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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri 

1. Pengertian Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri (marital 

rape) 

Secara harfiah marital rape berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 

dua kata: marital yang berarti berhubungan dengan perkawinan, rape yang 

berarti perkosa1 ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam  

mendefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral 

maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan 

tidak sadar.2 Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri merupakan 

perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga. Segala bentuk 

kekerasan dalam hubungan suami istri yang berakibat menyakiti secara fisik, 

psikis, seksual, dan ekonomi termasuk ancaman..Selain itu, hubungan suami 

istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal..Secara harfiah marital rape 

berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata: marital yang berarti 

berhubungan dengan perkawinan, rape yang berarti perkosaan.3 Dengan 

demikian, marital rape dapat diartikan sebagai perkosaan yang terjadi dalam 

perkawinan. 

                                                             
1 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), 373-465. 
2 Bergen dalam Siti Aisyah, “Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam”, 

Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.  
3 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1993), 373-465. 
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Ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam 

mendefinisikan marital rape, misalnya Bergen mendefinisikan sebagai 

hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan 

paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar. 

Menurut Elli N. Hasbianto.mendefinisikan marital rape sebagai 

pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual 

tanpa memperhatikan.kepuasan istri.4 Sedangkan menurut Farkha Cicik 

mengklarifikasikan marital rape dalam..tiga kategori yaitu: pemaksaan 

hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi dengan 

penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak 

dikehendaki istri.5 

Berdasarkan pengertian tentang marital rape yang telah disebutkan 

diatas, dapat disebutkan tentang bentuk-bentuk marital rape sebagai berikut, 

yaitu:  

1. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki..oleh istri, karena adanya 

ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik mauun psikis. 

2. Hubungan..seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; 

dengan oral, anal, dan sebagainya. 

3. Hubungan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan istri 

mengalami luka ringan..ataupun luka berat. 

                                                             
4 Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah 

Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, 

diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 

1996. 
5 Ibid. 
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Ketiga bentuk tersebut tidak mutlak adanya artinya dalam waktu kewaktu 

akan semakin varian sifatnya. Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai 

dari setengah harga laki-laki. Ini pertanda dari perlakuan hukum yang sangat 

diskriminatif. Oleh Islam pandangan dan praktik misoginis-diskriminatif itu 

diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik adil dan duniawi. Islam 

dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia 

merdeka.6 

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa stateman 

Al-Qur’an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah 1:187.  

فَُث إِلَى نَِسآئُِكْم ُهنَّ ِلبَاٌس لَُّكْم َوأَنتُْم ِلبَاٌس لَُّهنَّ َعِلَم للّاُ  يَاِم الرَّ نَُّكْم أَ  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الّصِ

ُكنتُْم تَْختانُوَن أَنفَُسُكْم فَتَاَب َعلَْيُكْم َوَعفَا َعنكُْم فَاآلَن بَاِشُروُهنَّ َواْبتَغُواْ َما َكتََب للّاُ 

لَُكْم َوُكلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى يَتَبَيََّن لَُكُم اْلَخْيُط األَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط األَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ 

يَاَم إِلَى الَّلْيِل َوالَ تُبَاِشُروُهنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحدُودُ للّاِ فَلَ  واْ الّصِ  أَتِمُّ

َّقُوَن  تَْقرَ   7بُوَها َكذَِلَك يُبَيُِّن للّاُ آيَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم يَت

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya 

dengan ma’ruf, tentunya tidak dibolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, 

penganiayaan, dan kekerasan lainnya..Meskipun pada dasarnya istri wajib 

.melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak teransang untuk 

melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang 

sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan 

                                                             
6 Ibid, 35. 
7 Q.S. Al-Baqarah [1]:187. 



17 

 

 

suami sampai sakitnya hilang..Jika suami tetap memaksa pada hakekatnya ia 

telah melanggar prinsip mu’asyaroh bil ma’ruf dengan berbuat aniaya kepada 

pihak yang justru seharusnya .ia dilindungi.8 

Sejalan dengan melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. 

Dengan merujuk pada hadist diatas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks 

dan justru pada kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga 

menjadi subjek.9 

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan 

kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk 

mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan 

terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. Kekerasan fisik antara lain berupa 

pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, 

pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam masalah hubungan seksual, laki-laki 

bersifat agresif sesuai dengan fitrahnya dan kebiasaannya, sedangkan wanita 

bersifat pasif, laki-laki lebih keras kemauannya dan lebih sedikit sabarnya 

dibandingkan wanita. Dalam memperhatikan kuatnya syahwat laki-laki, tidak 

boleh melupakan wanita beserta hak yang fitri untuk memperoleh kepuasan 

seksual. 

                                                             
8 Masdar F. Mas’udi. Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. (Cet II. Bandung: PT. 

Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), hlm 113. 
9 Ibid.   
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Nafsu syahwat tercipta seiring penciptaan manusia. Sebagai naluri, 

nafsu, seks tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan 

perilaku seksual. Akan tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan 

seks ini terpenuhi tanpa kendali. Ada lembaga perkawinan yang menghalalkan 

aktivitas seksual, agar pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri 

ketimbang sekedar pelampiasan.10  

Dalam artian sebagai sarana ibadah untuk membangun generasi yang 

baik. Oleh karena itu, seks disini harus dimaknai sesuatu perbuatan yang bersih 

dan bertujuan mulia. Berbagai macam pandangan masyarakat dalam menyikapi 

kasus pemerkosaan dalam rumah tangga tergantung pada perspektif yang 

digunakan untuk melihat seksualitas dalam rumah tangga, dan tergantung pada 

bagaimana cara kita dalam memahami ajaran-ajaran suatu agama. 

Kekuasaan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan 

kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan 

tujuan mengontrol, memperlemah, bukan menyakiti pihak lain. Tindak 

kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, 

kesehatan, budaya, politik, maupun moral.11 

Tindak kekerasan terhadap perempuan..pada dasarnya dapat dibagi 

menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan non fisik. 

Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan 

                                                             
10 Andy Dermawan, Marital Rape Perspektif Al-Qur’an, dalam Mochammad Sodik (ed.) 

Telaah Ulang Wacana Seksualitas, (Yogya; PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depak RI, dan McGill-

IISEP-CIDA, 2004) hlm 311. 
11 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan. (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi 

Aksara, t.th), hlm 6-7. 
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yang tidak diinginkan, pemukulan, penganiayaan, serta perkosaan. Termasuk 

dalam kategori ini adalah teror intimidasi, kawin paksa, kawin dibawah tangan, 

pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan 

penggunaan alat kontrasepsi. 

Sedangkan, kekerasan non fisik antara lain berupa pelecehan seksual, 

seperti sapaan, siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, 

direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan istri yang ditinggal suami 

tanpa kabar berita. Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik 

dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk 

mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak 

kekerasan, baik berbentuk fisik maupun non fisik, keduanya menyebabkan 

implikasi yang serius bagi kesehatan dan mental seseorang, namun perlu 

diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis, 

melainkan meliputi segala aspek kehidupan.12 

2. Antara Hak dan Kewajiban Dalam Hubungan Seksualitas Suami Istri 

Nafsu syahwat tercipta seiring penciptaan manusia dengan demikian ia 

menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, 

nafsu seks tentu akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan 

perilaku seksual.13  

                                                             
12 Milda Marlia, Kekerasan Seksual Terhadap Istri, hlm 19. 
13 Hamim Ilyas, Orientasi Seksual dari Kajian Islam, dalam S. Edi Santoso, Islam dan 

Konstruksi Seksualitas, (Yogyakarta; PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, The Ford Foundation, 

dan Pustaka Pelajar, 2002) hlm, 81-82. 
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Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pelayanan istri kepada suami merupakan 

sesuatu yang sudah dikenal di kalangan orang yang terkena sasaran firman 

Allah Q.S. Al-Baqarah: 228 sebagaimana berikut; 

ْصَن بِأَنفُِسِهنَّ ثَلَثَةَ قُُرَوٍء َوالَ يَِحلُّ لَُهنَّ أَن يَْكتُْمَن َما َخلََق للّاُ فِي أَْرَحاِمِهنَّ َواْلُمَطلَّقَاُت يَتََربَّ 

ِهنَّ فِي ذَِلَك إِْن أََرادُواْ إِْصلَحاً  َولَُهنَّ إِن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِاّلّلِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوبُعُولَتُُهنَّ أََحقُّ بَِردِّ

َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ َوللّاُ َعِزيٌز َحكُيٌم ِمثُْل   14الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َوِللّرِ

Tidaklah dikenal bahwa laki-laki melakukan tugas-tugas wanita, seperti 

menyapu, menggiling tepung, membuat adonan, membuat roti, mencuci dan 

sebagainya. Apalagi karena tugas si suami ialah bekerja di luar rumah, maka 

adilah jika si istri bertugas di dalam rumah. Kedua, setiap hak diimbangi 

dengan kewajiban. Allah telah mewajibkan suami untukmemberi nafkah, 

tempat tinggal, dan pakaian kepada istri karena semua itu merupakan hak istri, 

lebih-lebih mengenai mahar. Karena itu, si istri dibebani melakukan 

kewajiban-kewajiban yang seimbang dengan haknya itu. Adapun perkataan 

orang bahwa mahar dan nafkah merupakan kewajian suami sebagai imbalan 

karena ia dapat menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya, maka 

perkataan itu tertolak karena kenikmatan dan kesayangan itu dirasakan berdua. 

Ketiga, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Al-Hadyu, “Sesungguhnya ikatan-

ikatan yang mutlak itu diberlakukan menurut ‘urf (kebiasaan); dan menurut 

‘urf, wanita itu melaksanakan tugas-tugas untuk kemaslahatan didalam rumah 

tangga.” Selanjutnya beliau berkata, Allah berfirman; 

                                                             
14 Kementrian Agama, Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3), Jakarta: 1985 
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اُموَن َعلَى النَِّساء بَِما فَضََّل للّاُ بَعَْضُهْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَنفَقُواْ ِمْن أَْمَواِلِهْم  َجاُل قَوَّ الّرِ

اِلَحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِّْلغَْيِب بَِما َحِفَظ للّاُ َواللَّتِي تََخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ  فَالصَّ

فِي اْلَمَضاِجعِ َواْضِربُوُهنَّ فَإِْن أَطَْعنَُكْم فَلَ تَْبغُواْ َعلَْيِهنَّ َسبِيلً إِنَّ للّاَ َكاَن َعِليّاً  َواْهُجُروُهنَّ 

 15َكبِيراً 

“Apabila si istri tidak melayani suami, bahkan sebaliknya si suami yang 

melayani segala keperluan istri, berarti si istri itulah yang menjadi pemimpin 

atas suaminya.” 

Keempat, diriwayatkan dari wanita-wanita sahabat bahwa mereka melayani 

suami-suami mereka dan mengatur kemaslahatan rumah tangga. Diriwayatkan 

dari Asma’ binti Abu Bakar bahwa dia berkata, “saya melayani Zubeir 

(suaminya) dan melayani seluruh kebutuhan rumah tangga. Dia mempunyai 

kuda, maka saya yang mengurusnya dan memberinya makan.” 

Dan diriwayatkan pula darinya bahwa dia biasa memberi makan dan minum 

kudanya, membawakan timba, mengadoni tepung, dan membawa biji-bijian 

diatas kepalanya dari ladangnya sejauh dua pertiga farsakh. 

Fatimah Az-Zahra, pemimpin wanita sedunia, biasanya melayani Ali dan 

mengurus keperluan rumah tangganya dengan menggiling tepung, membuat 

roti, memutar penggilingan hingga lecet telapak tangannya. Suatu ketika 

pergilah dia bersama suaminya kepada Nabi saw. Mengadukan masalah 

pelayanan ini kepada beliau, lalu beliau menetapkan tugas Fatimah untuk 

menjalankan pelayanan di dalam rumah dan Ali untuk menjalankan tugas di 

                                                             
15  
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luar rumah. Ibnu habib berkata, “Khidmah bathinah (tugas-tugas di dalam 

rumah) itu ialah menggiling tepung, memasak, mengatur tempat tidur, 

menyapu rumah, mengambil air, dan urusan-urusan rumah tangga lainnya.” 

Para pengikut pendapat kedua itu berkata, “Hadist-hadist ini hanya 

menunjukkan kesunatan dan kemuliaan akhlak, tidak menunjukkan wajib, dan 

pelayanan Fatimah dan Asma’ kepada suami mereka itu hanya sekedar bakti 

dan kebaikan semata.” 

Mereka lupa bahwa Fatimah mengadu kepada Rasulullah saw. Mengenai 

bebean tugas yang diembannya itu, dan Rasul tidak menerima pengaduannya 

serta tidak mengatakan kepada Ali bahwa Fatimah tidak seharusnya melakukan 

hal itu, sehingga tugas-tugas itu sepenuhnya ada di pundak Ali. Nabi saw tidak 

melakukan diskriminasi hukum terhadap seseoran, maka sabda, amalan, dan 

taqrir beliau merupakan syari’at bagi kita. Beliau melihat Asma’ membawa 

rumput diatas kepalanya dan berlajan bersama Zubeir, suaminya, tetapi beliau 

tidak mengatakan bahwa Asma’ seharusnya tidak seperti itu karena merupakan 

penganiayaan terhadap dirinya. Bahkan beliau membenarkan pelayanan para 

sahabat terhadap istri-istri mereka, padahal beliau tehu bahwa diantara istri-

istri itu ada yang merasa tidak senang melakukan tugas-tugas itudan ada pula 

yang merasa rela. Hal ini tidak diasingkan lagi. 

Dengan demikian, benarlah perkataan: “Orang itu dikenal karena 

kebenaran, bukannya kebenaran dikenal karena orangnya.” 

Akhirnya, menurut saya, wanita muslimah berkewajiban melaksanakan 

tugas untuk melayani suaminya dan mengurusi rumah tangganya sesuai dengan 



23 

 

 

fitrahnya dan sesuai dengan tradisi masyarakat Islam yang diwarisi dari 

generasi ke generasi. Wanita yang sombong dan congkak atau yang buruk 

akhlaknya tidaklah memperhatikan petunjuk agama dan tidak menghiraukan 

perkataan seorang fuqaha pun mengenai hak atau kewajiban.16 

B. Pola Relasi Suami Istri Dalam Islam 

Sudah selayaknya suami dan istri megemban tanggungjawabnya masing-

masing, karena diantara suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya. Suami 

bertanggungjawab atas nafkah dan istri bertanggungjawab untuk mendidik 

anak dan mengurusi rumahtangga.  

Banyak sekali kasus rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena 

diantara keduanya tidak memahami perannya masing-masing. Tugas suami 

bukan hanya mencari nafkah saja akan tetapi memberikan kasih sayang, 

perhatian, dan kehangatan untuk istri. Sehingga istri merasa nyaman dan aman 

dengan adanya suami dalam hidupnya, bukan hanya sebagai pencari nafkah 

yang hanya bisa memberikan kebahagiaan materi saja. 

Sebagaimana telah ditentukan dalam syari’at mewajibkan kepada suami 

untuk memenuhi kebutuhan material seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, 

pengobatan, dan sebagainya, sesuai dengan kondisi masing-masing, atau 

seperti yang dikatakan oleh Al-Qur’an “bil ma’ruf” (menurut cara yang 

ma’ruf/patut). 

                                                             
16 DR. Yusuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press 

1995), hlm,599-601.   
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Allah memerintahkan para suami menggauli isteri dengan baik. Jangan kikir 

dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang 

melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka masam terhadap mereka. 

Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada 

tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius 

terhadap istrinya timbul karena hatinya telah terpaut oleh wanita lain, maka 

hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-

mudahan yang dibenci oleh suami itu justru itulah yang akan mendatangkan 

kebaikan dan kebahagiaan pada mereka. 17 

Namun syari’at, tidak pernah melupakan akan kebutuhan-kebutuhan 

spiritual yang manusia tidaklah bernama manusia kecuali dengan adanya 

kebutuhan-kebutuhan tersebut, sebagaimana kata seorang pujangga kuno: 

“Maka karena jiwamu itulah engkau sebagai manusia, bukan Cuma dengan 

badanmu.” 

Bahkan Al-Qur’an menyebut perkawinan ini sebagai salah satu ayat diantara 

ayat-ayat Allah di alam semesta dan salah satu nikmat yang diberikan-Nya 

kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana firman Nya dalam Q.S. Ar-Rum: 21; 

َودَّةً َوَرْحمَ  ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعََل بَْينَكُم مَّ ي ةً إِنَّ فِ َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم ّمِ

 18ذَِلَك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 

                                                             
17 Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid II (Juz 4-6), Kementrian Agama, Jakarta 6 Agustus 1985. 
18 Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid VII (Juz 13-15), Kementrian Agama, Jakarta 6 Agustus 

1985. 
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Ayat ini menjadikan sasaran atau tujuan hidup bersuami istri ialah 

ketentraman hati, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, yang semua ini 

merupakan aspek kejiwaan, bukan material. Tidak ada artinya kehidupan 

bersuami istri yang sunyi dari aspek-aspek maknawi ini, sehingga badan 

berdekatan tetapi ruh berjauhan. 

Dalam hal ini banyak suami yang keliru, padahal diri mereka sebenarnya 

baik ketika mereka mengira bahwa kewajiban mereka terhadap istri mereka 

ialah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, tidak ada yang lain lagi. 

Dia melupakan bahwa wanita (istri) itu bukan hanya membutuhkan makan, 

minum, pakaian, dan lain-lain kebutuhan material, tetapi juga membutuhkan 

perkataan yang baik, wajah yang ceria, senyum yang manis, sentuhan yang 

lembut yang menyenangkan hati dan menghilangkan kegundahan. 

Imam Ghazali mengemukakan sejumlah hak suami istri dan adab pergaulan 

diantara mereka yang kehidupan berkeluarga tidak akan dapat harmonis tanpa 

semua itu. Diantara adab-adab yang dituntunkan oleh Al-Qur’an dan Shunnah 

itu ialah berakhlak yang baik terhadapnya dan sabar dalam menghadapi 

godaannya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 : 
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ً َوالَ تَْعُضلُوُهنَّ ِلتَذَْهبُواْ بِبَْعِض  َما  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ يَِحلُّ لَكُْم أَن تَِرثُواْ النَِّساء كَْرها

بَيِّنٍَة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَإِن كَِرْهتُُموُهنَّ فَعََسى أَ  ن آتَْيتُُموُهنَّ إاِلَّ أَن يَأْتِيَن بِفَاِحَشٍة مُّ

 19تَْكَرُهواْ َشْيئاً َويَْجعََل للّاُ فِيِه َخْيراً َكثِيراً 

C. Penyebab Terjadinya Marital Rape Dalam Rumah Tangga 

Beberapa penyebab dilakukannya marital rape oleh suami kepada istri 

antara lain sebagai berikut:20 Pertama; penyebab langsung, terdiri;  

a. Libido yang tidak berimbang. Dorongan seksual dimiliki oleh setiap 

individu, akan tetapi dorongan ini berbeda-beda antar individu, akan tetapi 

dorongan ini berbeda-beda antara individulaki-laki dengan perempuan. 

Kulturnya laki-laki cenderung dapat mengekspresikan keinginannya 

dibanding perempuan. Berdasarkan hal tersebut seorang istri dalam 

keluarga cenderung pasif dalam merealisasikan libidonya. Kepasifan ini 

sebenarnya dapat dijembatani dengan foreplaying, akan tetapi metode ini 

tidak banyak diketahui oleh pelaku marital rape, akibatnya banyak 

hubungan seksual dilakukan tanpa kesepakatan alias terpaksa sehingga istri 

seringkali merasakan sakit dan tersiksa. Apabila tidak dilakukan, maka istri 

dianggap melakukan penolakan atau bahkan tidak mampu melayani suami. 

b. Penolakan istri. Penolakan dapat dilakukan oleh istri karena cara suami 

memperlakukan istri dalam hubungan seksual, seperti hubungan seksual 

                                                             
19 Al-Qur’an Dan Tafsirnya Jilid II (Juz 4-6), Kementrian Agama, Jakarta 6 Agustus 

1985. 
20 Cicik Farha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan 

Rasul,  

(Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan Ford Foundation, 1998), hlm 43-59. 
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yang disertai dengan kekerasan, sehingga istri enggan melakukannya, istri 

sedang tidak bergairah pada saat akan berhubungan intim. Penolakan ini 

diartikan sebagai pembangkangan oleh pihak suami karena adanya 

keyakinan bahwa perempuan atau istri berkewajiban melayani suami 

sehingga suami berhak untuk memaksanya. 

c. Suami mabuk setelah minum-minuman keras. Kecenderungan orang yang 

mabuk akan berperilaku tidak terkontrol. 

Kedua; Penyebab tak langsung,terdiri dari: 

a. Kurangnya komunikasi. Salah satu kunci kebahagiaan suami istri adalah 

apabila keduanya saling terbuka. Namun tradisi membicarakan seks dalam 

rumah tangga sekalipun dianggap tabu menjadikan suami enggan 

memperbincangkan secara terbuka, disamping adanya kultur yang enggan 

menganggap perempuan hanya berkewajiban untuk melayani suami. Hal 

ini menyebabkan istri merasa malu untuk mengambil inisiatif dalam 

hubungan seksual, meskipun istri sedang menginginkannya, sehingga 

menerimanya sebagai obyek seks semata. 

b. Adanya teman selingkuh pihak suami. Perselingkuhan suami dengan 

wanita lain secara tidak langsung menjadi salah satu penyebab terjadinya 

kekerasan seksual dalam perkawinan. Istri cenderung menolak hubungan 

seksual setelah mengetahui suaminya memiliki pasangan selingkuh karena 

terbayang suaminya melakukannya dengan wanita lain. Atau suami 

cenderung meminta cara hubungan seksual yang bervariasai yang tidak 

biasa dilakukannya dengan istri.  
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c. Ketergantungan dan kesulitan ekonomi. Istri secara ekonomi tidak mandiri

tepi tergantung pada suami. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki

bargaining position dalam hubungan seksual meskipun sedang tidak

menghendakinya. Istri akan semakin terpojok posisinya apabila menolak

ajakan suami. Mengenai ketergantungan ini tidak hanya istri pada suami,

dapat juga terjadi pada suami yang tidak bekerja sehingga bergantung

secara ekonomis pada istri. Suami yang secara budaya dipersepsikan

sebagai pemilik otoritas yang lebih tinggi dari istri, merasa kurang

berharga di mata istri karena tidak mampu melaksanakan kewajibannya

sebagai kepala rumah tangga. Kekurangan yang ada pada suami seringkali

ditutupi dengan perwujudan dalam bentuk kekerasan baik secara fisik

maupun psikis termasuk di dalamnya kekerasan seksual.

d. Kawin paksa. Kawin paksa seringkali mengakibatkan proses komunikasi

antara suami istri menjadi sulit, sehingga persoalan-persoalan dalam

rumah tangga jarang dibicarakan secara terbuka, termasuk dalam

persoalan seksualitas.21

21 Ibid. 


