita-kata
kotor, bentakan, penghinaan, nrallpun ancaman.
Perempuan dryadikan sasaran pelampiasan, bisa
jadi karena faktor-faktor yang acla diluar rumah
:-angga.7

Kekerasan berdimensi ekonomi, tennasuk
\ ang terbanyak terfadi pada kasus-kasus kekerasan
Jaiam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi
masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan
sebagai kepala rumah tangga yang berkervajiban
:ntuk mencari dan memberi nafkah kepada isteri,
ietapi tidak sedikit dari mereka yang
nienelantarkan isteri dan anak-anak. Bahkan ada
lang secara sengaja mengontrol pendapatan isteri,
:nelarang isteri bekerja tetapi juga tidak
nremberikan uang atau pendapatan yang cukup

untukkeluarga.
Kekerasan seksual, yakni kekerasan yang

mengarah kepada serangan terhadap seksualitai
seseorang, bisa berupa pemaksaan hubungan
seksual (perkosaan), pemukulan dan bentuk_
bentuk kekerasan lain yang menyeftai hubungan
intim, bisa sebelum atau sesudah hubungan intim,
pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan
seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornog*fi,
penghinaan terhadap seksualitas perempuan
melalui bahasa verbai, ataupun pemaksaan pada
isteri untuk terus-menerus hamil itru
menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual
yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan
kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, menial,
maupun ekonomi, dan yang pasti tidak saja
berdampak pada organ seksireproduksi ,""aru
fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis
atau mental. Kekerasan dalam rumah tangga
tersebut, tidak jarang pada akhirnya menjacli alasan
bagi seseorang untuk melakukan perceraian,
karena secara substansial konsep kekerasan dalam
rumah tangga seperli di atas juga terdapat dalam
rumusan alasan-alasan yang dapat digunakan
seseorang nntuk melakdkan perceraian. hal
tersebut sebagairlana diatur dalam penjelasan
Pasal 39 a"vat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahr_ut
1974 juncto Pasal 1 16 Kompilasi Hukum Islam.
vaitrr:
a. Salah satu pihak berbuat zrna atau ntenjacli

pemahuk. pemadat, penjudi, dan lain sebagainya
1,ang sukar disernbuhkan:

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak lain darr tanpa alasan 1,ang sah atau kar.ena
hal di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lima) tahun atau hnkuman yalrg lebih ber.at
setelah perkau,inan berl angsung ;

d. Salah satu pihak rnelakukan kekejaman atau
penganiayaan berat ) ang nlenlbaliayakan pihak
lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atall
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kervajiban sebagai suami atau istri;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan perlengkaran dan tidak acla
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
alasan tersebut ditambah dengan :

a. Suami melanggar taklik talaknya;
b. Peralihan agama (murtad) yang men),ebabkan

ketidakrukunan dalam rumah tangga.Komnas Perempuan, op. c it., hlm. 32
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Beberapa alasan perceraian tersebut di atas,
walaupun secara redaksional tidak sama persis
dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga
sebagaimanayalg dirumuskan dalam Pasal I ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, akan
tetapi secara substansi alasan perceraian tersebut
memiliki kesamaan dengan fllmusan kekerasan
dalamrumah tangga.

Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun
di atas relasi yang penuh kekerasan rnenunjukkan
bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun,
dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari
kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi
Hukum Islam, perceraian dapat diajukan baik oleh
tsteri (khuluk) maupun suami (talak) Pereeraian
karena kekerasan dalam rumah tangga dapat
dilakukan dan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi
Hukum Islam apabilaterjadi hal-hal berikut :

a. Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan penyakit masyarakat lain;

b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun
berturut-turut tanpa persetuj uan pihak lain;

c. Adanya unsur pertengkaran, percekcokan,
kekerasan, kekej aman, pengani ay aan berat y ang
membahayakan pihak lain;

Perceraian pada umumnya menjadi jalan
terakhir yang ditempuh korban kekerasan dalam
rumah tangga (isteri) setelah semua upaya yang
dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah.
Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana
dinamika korban untuk menuju keputusan terberat
ini dalam kehidupan rumah tangganya. Perceraian
tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi
korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas
dari kekerasan dalam rumah tangga yang
menimpanya, di sisi lain isteri harus menanggung
stigma masyarakat yang masih menempatkannya
secara negatif sebagai janda didalam masyarakat.
Predikat janda cerai merupakan momok bagi para
perempuan di dalam masyarakat. Sehingga jika
keputusan untuk bercerai dilakukan, maka artinya
dia telah memulai menempuh jalan terjal
berikutnya dalam kehidupan sosial yang tidak
selalu berpihak padanya. Tidak mudah bagi
perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan
dengan bercerai.

2. Dasar Hukum Pengadilan Agama dapat
Mengintegrasikan dan Menerapkan Pasal 9
UU Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan
Perceraian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
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Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap
Wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Pelindungan Anak, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-
Undang Nomor 2l Tahun 2007 Tentang
Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
adalah bukti perubahan konstruktif bagi
penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah
tangga dan penghapusan kekerasan terhadap
perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut
jaminan implementasi dan operasionalisasi yang
lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam
berbagai perundang-undangan tersebut tidak
menjadi pasal bisu yang tidak mampu
melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas
aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim,
Advokat, dan pendamping, adalah memastikan
bahwa perundang-undangan itu bisa dij alankan.

Kebanyakan kasus kekerasan dalam rumah
tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama
" ters em b unyi " dal am perkara-pe rkar a c er ai gugat
yang diajukan para isteri. Alasan isteri meminta
c er ai p ada umumny a adalah p ene I ant aran ekonomi
oleh sang suami, suatu tindakan yarrg menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam
rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa
meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala
umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.a

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi
penegak hukum yang sangat berhubungan dengan
penegak berbagai perundang-undangan diatas.
Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak
pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan
Negeri, tetapi laporan Komnas perempuan yang
salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama,
menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah
pintu pefiama terkuaknya berbagai kekerasan
dalam rumah tangga yang sebelumnya tetutup
rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun
tidak langsung mengadili tindak pidananya,
Pengadilan Agama memiliki peranan strategis
dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.

PengadilanAgama sebagai sebuah instrument
pencarian keadilan, diharapkan dapat
menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat

8 Komnns Perempuan, Rrtrensi Bagi Hakim Peradilan
Agama Tentong Kekerasan Dalam Rtunah Tangga,

http : i,'u *'u'. korr nasperempuan.corrl, h lm I I I.
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mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam
keluarga. Pelaksanaan peradilan Agama juga
berbeda dengan Peradiian Umum karena para
hakim Agama juga mempunyai tugas untuk
mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di
luar sidang sebelum memutuskan secara
prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati
dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk
mempertimbangkan didalam menyelesaikan
perkara di lembaga Pengadilan Agama. 9

Empati dan pemahaman inilah yang dapat
mengantarkan pata Hakim untuk juga membuka
dan mempergunakan sumber perundangan dan
peraturan lainnya selain kelaziman Undang-
Undang Nomor 1 Tahun lgT4Tentang perkawinan
dan Kompilasan Hukum Islam yang berbasis pada
Hukum Islam. Pasal-pasal dalarn Unclang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-
undangan lainnya dapat dipergunakan untuk
menguatkan analisis hukum para Hakin Agama cli
dalam memeriksa kasus yang berada didalam
kewenangamya.

Tentu sa.ja penggunaan pasal-pasal yang
berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga
i ni. sebagaimana kewenangan Pengaclilan Agama,
trdak untuk menindak secara pidana pelakunya,
akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalanr
nrenjelaskan apa yang ter.jadi didaiam rumah
iangga yang berkaitan dengan kekelasan dalam
rumah tangga dan upaya mencari keadilan. za

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses
cerai gugat karena adanl,a kekerasan. Hakint
{gama dapat rnenjelaskan dari kaca mata hnkunt
r ang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23
falrun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Pasal 5 Dalam pasal ini
tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku. tapi
nrenjelaskan tentang bcntuk kekciasarr yang
Jilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang
diajukan ke meja sidang.

Sebuah penceraian, karenan_va cliputus
.lengan mempeltimbangkan b.rb;g;l
kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga
sesuai dengan Undang-Undang Nornor 23 Tahun
1004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
]'ang tidak mengatur masalah pidana, yang

, Hinrpunan Peraturan Perundang-undangan Dctlctnt
Lingkttngan PeradiIon Agarra, Direktorat pembina Baclan
Peradilan Agama Islan.r, Jakarta, 2001, hlm 83.

,, Ihid. h1m 83.

merupakan kewenanang Peradilan Umum, juga
dapat diterapkan untuk memberikan penekanan
bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus
yang serius dan memang dipayungi Undang-
Undang. Pasal ini memperjelas tentang dampak
yang terjadi dalam Kekerasan Dalam Rumah
Tangga yang sangat patut menjadi perlimbangan
hukumparaHakim.ll

Kasus penceraian di Pengadilan Agama yang
rnerupakan lembaga tingkat pertama merupakan
kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya
merupakan tindakan terakhir yang dilakukan
apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain.
Perceraian merupakan pilihan sulit yaltg
kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi
para pihak, sekalipun di sisi lain dapat menjacli
sebuah kepr-rtusan tepat untuk menl,elesaikan
suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam
rumah tangga, perceraian menjadi gr"rnting tajam
untuk memotong .rantai siklus kekerasan yang
selama ini membelit kehidupan rumah tangga
korban kekerasan daiam rumah tangga.12
Undang-Undang Nomor 1 Talrun 1974 Tentar.ig
Perkawinan Pasal 3 8 mej elaskan perkawinan derpat
diputus karena: kematian, perc€raian, dan
keputusan Pengadilan, sedangkan alasan terj adinva
perceraian diuraikan lebih rinci pada pasal 1 16
Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:1J
a. Saiah satu pihak berbuat zina atau menjadi

pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainr.a
vang sukar diserlbuhkan ;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
selama 2 (dua) tahun befiurut-turut tanlta izin
pihak lain dan tanpa alasan vang sah atau karena
hal di luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5
(lirna) tahun atau hukuman yang lebih berat
setelah perkau,inan berlangsung;

d. Salah satu pihak meiakukan kekejaman atau
penganial,aan berat yang membahayakan pihak
lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penl,akit dengan akibat tidak dapat menjaiankan
kervajiban sebagai suami atau isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menen-rs terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama murtad yang menyebabkan

ketidak rukunan dalam rumah tangga.

t t Ibid. hlm 85.
t2 lbid. hlm 84.
1i Fokusrnedia, Kompilosi Hukutn lslam, Fokusntedia.

Bandung,2007. hlm 38.
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Kewenangan absolute peradilan agamadiatur
dalam Pasal49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah
dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009. Salah satu
kewenangan absolute peradilan agama adalah
mengadili sengketa perkawinan. Kekuasaan dan
wewenang Pengadilan Agama dibidang
perkawinan, meliputi semua hal. yang diatur
berdasarkan kepada Undang-Undang mengenai
perkawinan yang berlaku, yakni Undang-Undang
No. I Tahun 1974 beserta semua peraturan
pelaksanaannya. Dalam tulisan ini Penulis tidak
akan membahas semua sengketa perkawinan
tersebut, tetapi hanya terbatas pada perkara
perceraian saja. Perkara perceraian yang diajukan
oleh pihak isteri disebut cerai gugat, dan perceraian
yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai
talak.

Faktor penyebab terjadinya perceraian yang
ditemukan dalam fakta persidangan di Pengadilan
Agama sangat banyak ragamnya, dari mulai
nnasalah ekonomi, pelanggaran ta'lik talak, nusyuz,
gangguan pihak ketiga, poligami tidak sehat,
murtad, politis, dan lain sebagainya. Yang
semuanya menyebabkan perselisihan dan
pertengkaran terus menerus arttara suami dan
isteri.

Ketika Undang-Undang penghapusan KDRT
dalam tataran teksnya, apalagi dalam
implemantasinya belum mampu berfung si s ebagai
instrument untuk melakukan transformasi hukum
yang hakiki, maka harapannya ada pada hakim.
Hakim bukan saja pemeriksa dan pemutus perkara,
namun juga penafsir atas teks Undang-Undang,
fakta sosial, fakta hukum dalam suatu kerangka
nalar hukum dan ideologi hukum yang berpijak
pada nilai-nilai kebaj ik antertinggi. t t

Statute Law Must Prevail, adalah patokan
pertama mesti dipegaag dan dilaksanakan hakim.
Hakim harus mencari, menemukan, dan
menentukan apakah ada ketentuan Undang-
Undang yang mengatur masalah perkara yang
disengketakan. Kalau Undang-Undangnya ada,
lebih lanjut hakim menganalisis, apakah :

- Rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas
dan rinci atau clear outline maupun plain
meaning yakni definisinya terang dan maknanya
jugajelas.

- Ketentuan pasal undang-undang yang hendak

,z+. M. Busyro Muqaddas, Menemukan Substansi Dalam
Keadilan Procedural, Uli Press, Yokyakarta 2009, hlm 20.

diterapkan itu memiliki potensi melindungi
kepentingan umum atau tidak menimbulkan
perkosaan dan ketidak patutan yang tidak sesuai
dengan peradaban dan kemanusiaan. 1 j

Apabila temy ata ketentuan Undang-Undang
ada dan aturannya jelas, rinci dan tidak
bertentangan dengan kepentingan umum,
kepatutan peradaban dan kemanusiaan, hakim
terikat mesti menerapkan Undang-Undang yang
bersangkutan sebagai dasar hukum putusan yang
akan dijatuhkan. Oleh karena itu hakim tidak bebas
dan merdeka menerapkan hukum yang lain seperti
dari hukum tidak tertulis atau yurisprudensi,
apabila ada Undang-Undang yang dikodiflkasi
mengatur sengketa yang diperkarakan.
Dalam UU Penghapusan KDRT Pasal 1 ayat (1)
yang dimaksud 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".

Ketika Pasal 1 ayat (1) dihubungkan dengan
perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka
akan diperoleh dasarpemikiran (basic reason) :

Pertama .' kalimat "kesengsaraan atalu
penderitaan secara fisik, seksual, dan
psikologis " bersesuaian dengan perkara
perceraian yang diajukan oleh pihak isteri dengan
alasan suami telah menyakiti badan/jasmani isteri
(bunyi taklik talak angka (3)). Kata menyakiti
dalam perjanjian perkawinan (taklik talak) luas
maknanya, sehingga dapat ditafsirkan menyakiti
badan/fi sik atau menyakiti rohani/psikolo gi.

Rumusan ayat (3) sighat taklik talak yang
berbunyi : "atau saya menyakiti badan/jasmani
isteri saya itu" tidak ada penjelasan lebih lanjut,
sehingga perlu ada penjelasan tentang perbuatan
apa saja dan kadar sakit yang bagaimana yang
dapat dikategorikan menyakiti badan/jasmani.
Menurut WJS Poerwadarminta, pengertian
menyakiti adalah sebagai berikut :/6
- Menyebabkan orang terasa sakit.
- Menyengsarakan, merundung.
- Sakit hati, melukai hati.
- Menyakiti diri, bekerja dengan tidak mengenal

l.;. Yahva Harahap. Hukun Acara Perdala, Sinar Grafika,
Jakarra.2008. hlm 858.

16WJS. Poeru'adarminta, Kamtrs Hukunt Bttha.sa
lndctnesia, Balai Pustaka. 1982. hlrn 85 I -852.
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1elah, mengusahakan dirinya dengan keras.
misalnya menyakiti dirinya karina ingin
mendapatpujian.

Alasan perceraian yang sejenis dengan ayat
13) dari sighat taklik talak ini adalah pasal i9
Peraturan Pemerintah Tahun 7 97 5, 5, artusilah satu
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan pihak lain. menurut M.
Ihhya Harahap, SH. rz

Pasal i t huruf d peraturan pemerintah Tahr-rn
1975 tersebut dapat ditafsirkan bukan sekedar
kekejaman atau penganiayaan fisik saja tetapi juga
kekej aman atas j iwa/rohani. Selanj utnya j iia-kita
perhatikan fakta yuridis, bahwa yang dimaksud
nrenyakiti pada ayat (3) sighat raklik talak aclalah
menyakiti badan/jasmani, dengan demikian tidak
Japat diperluas dengan pengertian kekejaman atau
penganiayaan mental/rohani.
Kedua, kalimat "ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, dan perampasan
kemerdekaan" berhubungan dengan perkara
'-.erceraian yang diajukan oleh pihak isteri atau
-.r:ami dengan alasan salah satu pihak baik isteri
:naupun suami telah terjadi perselisihan clan
:.ertengkaran akibat dari suami memaksa kepada
.stefinya supaya bekerja menjadi TKW diluar
:r:geri, atau perseiisihan dan pertengkarern akibat
-.uami melarang isterinya meneruskan kuliah
_.adahal kuliah/pendidikan merupakan liak bagi
!-nrlra warga Negara Indonesia.zS putusan hakim
,irlam perkara perceraian tersebut dikategorikan
:lrceraian akibat perselisihan dan pertengkaran
.:rlrs menerus antara suami dan isteri. sehingga
,,pre ftsn1.,ksi hukum i,ang dipakai dalarn clictunt
:rltusan "jatuh talak ba'in sughra" suami
.erhadap isteri.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat
:itarik kesimpulan bahrva pasal I ayat ( 1 ) dan pasal
" Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Keker-asan Dalam Rumah Tanggi
:.:levan dan dapat diterapkan sefia dijadilin
:ra\ung hukum dalam perkara perceraian akibat
:':langgaran Pasal 116 Kompilisi Hukum Islam
.,Lrruf (b), (d), dan (g) dan pelanggaran atas pasal 19
:uruf (d) Peraturan pemerintah 1it r, I 975, karena
-rJa hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh salah
.atLr pihak antara suami atau isteri.

C. KESIMPULAN.

- \'ahyaHarahap, Op.cit, hlm -530.
: H. Satria Effendi M. Zein, problematikd llukum

Kelttarga Islam Konlernporer Kencana, Jakafia. 2004.
hlm 97.

1. Konsep Kekerasan Dalam Rurnah Tangga yang
{apat menjadi alasan terjadinya perceraian
didalam Undang-Undang Nomor I Tihun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam, yakni satu pihak
melakukan kekej aman atau penganiayaan'be.ai
membahayakan pihak lain, dan kompilasi
Hukum Islam dalam pasal 116 Kompitasi
Flukum Islam yaitu adanya unsur pefiengkaran,
percecokan, kekerasan, liekejirrurr,
penganiayaan berat yang membahayakan orang
lain.

2. Dasar Hukum pengadilan Agama dapat
X4engintegrasikan dan Menerapkan pasal 9 UU
Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Alasan
Perceraian adalah relevan dan dapat cliterapkan
serta dijadikan payung hukum dalam p.ikuru
perceraian akibat pelanggaran pasil I I 6
Kompilasi Hukum Islam huruf (b), (d), clan (g)

9u, pelanggaran atas pasal lg huruf (d;
Peraturan Pemerintah Tahun 1975, karena acla
hak-hak keperdataan yang dilanggar oleh salah
satu pihak antara suami atau isteri.
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