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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

 

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 



 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan 
tidak dilambangkan 

 - Bāʼ B ب

 - Tā T ت

 Sā ṡ s (dengan titik di atas) ث

 - Jīm J ج

 Hāʼ ḥɑʼ ح
h (dengan titik di 

bawah) 

 - Khāʼ Kh خ

 - Dāl D د

 Zāl Ż ذ
z (dengan titik di 

atas) 

 - Rāʼ R ر

 - Zāʼ Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik di 

bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik di 

bawah) 

 Tāʼ ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Zāʼ ẓ ظ
z (dengan titik di 

bawah) 

 ʻAīn ʻ koma terbalik ke atas ع

 - Gaīn G غ

 - Fāʼ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Wāwu W و

 - hāʼ H ـھ

 Hamzah ' Apostrof ء

 - yāʼ Y ي



 

 

  

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis Muta’addidah متعّددة

 Ditulis ‘iddah عّدة

III. Ta’ Marbūṭah di akhir kata 

a. Bila dimatikan tulis h 

 Ditulis ḥikmah عادة

 Ditulis Jizyah جزية

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

b. Bila Ta’Marbūṭah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

ولياءاال كرامة  Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱʼ 

c. Bila Ta’Marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t 

الفطرى زكاة  Ditulis zᾱkat al-fiṭr 

 



 

 

IV. Vocal Pendek 

 faṭḥah Ditulis A ـــــَــــ

 Kasrah Ditulis I ـــــِــــ

 ḍɑmmah Ditulis U ـــــُــــ

V. Vocal Panjang 

1 Faṭḥah + alif Ditulis ᾱ 

 Ditulis jᾱhiliyah جاهلية 

2 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis ᾱ 

 Ditulis tansᾱ تنسى 

3 Kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كرمي 

4 ḍɑmmah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūḍ فروض 

VI. Vocal Rangkap 

1 Faṭḥah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 

2 Faṭḥah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 

VII. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 



 

 

 Ditulis a’antum أأنتم

 Ditulis u’iddat أعدت

شكرمت لئن  Ditulis la’in syakartum 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur’ᾱn القرآن

 Ditulis al-Qiyᾱs القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’Ditulis as-Samᾱ السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Zawi al-furūḍ نويالفروض

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهلالسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat disangkal 

oleh setiap individu. Perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kecenderungan 

untuk menjalankan hasrat biologis dan psikologis kemanusiaan serta bertujuan untuk 

mendapatkan keturunan dan berbagi kasih sayang. Defenisi lain perkawinan 

bertujuan untuk membangun rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, 

sebagaimanahal disinyalir dalam Q.S.al-Rum/30:21 

نۡ ۡأَنۡ ۡۡۦ تِهَِۡءايَۡ َۡوِمنۡ  ۡم ِ ۡلَُكم ۡل ِتَسۡ جۡ َو ۡأَز ۡۡأَنفُِسُكمۡ َۡخلََق ۡإُِۡكنُوۡ ا ۡبَيۡ لَيۡ اْ َۡوَجعََل َودَّةۡ َها ۡمَّ َۡوَرحۡ ۡنَُكم
ۡذَۡ َۡمة   ۡفِي ِلَكۡإِنَّ

 يَتَفَكَُّروَنۡۡم ۡل ِقَو ۡۡتۡ يَۡ َل ۡ

Terjemahnya: 

‘dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.sesungguhnya 

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

berfikir’.
1
 

 

Tujuan dari perkawinan yang diatur dalam tata nilai kemasyarakatan tidak 

dapat dilepaskan dari tata nilai keagamaan seseorang, yang mana secara universal 

tata nilai keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sama disemua 

agama dan keyakinan. 

Sementara dalam ajaran Islam, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2006). 
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membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2
  

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
3
  

Tatanan nilai yang diterapkan dalam perkawinan khususnya yang diatur di 

Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan K. Bertens bahwa ‘agama adalah motivasi yang terkuat untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang 

sangat prinsipil dalam aturan masing-masing agama’,
4
 walaupun pada kenyataannya 

aturan itu sendiri terkadang untuk umat beragama yang bersangkutan pada beberapa 

aspek penerapannya secara umum. 

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula 

memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada, ditujukan 

agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau memperbaiki 

perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan berseberangan dengan 

doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan 

perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat sejalan dengan aturan 

agama dan sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor1/1974 tentang Perkawinan, 

yang terdapat pada Pasal 1 yaitu: ‘Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

                                                 
        

2
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada 

19980), h.56  

        
3
 Pusdiklat Teknis Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, (Jakarta: 2008) h.2. 
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Maha Esa’.
5
 Pernyataan ini dapat dilihat pula dari komentar Ibrahim Hosen yang 

mengatakan bahwa nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia 

diciptakan Allah yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya 

perkembangbiakan umat manusia, sehingga perkawinan dibutuhkan untuk dapat 

mengatur dan sebagai wadah penyaluran potensi kemanusiaannya, dan untuk 

menjamin keteraturan tersebut maka mesti diikuti dengan ketundukan pada sah dan 

tidaknya perkawinan tersebut.
6
   

Undang-Undang ini mengatur pula hak dan kedudukan antara suami dan isteri 

adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.
7
 

Tidak semua pasangan dalam perkawinan dapat menjalani hubungan berumah 

tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing 

sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri. Terkadang perkawinan itu harus 

menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri tersebut 

menjadi tidak harmonis adanya, namun terkadang pula ada yang dapat melewati 

rintangan dan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang telah disepakati 

sebelumnya ketika awal mereka membangun rumah tangga atau dengan cara terjadi 

saling pengertian diantara mereka, sehingga tidak harus permasalahan itu berlanjut 

kepada ketidakharmonisan mereka bahkan sampai pada hasil kesimpulan untuk 

                                                                                                                                           
        

4
 K. Bertens, Etika (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.35 

        
5
 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, direktorat Jenderal Pembimbingan Masyarakat 

Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, Pasal 1, (Jakarta:2003), h.131 
6
 Ibrahim Hoesein, Fiqih Perbandingan dalam masalah nikah, Thalak, Rujuk dan Hukum 

Kewarisan, Jilid 1 (Cet. 1, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h.77 
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berpisah atau bercerai. Sebelum menempuh jalan perceraian, Islam memberikan 

solusi terhadap penyelesaian perkara rumah tangga dengan jalan yang ditunjukkan 

oleh Allah melalui Q.S. an-Nisa/4:35 yaitu: 

نۡ عَثُواَْۡحَكمۡ بۡ ٱنِِهَماۡفَِۡشقَاَقۡبَيۡ ۡتُمۡ ِخفۡ َۡوإِنۡ  نۡ َوَحَكمۡ ۡۦِلهِۡأَھۡ ۡاۡم ِ ُۡبَيۡ ٱِقۡاۡيَُوف ِۡحۡ لَۡ إِصۡ ۡإِنۡيُِريدَا ِۡۡلَها ۡأَھۡ ۡاۡم ِ ۡۡنَُهَما ۡ َّللَّ إِنَّ

اَۡخبِير ۡٱ ََۡكاَنَۡعِليم  ۡاَّۡۡللَّ

Terjemahnya: 

dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
8
 

 

Dalam ayat di atas Allah memberikan solusi sebelum menempuh jalan 

perceraian melalui pengadilan yaitu jika terjadi permasalahan pada suami dan isteri 

sebaiknya mereka atau pihak keluarga mengupayakan menghadirkan pihak yang 

dapat berposisi netral dari kedua belah pihak untuk dapat mendamaikan sekaligus 

mencarikan solusi bagi masalah yang mereka alami sehingga kemudian mereka dapat 

membina dan melanjutkan hubungan keluarga yang lebih harmonis. 

Perceraian dalam Islam adalah sesuatu yang dijadikan jalan terakhir dari 

semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Bahkan dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah mengatakan bahwa “Perbuatan 

halal yang paling Allah benci adalah talak (perceraian)”.
9
 Hal ini sejalan dengan apa 

yang dikatakan oleh Ahmad Rofik bahwa salah satu prinsip mendasar dari syariat 

perkawinan Islam adalah asas mempersulit terjadinya perceraian.
10

 

                                                                                                                                           
7
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 62 

8
 Departemen Agama RI, h. 109 

9
 Subul Al-Salam, Juz 3 (Qairo: Dar Ihya Alturalas Alaraby, 1960, h.168 

10
 Ahmad Rofiq Hukum Islam di Indonesia, h 65  
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Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan 

sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah 

tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di peradilan pun tergambar bahwa niat 

untuk bercerai itu terlaksana ketika semua proses persidangan sudah melalui jalan 

buntu untuk berdamai. 

 Walaupun asas ini diterapkan dijadikan asas untuk mencegah terjadinya 

perceraian, tetapi ada pula perceraian yang dilaksanakan di pengadilan harus 

dilanjutkan dengan putusan untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara suami 

isteri tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk 

menyatukan mereka lagi. 

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan 

adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang 

dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, 

walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan 

oleh suami kepada isterinya sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan 

cerai ke pengadilan agama.  

Kekerasan dalam Islam dalam bentuk apapun yang berimplikasi kepada 

kezaliman (penganiayaan) tidak dibolehkan, apalagi yang terjadi di dalam rumah 

tangga setiap keluarga muslim. Rumah tangga muslim semestinya menghantarkan 

setiap individu yang ada di dalamnya harusnya mendapatkan ketenangan hidup 

sehingga tujuan membina rumah tangga agar menjadi mawaddah dan rahmah dalam 

syariat Islam dapat terpenuhi, namun hal itu kerap kali terjadi di dalam keluarga yang 

jauh dari nilai-nilai Islam. 
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Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, juga dapat 

dinilai mengandung unsur kejahatan, walau pun itu dilakukan kepada isteri atau 

bahkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Islam sangat tidak mentolelir 

berbagai bentuk kekerasan yang terjadi apalagi dilakukan dalam rumah tangga.  

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah 

lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena 

kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di 

luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi 

anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di alamnya, tempat anggota keluarga 

dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, 

saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata 

rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. 

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi 

di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata 

justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan 

justru sering terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.
11

    

Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi yang 

terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga 

anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. 

Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan 

luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. 

                                                 
         

11
 G. Widiartana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum), 

(Jakarta, Universitas Atma Jaya, 2009) h. 1.   
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang 

mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara 

psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum 

maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan 

perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana 

pada saat itu korban tidak menghendakinya adalah salah satu bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru. 

Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh 

korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu 

yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban.   

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan “Payung Hukum” bagi para 

korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang 

maksud adalah: 

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk malakukan perbuatan, 

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.
12

 

 

Kekerasan rumah tangga yang terjadi dan menjadi fakta dalam masyarakat 

saat ini sangat berdampak pada semua aspek keluarga. Sehingga ada beberapa anak 
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yang menjadi korban atas KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya (Ayah) kepada 

ibunya, dan ini sangat mempengaruhi mental dan psikologinya di masyarakat. 

Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa suatu 

keluarga hanyalah untuk melindungi nama baik keluarga. Pengorbanan sang isteri 

seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Banyaknya 

kasus yang terjadi khususnya KDRT, akan membuat begitu banyak pengaduan yang 

dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pula tingkat penyelasaian yang 

optimal oleh Pengadilan Agama terhadap penyelsaian kasus KDRT. 

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering 

terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi, menengah maupun 

bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja 

baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa dipungkiri bahwa korban 

kekerasan terbesar menimpa pada perempuan dan anak-anak. Sejauh ini penanganan 

segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap 

rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik 

warganegaranya. Seberat apa pun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah 

tangga itu pula yang berhak menentukan untuk menyelesaikannya atau tidak. 

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang 

menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai 

menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa 

pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, 

secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
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 Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang RI 
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Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada 

kelompok masyarakat rentan, ketidak berdayaan mereka semakin menempatkan 

mereka pada posisi yang terpuruk. 

Fakta di lapangan cenderung menunjukkan bahwa perempuan dan 

anak-anak lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut 

terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah 

atau suami mereka. 

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi karena secara 

umum dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah 

daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi ketidakadilan, 

kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu dalam masyarakat ada kecenderungan 

pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai 

hak untuk memukulinya. 

Kehidupan di masyarakat terdapat kenyataan bahwa keutuhan rumah tangga 

sering terancam eksistensinya akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga 

yang dilakukan oleh salah satu yang merasa paling dominan dan berkuasa dalam hal 

ini banyak pelakunya adalah kaum laki-laki (suami) dengan korban kebanyakan 

berasal dari kaum perempuan (isteri). 

Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku 

pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan 

kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua 

                                                                                                                                           
No.23 tahun 2004), Pasal 1 (Jakarta: Sinar Garafika, 2009) h. 2 
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belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua 

belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan 

jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui 

Pengadilan Agama. 

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat 

berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun 

untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan 

Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari 

Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam 

rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, 

meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama 

memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi. Data 

pasangan melakukan perceraian di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan, 

fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia, perlu 

mendapatkan perhatian serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan trend 

yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, sedikitnya 403.070, 

bahkan 1 tahun kemudian yakni pada tahun 2019 menjadi 406.178 kasus, yakni data 

perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama seluruh Indonesia pada tahun 2018 

sebanyak 403.070 perkara, di mana perkara cerai talak berjumlah 107.062 perkara, 

sedangkan cerai gugat berjumlah 300.008 perkara.
13

 

Yuniyanti Chuzaifah dalam siaran fers dalam catatan tahunan (CATAHU) 

Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga 
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(KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. 

Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan 

terhadap perempuan pada tahun 2019, jumlah kasus yang ditangani oleh 441 

Pengadilan Agama mencapai 406.178 kasus. Ini merupakan total kasus kekerasan 

terhadap perempuan yang tercatat ditangani. Dengan kata lain dari 392.610 kasus 

dimana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, 

hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban 

KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk 

melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.
14

  

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 

’tersembunyi’ dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Alasan 

isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang 

suami–suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT 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. 

Kabupaten Pinrang merupakan tempat pemasok beras terbesar di Sulawesi 

selatan dimana pekerjaan utama dari penduduk di kabupaten Pinrang merupakan 

petani dan lahan pertanian, yang berada di kabupaten Pinrang sangatlah cocok untuk 

usahatani padi. Aspek kehidupan masyarakat di kabupaten Pinrang saling 

                                                                                                                                           
13

Yuniyanti Chuzaifah 

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempu

an-2019%20 tanggal 01 Oktober 2020 diakses pada pukul 13.00. 
14

https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-kom

nas-perempuan-2019%20, tanggal 01 Oktober 2020 diakses pada pukul 13.00. 
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berpengaruh diantara aspek ekonomi berpengaruh pada aspek sosial budaya dan 

keagamaan demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya income atau pendapatan 

petani pangan ini dapat mempengaruhi pola pikir dan pola pandang yang tercermin 

dalam pola sikap dan tingkah lakunya dan pada giliran berpengaruh pada realitas 

hidup masyarakat. Hal itu juga yang mempengaruhi kehidupan berumah tangga 

setiap masyarakat di kabupaten Pinrang. Dan pada akhirnya menjadi salah satu 

penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kalangan masyarakat 

kabupaten Pinrang. 

Salah satu contoh kasus di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2017 

dengan perkara Nomor 566/Pdt.G/2017/PA Prg tentang kasus KDRT, seorang isteri 

mengajukan gugatan cerai gugat kepada suaminya karena suaminya tempramental, 

meskipun hanya persoalan sepeleh dan setiap kali marah suaminya selalu memukul 

isterinya bahkan isterinya pernah diperlakukan seperti binatang dengan mengikat 

leher isterinya kemudian menyeretya. Dari kejadian tersebut isteri tidak melaporkan 

perlakuan suaminya kepihak yang berwajib dan lebih memilih mengakhiri 

perkawinannya dengan bercerai dengan suaminya dan berdasarkan alasan-alasan 

isteri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan gugatan 

cerai sang isteri tersebut.
15

  

Contoh kasus di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2018 dengan  

perkara Nomor 781/Pdt.G/2018/PA Prg tentang kasus KDRT, seorang isteri 

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena suaminya sering 

minum-minuman keras dan sering main judi, dan setiap kali suaminya mabuk atau 
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kalah dalam berjudi, suaminya selalu pulang dalam keadaan marah dan memukul 

isterinya sampai badan isterinya lebam yang menyebabkan sang isteri tersebut tidak 

tahan lagi hidup bersama dengan suaminya dan berdasarkan alasan-alasan isteri 

tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan gugatan cerai sang 

isteri tersebut.
16

 

Contoh kasus yang lain di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2019 

dengan perkara Nomor 200/Pdt.G/2019/PA Prg tentang kasus KDRT, seorang isteri 

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena suaminya malas bekerja dan 

suaminya marah bila masakan isterinya tidak enak bahkan suaminya melempar 

makanan yang ada di meja makan bila tidak sesuai dengan selerahnya dan bila 

isterinya menegurnya suaminya langsung memukul isterinya sampai mulut isterinya 

berdarah sehingga menyebabkan sang isteri tersebut tidak tahan lagi hidup bersama 

dengan suaminya dan berdasarkan alasan-alasan isteri tersebut, Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Pinrang mengabulkan gugatan cerai sang isteri tersebut.
17

 

Contoh kasus di Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2020 dengan 

perkara Nomor 405/Pdt.G/2020/PA Prg tentang kasus KDRT, seorang isteri 

mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena suaminya berselingkuh dengan 

perempuan lain dan setelah ketahuan oleh isterinya berselingkuh dengan perempuan 

lain, isterinya marah-marah dan menyuruh meninggalkan selingkuhan suaminya 

tersebut sehingga suaminya marah dan memukul serta mencekik leher isterinya. 

sehingga menyebabkan sang isteri tersebut tidak tahan lagi hidup bersama dengan 

suaminya dan berdasarkan alasan-alasan isteri tersebut, Majelis Hakim Pengadilan 
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 Kasubag Hukum, Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, 2017  
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Agama Pinrang mengabulkan gugatan cerai sang isteri tersebut. Dan masih banyak 

contoh kasus KDRT yang lain yang terjadi sepanjang tahun 2017 sampai tahun 2020 

dengan beragam alasan yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga.
18

 

 

Adapun data yang diambil dari kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang 

mengenai data perceraian akibat KDRT yang masuk dan yang putus mulai tahun 

2017 sampai dengan tahun 2021. 

Tabel 1. Angka perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 

2017 s/d 2020 

TAHUN KDRT 

2017 

2018 

2019 

2020 

532 

550 

596 

737 

JUMLAH 2.415 

Sumber Data : Diolah dari data sekunder Pengadilan Agama Pinrang. 

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka dapat terlihat dengan jelas  bahwa 

angka perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat 

setiap tahunnya. 

  Dan dari jumlah kasus perceraian karena alasan KDRT itu beraneka 

ragam bentuk-bentuk KDRT yang masuk di Pengadilan Agama Pinrang diantaranya 

                                                                                                                                           
16

 Kasubag Hukum, Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, 2018 
17

 Kasubag Hukum, Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, 2019 
18

 Kasubag Hukum, Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, 2020 
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karena kekerasan fisik, kekerasan, ekonomi, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, 

dan kekerasan spiritual.  

Berangkat dari latar belakang di atas maka, penelitian ini sangatlah 

diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi 

pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama khususunya kasus KDRT. Olehnya itu dilakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang”. 

B.  Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan Deskripsi fokus adalah satu kaidah upaya pengolahan 

data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar 

dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri.
19

 Pada 

umumnya deskripsi menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatannya, 

bagaimana arahnya, sehingga mendapatkan fokus yang tajam dalam sebuah kajian. 

Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah: 

1.  Kajian bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Pinrang.  

2.  Kajian bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam 

rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang.  

3.  Kajian akibat hukum terhadap perceraian karena alasan kekerasan dalam 

rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan beberapa ulasan dalam urain latar belakang masalah, maka 

diatur pokok masalah adalah bagaimana Proses Penyelesaian Perkara Perceraian 

Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam 

perkara perceraian di Pengadilan Agama Pinrang? 

2. Bagaimana bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan 

dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang? 

3. Apa akibat hukum terhadap perceraian karena alasan kekerasan dalam 

rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

yang mengakibatkan terjadinya perceraian. 

b. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian akibat 

kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang. 

c. Untuk mengetahui dampak hukum perceraian karena alasan kekerasan 

dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Pinrang.   

2.  Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 
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 Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, (Indeks, Jakarta 2008), 

h.9 



17 

 

 

 

a.  Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah Khasanah 

kepustakaan, terutama menyangkut tentang cara dan dinamika 

penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah 

tangga. 

b.  Secara praktis penelitian ini dapat menjadi acuan dalam 

pengembangan hukum dan dapat diadakan penelitian lebih lanjut bagi 

yang berminat utamanya bagi penegak hukum dan para akademisi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini diuraikan 

dalam beberapa bab. Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan 

yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta 

memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Bab ini 

akan mengurai satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi 

fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi tesis. 

Bab kedua, secara khusus membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjaun 

ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan 

tersebut diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini 

betul-betul murni tanpa tiruan. Selanjutnya dalam bab ini akan membahas pula 

analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji 

dengan analisis tersebut. Terakhir bahagian dalam bab ini adalah kerangka teoritis 

penelitian. Bahagian ini dikaji dalam bab ini sebagai sebuah tinjauan terhadap 

permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik. 
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Bab ketiga, fokus pada metode penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan 

secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan 

pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi 

penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan 

data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data. 

Bab keempat, mengurai secara jelas hasil penelitian dan pembahasan. Dimana 

pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum 

keterkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu kemudian 

secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai legalitas 

talak diluar pengadilan dan akibat hukumnya terhadap masyarakat Polewali Mandar. 

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri tiga bagian. Bagian pertama 

menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadi obyek penelitian. 

Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini. Bagian ketiga 

adalah rekomendasi sebagai salah satu bukti keabsahan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Misalnya tulisan Muhammad Fitrah Abu Bakar pada 

Universitas Muslim Makassar dengan judul Analisis Terhadap Pilihan Penyelesaian 

Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam rumah Tangga. Dalam tulisannya Fitrah 

membahas tentang cara korban menyelesaikan perkaranya yakni korban kekerasan 

dalam rumah tangga cenderung memilih bercerai untuk memutus mata rantai 

kekerasan yang dialaminya dibanding menempu proses pidana dan Faktor suasana 

kebatinan, faktor tempo dan faktor relasi adalah ketiga faktor yang mempengaruhi 

pilihan hukum bercerai bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk memutus 

mata rantai kekerasan yang dialaminya.
20

  

Kemudian tulisan Agus Kurniawan dengan judul Perlindungan Hukum 

Terhadap Isteri yang menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh suami. 

Under Graduates Tesis, Universitas Indonesia. Dalam pembahasannya Agus 

membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan bukan saja hanya melalui 

Undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan bagi perempuan, tetapi 

juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, 

Lembaga swadaya masyarakat dan penerimaan secara terbuka dan ramah dari 
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Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Tesis, tahun 2013. 
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lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi 

adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Peranan organisasi 

perempuan dalam melaksanakan inisiatif penanganan perempuan korban mendorong 

pemerintah untuk bersifat aktif dalam memberikan dukungan bagi penyediaan 

layanan bagi perempuan korban, namun demikian lahirnya lembaga pengadaan 

layanan jika dibandingkan dengan jumlah kompleksitas kasus kekerasan terhadap 

perempuan serta pelanggaran hak asasi perempuan yang ada, maka jauh lebih banyak 

jumlah korban yang belum tertangani. Selain itu layanan yang diberikan belum 

menjangkau perempuan korban kekerasan lainnya (selain KDRT). Tanganan serius 

dalam hal penanganan perempuan korban kekerasan belum cukup ada jaminan 

keberlanjutan dan kualitas layanan karena minimnya dukungan, termasuk dana bagi 

lembaga/komunitas pengada layanan.   

Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam 

lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara 

lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak kelurga, 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advocat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik 

sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus 

berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan 

hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani. Bentuk perlindungan hukum 
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berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual.
21

 

Selanjutnya tulisan Siti Nur Azizah dari Universitas Diponegoro Semarang 

yang membahas tesis dengan judul akibat perceraian disebabkan tindak kekerasan 

dalam rumah tangga, Studi kasus putusan nomor:1098/Pdt.G/2008/PA DMK di 

Pengadilan Agama Demak dimana yang bersangkutan memberikan kesimpulan 

bahwa akibat hukum dari adanya perceraian akibat tindak kekerasan dalam rumah 

tangga secara umum sama dengan perceraian biasa diantaranya sebagai berikut: 

a. Putusnya jalinan hubungan pernikahan akibat putusan dari Hakim Pengadilan 

Agama, sehingga sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri antara kedua 

belah pihak. 

b. Adanya ketentuan siapa yang berhak untuk mengasuh anak yang lahir dari 

hubungan pernikahan tersebut.  

c. Pembagian harta gono gini yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama 

pernikahan mereka berlangsung.
22

 

Selain itu tesis yang ditulis oleh Lember Missa pada Megister Ilmu Hukum 

Universitas Diponegoro dengan judul tesis Studi Krimonologi Penyelesaian 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang yang mana di dalamnya 

membahas mengenai Fenomena kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 

Kota Kupang.  
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22
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a. Fenomena KDRT di Kota Kupang sebenarnya merupakan fenomena yang 

setua dengan umur perkawinan itu sendiri. Hanya saja secara formal baru 

terkuak ke permukaan sejak adanya pengundangan UU No 22 TAHUN 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga.  

b. Fenomena kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari aspek kriminologi 

Fenomena KDRT di Kota Kupang secara krimimologis/etiologi kriminal 

disebabkan oleh faktor-faktor: 1). Ekonomi yang terkait dengan sumber 

penghasilan; 2). Cemburu yang terkait dengan relasi dengan lawan jenis baik 

pada tempat kerja ataupun kehidupan bermasyarakat pada umumnya, dan 3). 

Miras (minuman keras).  

c. Perspektif Masyarakat Kota Kupang terhadap fenomena Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dan Pola penyelesaiannya. Masyarakat Kota Kupang 

mempersepsikan bahwa KDRT masih merupakan urusan internal keluarga, 

namun UU PKDRT telah merubah sedikit persepsi mengenai KDRT itu 

sendiri. Sebagian masyarakat yang telah sadar akan HAM nya, mulai 

memproses kasus KDRT itu, sebaliknya sebagian masih sangat hati-hati 

dalam menyikapi KDRT. Pola penyelesaian KDRT secara adat dilakukan 

dengan pelaku memberikan denda (opat) kepada pihak korban sebagi ekspresi 

penyesalannya. Sementara penyelesaian secara Negara dilakukan oleh pihak 

kepolisian dengan memproses hukum pelakunya hingga pengadilan 

menjatuhkan vonis. Hanya saja kendalanya bahwa masih begitu sulitnya 
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masyarakat melaporkan suami kepada polisi karena dianggap akan merusak 

perkawinan itu sendiri.
23

 

Dari beberapa tulisan atau tesis penulis dapat menegaskan bahwa 

keseluruhannya terdapat kesamaan dengan apa yang sekarang dibahas dan diteliti 

yakni berkenaan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi terdapat 

perbedaan yang signifikan yaitu dalam kasuistiknya berupa proses penyelesaian 

perkara yang berbeda tinjauannya dengan tulisan terdahulu, kemudian terdapat 

perbedaan lokasi penelitian yakni di Pengadilan Agama Pinrang sementara tulisan 

terdahulu yang berlokasi jelas seperti halnya di Kabupaten Sidrap, Kota Semarang, 

namun ada pula yang hanya bersifat penelitian pustaka yang tidak berbasiskan 

empirik. 

2.  Referensi yang relevan 

Pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam proposal ini 

menggunakan beberapa referensi yang relevan guna mendukung tulisan ini 

diantaranya yang ditulis oleh Sofia Hardani Wilaela dan Nurhasanah Bakhtiar 

Hertina dengan judul Perempuan dalam Lingkaran KDRT, buku ini membahas 

tentang Perlakuan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga akan 

berakibat bubarnya suatu perkawinan karena gugatan cerai dari perempuan. Semakin 

banyak para suami memperlakukan isterinya secara sewenang-wenang, semakin 

meningkat jumlah perceraian. Sebaliknya, semakin sadar para suami bahwa 

perempuan yang menjadi isterinya juga mempunyai hak yang sama dengan dirinya 
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sehingga memberikan perhatian dan perlakuan yang baik terhadap isterinya, maka 

tingkat perceraian tentunya akan semakin kecil.    

Buku yang ditulis oleh Muhammad Ishar Helmi, tahun 2017 dengan judul 

Gagasan Pengadilan Khusus KDRT, bibagian pertama buku ini membahas tentang 

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga setiap tahunnya selalu meningkat, data 

tersebut penulis buku ini peroleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap 

perempuan (KOMNAS Perempuan). Kemudian dibagian kedua membahas tentang 

System Peradilan Pidana di Indonesia. Jika dikaitkan dengan gagasan Pengadilan 

khusus KDRT sistem peradilan Pidana tersebut sulit untuk diwujudkan. Namun, 

dalam baku ini juga diusung mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang 

berkeadilan Jender. Dibagian ketiga buku ini dibahas mengenai kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap perempuan. Bagaimana peran Undang-Undang dalam 

menghadapi kasus KDRT yang kian marak dan karakteristik pelaku serta korban 

kekerasan dalam rumah tangga. pada bagian keempat membahas mengenai peran 

aparat dalam penegakan undang-undang kdrt. Aparat penegak hukum dituntut untuk 

ikut serta menanggulangi kekerasan terhadap dalam rumah tangga khususnya 

perempuan sebagai korban kekerasan. Bagaimana prakteknya di Pengadilan selama 

ini dan apa saja hambatan-hambatannya. Sebagai bentuk respon dari pemerintah, 

para aparat penegak hukum mengadakan kesepakatan bersama tentang Akses 

Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan.
24
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Buku yang ditulis oleh Triantono, Lisa Oktafia, dan Saeroni, tahun 2016 

dengan judul Buku Saku Informasi Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan 

dalam Rumah Tangga tangga, membahas tentang bagaimana tindakan ketidakadilan 

yang kerap terjadi pada Perempuan. Hal tersebut berdampak negatif secara mental, 

fisik, dan seksual terhadap Perempuan. Kasus-kasus KDRT yang selama ini muncul 

hanya merupakan sebagian sedikit dari banyaknya kasus yang ada. Di Indonesia, 

KDRT dianggap sebagai aib yang tidak boleh diketahui orang lain. Sehingga 

banyaknya korban yang tidak mengetahui dan tidak memahami tentang isu hukum 

mengenai KDRT. Hal ini berdampak pada sulitnya korban untuk menghentikan 

siklus konflik yang memicu KDRT. 

Buku Saku Informasi Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga berhasil menjelaskan kepada pembaca mengenai berbagai bentuk 

KDRT, hak-hak korban, serta proses pengadilan atau litigasi untuk mengatasi 

masalah KDRT.  

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, KDRT terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain kekerasan secara fisik, 

kekerasan secara psikis, dan kekerasan seksual, dan penelantaran. Buku ini juga 

menjelaskan pembaca mengenai hukum di Indonesia yang melindungi hak-hak dari 

korban KDRT yang dipertegas dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT). Peraturan tersebut meregulasi hak dasar dari 

korban, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak dalam upaya pelayanan dan 

pemulihan korban secara fisik maupun psikis. 
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Untuk menyelesaikan permasalahan KDRT, yang merupakan tindakan 

kriminal, korban dapat menuntut pasangan atau pelaku melalui jalur peradilan atau 

litigasi. Litigasi sendiri terbagi menjadi dua ranah hukum, yaitu hukum perdata dan 

hukum pidana. Hukum perdata mengatur tentang hak dan kewajiban antara satu 

orang dengan yang lain. Sehingga melalui litigasi, korban dari KDRT dapat 

menuntut pemenuhan hak-hanya yang telah dilanggar atau tidak dipenuhi oleh 

pelaku dan dapat mengajukan perceraian. Sementara hukum pidana mengatur 

tindakan yang dianggap mengancam dan merugikan orang lain dan masyarakat, serta 

mengatur hukuman yang dihadapi oleh pelaku yang melanggar hukum tersebut. Di 

Indonesia, KDRT merupakan bentuk tindakan criminal yang diatur pada pasal 44-46 

UU P-KDRT. Sehingga dengan tuntutan pidana, pelaku dapat menghadapi hukuman 

penjara. 

Buku ini secara mendalam menjelaskan tentang proses litigasi untuk 

membantu korban. Buku ini juga menjelaskan tentang perkara permohonan, perkara 

gugatan, kelengkapan gugatan, barang bukti, dokumen yang harus disiapkan, 

saksi-saksi, Bantuan hukum secara gratis, banding, investigasi, dan proses hukum 

lainnya secara detail. Hal tersebut memberikan informasi kepada korban yang 

sebelumnya tidak dimengerti oleh banyak orang atau tidak dibicarakan oleh orang 

lain. Buku ini sangat membantu korban untuk mengakhiri KDRT dan merebut 

kembali hak-hak korban yang sebelumnya dilanggar oleh pelaku. 
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B. Landasan Teori 

1. Tori Perdamaian 

Penyelesaikan perkara perdata melalui lembaga peradilan merupakan jalan 

yang sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang sampai pada suatu 

putusan akhir. Apabila semua tingkatan peradilan dilalui, mulai dari peradilan tingkat 

pertama, tingkat banding, sampai ke Mahkamah Agung (di tingkat kasasi), dan 

ditambah dengan upaya hukum peninjauan kembali juga melalui Mahkamah Agung, 

maka akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya, juga memakan biaya yang 

tidak sedikit jumlahnya. Selain itu masih adanya kemungkinan akan mengalami 

kendala atau hambatan di dalam eksekusi. Melihat rumitnya penyelesaian perkara 

perdata melalui lembaga litigasi (lembaga peradilan), maka diperlukan suatu upaya 

penyelesaian yang lebih sederhana, prosesnya cepat dan biayanya juga ringan, serta 

dapat memenuhi rasa keadilan para pihak. Menurut hukum, penyelesaian perkara 

perdata yang demikian disebut dengan perdamaian. 

Istilah perdamaian dalam kata bahasa Belanda disebut dengan dading yang 

dalam bahasa bakunya bermakna persetujuan damai, yaitu suatu persetujuan tertulis 

secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu 

perkara.
25

Dalam bahasa Indonesia, perdamaian diartikan sebagai perhentian 

permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai).
26
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Menurut Subekti, perdamaian adalah suatu perjanjian di antara para pihak 

yang dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan atau menghentikan suatu perkara. 

Perdamaian dapat diupayakan oleh pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar 

persidangan. Dalam hal perkara telah diajukan ke Pengadilan, maka hakim akan 

bertindak sebagai pihak ketiga yang mengupayakan perdamaian dengan memberikan 

anjuran, nasihat, penjelasan, dan bantuan kepada para pihak pada setiap persidangan. 

Perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam 

KUHPerdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Ke Delapan Belas, Pasal 

1851 sampai dengan Pasal 1864. Pengertian perdamaian sebagaimana dicantumkan 

dalam Pasal 1851 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah 

pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri 

suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. 

Berdasarkan definisi perdamaian yang diberikan oleh Pasal 1851 

KUHPerdata tersebut di atas, dapatlah ditarik satu garis kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan perdamaian (dading) adalah suatu perjanjian atau persetujuan 

dimana para pihak yang berselisih mengenai hak-hak mereka sepakat untuk 

menyelesaikan perselisihan mereka, dengan adanya suatu kerelaan berkorban, dan 

pengorbanan tersebut dapat berupa menjanjikan, menahan atau menyerahkan suatu 

benda dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung 

ataupun mencegah terjadinya suatu perkara yang lebih serius. 

Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan ketentuan khusus diantara 

para pihak yang berperkara, ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa para 

pihak harus memberikan pengorbanan, apabila hanya salah satu pihak saja yang 
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berkorban maka tidak ada perdamaian, jadi masing-masing pihak wajib berkorban. 

Maka jelas disini bahwa perdamaian itu akan dapat berhasil atau tercapai apabila 

para pihak saling mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkara perdatanya 

dengan jalan perdamaian. Adapun tujuan sebuah perdamaian adalah untuk 

mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu 

perkara. 

Penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah cara yang 

terbaik dan tercepat bagi para pihak, yang pelaksanaannya dilakukan secara 

kekeluargaan. Cara ini juga merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia 

yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dan hal-hal 

yang berhubungan dengan perdamaian dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III 

tentang Perikatan, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Sementara itu dalam 

Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ 

Pasal 154 RBg yang berbunyi: 

(1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka 

pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan 

mereka. 

(2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu 

bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak 

dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan 

berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa. 

 

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: 
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(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha 

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. 

 

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan 

bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan 

dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. 

Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur 

dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni 

melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba 

mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini 

mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses 

mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal 

inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga 

mediasi.
27

 

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat 

menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan 

perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam 

sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga 

pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang 

bersifat memutus (adjudikatif). 

 

Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 

Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga 
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Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problema yang dihadapi 

oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi 

(MA) dan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga 

peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. 

SEMA No. 1 Tahun 2002 ini merupakan langkah nyata dalam 

mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar 

formalitas. 11 Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur 

dalam SEMA tersebut maka MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 yang berisi 

tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan 

kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terakhir, Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut, direvisi 

dan disempurnakan dengan Perma No.1 Tahun 2016. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1851 perdamaian 

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan antara para pihak 

Adanya persetujuan para pihak harus dianggap sah apabila memenuhi 

unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

sedangkan persetujuan itu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 

KUHPerdata yang menyatakan, bahwa tiada suatu persetujuan atau sepakat 

sah diberikan apabila karena: Kekhilafan, Paksaan, Penipuan. 

Selanjutnya Pasal 1859 KUHPerdata menyatakan, bahwa namun suatu 

perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai 
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orangnya atau mengenai pokok perselisihan. Ia dapat membatalkan dalam 

segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan. 

b. Isi perjanjiannya merupakan persetujuan untuk melakukan sesuatu 

Pasal 1851 KUHPerdata membatasi tindakan hukum apa yang 

diperbolehkan Pembatasan tersebut meliputi: Untuk menyerahkan suatu 

barang, Menyampaikan sesuatu barang, Menahan suatu barang. 

c. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 

Pasal 1851 KUHPerdata juga mengatakan, bahwa perdamaian dapat 

dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di 

pengadilan maupun yang akan diajukan ke pengadilan. 

d. Sengketa itu sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya suatu 

perkara atau sengketa. 

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subyek dari perjanjian perdamaian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1852 KUHPerdata yang berbunyi: 

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai 

kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam 

perdamaian itu. Wali-wali dan pengampu-pengampu tidak dapat mengadakan 

suatu perdamaian selain jika mereka bertindak menurut ketentuan dari bab 

kelima belas dan ketujuh belas dari buku kesatu Kitab Undang-Undang ini. 

Kepala-kepala daerah yang bertindak sebagai demikian, begitu pula 

lembaga-lembaga umum tidak dapat mengadakan suatu perdamaian dengan 

mengindahkan acara-acara yang ditetapkan dalam perundang-undangan yang 

mengenai mereka” 

 

Obyek perjanjian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun obyek 

perjanjian perdamaian adalah: 
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a. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul 

dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian sekali-kali 

tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau 

pelanggaran yang bersangkutan; 

b. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. 

Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan 

dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut. 

Di dalam Pasal 1858 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

perdamaian yang diadakan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang 

dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik, yaitu yang dibuat 

di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. 

Perjanjian perdamaian secara tertulis yang dibuat di hadapan notaris ini dapat 

dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan kehadapan hakim 

(pengadilan) karena isi perdamaian itu disamakan dengan putusan hakim yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Pada dasarnya subtansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para 

pihak namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak 

boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah: 

a. Perdamaian tentang telah terjadinya kekhilafan mengenai orang yang 

bersangkutan atau pokok perkara; 

b. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan ; 
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c. Perdamaian mengenai kekeliruan mengenai duduk perkara tentang suatu alas 

hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang 

kebatalan itu dengan pernyataan tegas ; 

d. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan 

palsu; 

e. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan 

hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak 

diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi jika keputusan 

yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian 

mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah; 

f. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang 

ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hal itu. 

Apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan 

pembatalan kepada pengadilan. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak 

mempunyai kekuatan yang mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, 

baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat 

dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum 

atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. 

Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya 

biasanya jika timbul suatu sengketa maka hal yang dilakukan terlebih dahulu adalah 

melakukan musyawarah untuk mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian 

adalah suatu hal penting untuk penyelesaian suatu sengketa. Musyawarah untuk 
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mencapai mufakat merupakan proses penyelesaian sengketa dan pengambilan 

keputusan yang dianggap berakar pada berbagai masyarakat adat di Indonesia. 

Untuk itu maka penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan perjanjian yaitu 

dengan perjanjian perdamaian, yang disebut juga dengan istilah “dading“ Perjanjian 

perdamaian ini diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. 

Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara 

yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya sauatu perkara. Jadi 

pada dasarnya perjanjian perdamaian tersebut merupakan kesepakatan bersama yang 

dilakukan oleh para pihak dengan tujuan dan itikad baik untuk membuat suatu 

perjanjian. 

Perjanjian perdamaian timbul karena banyak manfaat yang akan didapat oleh 

para pihak yang bersengketa, karena dalam sistim peradilan kita banyak sekali 

kelemahannya. Kritik yang seringkali muncul terhadap peradilan bukan hanya di 

Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut antara lain di sebabkan 

karena: 

a. Penyelesaian sengketa yang lambat. 

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi pada umumnya lambat 

atau “waste of time”, sehingga mengakibatkan proses pemeriksaan yang 

bersifat sangat formal (formalistic) dan sangat teknis (technically), selain itu 
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arus perkara yang masuk ke pengadilan semakin deras, sehingga pengadilan 

dijejali dengan beban yang terlampau banyak (overloaded).
28

 

b. Faktor biaya 

Semua pihak menganggap faktor biaya perkara sangat mahal, apalagi 

jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian. Makin lama penyelesaian 

mengakibatkan makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya 

resmi dan bayaran untuk pengacara yang mesti ditanggung. Melihat 

kenyataan biaya perkara yang mahal membuat orang berperkara di pengadilan 

menjadi tidak berdaya, terkuras segala tenaga, waktu dan pikiran (litigation 

paralyze people). 

c. Peradilan tidak tanggap (Unresponsive) 

Kenyataan, pengalaman dan pengamatan membuktikan bahwa 

pengadilan kurang tanggap dan tidak responsive (unresponsive) dalam bentuk 

perilaku. Hal tersebut disebabkan karena pengadilan kurang tanggap membela 

dan melindungi kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu 

pengadilan dianggap sering berperilaku tidak adil atau unfair karena 

didasarkan atas alasan bahwa pengadilan dalam memberikan kesempatan 

serta keleluasaan pelayanan hanya kepada lembaga besar dan orang kaya. 

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah 

Tidak ada putusan pengadilan yang membawa para pihak yang 

bersengketa kearah penyelesaian masalah, karena putusan pengadilan tidak 

                                                 
28

 Suyud Margono, ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses 
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bersifat problem solving diantara pihak yang bersengketa, tetapi 

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang saling berhadapan, yaitu 

menempatkan satu pihak pada posisi pemenang (the winner) dan 

menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (the losser). Dalam posisi 

menang dan kalah tersebut, bukan kedamaian yang timbul, tetapi terkadang 

timbul dendam dan kebencian pada pihak yang kalah. 

e. Kemampuan para hakim bersifat generalis 

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat 

terbatas, ilmu pengetahuan yang mereka miliki hanya di bidang hukum, di 

luar itu pengetahuan mereka hanya bersifat umum, sangat mustahil mereka 

mampu menyelesaiakan sengketa yang mengandung kompleksitas dalam 

berbagai bidang, misalnya sengketa teknologi konstruksi, akutansi, 

perkreditan dan sebagainya. 

Oleh karena itu banyak faktor yang didapat dari dipilihnya perdamaian dari 

pada menempuh jalan litigasi. Adapun keuntungan yang akan didapat antara lain: 

a. Sifat kesukarelaan dalam proses 

Para pihak percaya bahwa alternatif penyelesaian sengketa 

memberikan jalan keluar yang potensial untuk penyelesaian masalah dengan 

lebih baik dibandingkan dengan prosedur litigasi. 

b. Prosedur yang cepat 

                                                                                                                                           
Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 66 
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Karena prosedur ini bersifat informal, pihak-pihak yang terlibat 

mampu untuk menegosiasikan syarat-syarat penggunaannya. Hal ini akan 

mempercepat proses penyelesaian masalah sehingga mencegah terjadinya 

penundaan dan berlarut-larutnya suatu masalah, seperti yang biasa dialami 

apabila masalah tersebut diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. 

c. Keputusan non yudisial. 

Wewenang untuk membuat keputusan tetap berada pada pihak-pihak 

yang terlibat atau tidak didelegasikan kepada pembuat keputusan dari pihak 

ketiga. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat mempunyai lebih 

banyak control dan mampu memperkirakan hasil-hasil sengketa yang akan 

dicapai. 

d. Fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah 

Prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur litigasi di pengadilan 

yang sangat terbatas pada pembuatan keputusan pengadilan yang didasarkan 

pada titik sempit hukum. 

e. Hemat waktu 

Dalam proses penyelesaian masalah melalui proses litigasi di 

pengadilan sering mengalami keterlambatan yang cukup berarti dalam 

menunggu kepastian tanggal persidangan hingga putusan. 

f. Hemat biaya 
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Besarnya biaya biasanya ditentukan oleh lamanya waktu yang 

dipergunakan. Dalam banyak hal, waktu adalah uang dan penundaan 

penyelesaian masalah memerlukan biaya yang sangat mahal. 

g. Pemeliharaan hubungan 

Hal ini berbeda dengan keputusan pengadilan yang menempatkan satu 

pihak di posisi yang menang serta pihak lain di posisi yang kalah, sehingga 

dapat memunculkan permusuhan di antara mereka. 

h. Keputusan yang bertahan sepanjang waktu 

Keputusan ini biasanya bertahan sepanjang waktu, jika kemudian 

dikemudian hari persengketaan itu menimbulkan masalah, pihak-pihak yang 

terlibat lebih memanfaatkan bentuk pemecahan masalah yang kooperatif 

dibandingkan dengan menerapkan pendekatan yang adversarial atau 

pertentangan. 

Dari uraian di atas dapat kita pelajari keuntungan-keuntungan yang diperoleh 

dari penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1851, perdamaian adalah suatu 

perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun 

mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian itu tidaklah sah melainkan jika dibuat 

secara tertulis. 

Sedangkan perjanjian perdamaian berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 6 ayat (2) 



40 

 

 

 

mensyaratkan bahwa hasil dari penyelesaian suatu sengketa atau beda pendapat 

dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak 

yang terkait, dalam Pasal 6 ayat (7) menyatakan bahwa kesepakatan tertulis tersebut 

wajib didaftarkan di pengadilan negeri. 

Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian yang 

ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu dinamakan perjanjian formil. 

Dengan demikian perjanjian perdamaian adalah perjanjian formil dan dapat di 

simpulkan ada tiga hal yang yang dapat dikemukakan yaitu: 

a. Perdamaian merupakan salah satu bentuk perjanjian; 

b. Perjanjian perdamaian tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan 

sengketa atau mencegah timbulnya perkara; 

c. Perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis. 

Perdamaian merupakan hal yang diprioritaskan dalam penyelesaian suatu 

perkara terutama dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan dengan tercapainya 

perdamaian, selain dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, juga dapat 

terlaksananya pemeliharaan anak sebagaimana mestiya. Oleh karena itu, upaya 

perdamaian dalam perkara perceraian harus diusahakan secara efektif, bahwa hakim 

yang bersidang sedapat mungkin berusaha untuk menemukan hal-hal yang 

melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Seperti dalam perkara perceraian karena 

alasan perselisihan dan pertengkaran, maka hakim harus mencari faktor-faktor 

penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan apabila telah diketahui 
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permasalahannya, maka dengan mudah para hakim dapat mengajak dan 

mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai.
29

  

Bahwa selain hakim di Persidangan, apabila kedua belah pihak hadir maka 

sebelum melanjutkan pokok perkara, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh 

proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 

2016. 

 Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses 

penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk 

memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.
30

 

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu mediator.
31

 

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 

a.  Mediasi di Pengadilan 

  Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan 

perkaranya ke Pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih 

dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. 

b. Mediasi di Luar Pengadilan 

                                                 
29

 Manan. Hukum Acara Perdata,(Jakarta: Sinar Grafika 2012), h.151  
30

 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), h. 168. 
31

 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

1Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. 
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   Mediasi diluar Pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan 

Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. 

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara 

praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat 

(1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum 

untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan 

perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan 

gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para 

pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan 

tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.
32

 

Sudah sering dikemukakan sebelumnya bahwa peranan hakim dalam usaha 

menyelesaikan perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah sangat diperlukan, 

karena apabila hakim berhasil untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, maka 

akan terhindar penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan biaya besar. Selain itu 

permusuhan antara para pihak menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada 

apabila perkara sampai diputus dengan putusan biasa. 

Disisi lain, apabila hakim berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara, 

maka hakim akan menjatuhkan putusan perdamaian Bersama akta perdamaian yang 

isinya menghukum pihak-pihak yang bersengketa untuk mentaati atau mematuhi dan 

melaksanakan isi akta perdamaian tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno 

Mertokusumo:
33
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 PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36 
33

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 

1999), h. 106. 
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Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang 

berperkara itu, lalu dibuatlah putusan perdamaian bersama akta perdamaian 

dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian 

tersebut. 

 

Dan Sudikno Mertokusumo, juga memberikan penjelasan lainnya sebagai 

berikut: 

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka hakim 

menjatuhkan putusannya yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk 

memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat antara mereka. 

 

Diharuskannya para pihak yang berperkara perdata melaksanakan akta 

perdamaian, adalah karena putusan perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu 

putusan hakim biasa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van 

gewijsde). Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata, yang 

berbunyi: 

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai 

kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu 

tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum 

atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. 

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdul Halim, yang mengatakan 

bahwa sifat putusan perdamaian dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:
34

 

a. Putusan perdamaian langsung mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht 

van gewijsde). Dalam Pasal 1858 KUHPerdata menentukan bahwa semua 

putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis hakim akan 

mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam 

                                                 
34

 Abdul Halim, “Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian,” (Online) 

(www.badilag.net, diakses 10 Februari 2021), h. 3. 
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tingkat penghabisan. Putusan perdamaian itu tidak bisa dibantah dengan 

alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah 

dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dalam Pasal 130 ayat (2) HIR 

ditentukan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu 

itupula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum 

para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. 

b. Tertutup untuk upaya banding dan kasasi. Oleh karena putusan perdamaian itu 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka baginya tertutup untuk adanya 

upaya banding atau kasasi. Artinya bahwa putusan itu sejak ditetapkan atau 

dijatuhkan oleh hakim, maka sudah melekat, pasti dan tidak ada penafsiran 

lagi karena berdasarkan kesepakatan bersama, langsung dapat dijalankan 

kapan saja diminta oleh pihakpihak yang melaksanakan perdamaian itu. 

c. Mempunyai kekuatan eksekutorial. Semua putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap pastilah mempunyai kekuatan hukum 

mengikat, kekuatan hukum eksekusi dan mempunyai kekuatan nilai 

pembuktian. 

Dan Abdul Halim juga mengatakan bahwa putusan perdamaian lebih efisien 

apabila dibandingkan dengan putusan biasa, efisiensinya putusan perdamaian yaitu: 

a. Perkaranya sederhana, cepat dapat diselesaikan dan biayanya ringan; 

b. Putusan perdamaian dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh karena 

mempunyai kekuatan eksekutorial 
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c. Putusan perdamaian tidak dapat dibanding, sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) 

HIR. 

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam putusan 

perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya. Para pihak 

tidak dapat membatalkannya secara sepihak. Para pihak harus wajib untuk mentaati 

dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian 

ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila salah satu pihak melakukan 

wanprestasi atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta 

perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung 

melakukan permohonan eksekusi. 

 

2. Teori Law as a Tool of Social Engineering 

Konsepsi yang dikemukakan oleh Roscoe Pound melalui “Law as a tool of 

social engineering”, merupakan bahan kajian dari peran hukum di dalam masyarakat. 

Konsep Roscoe Pound di Indonesia dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja 

oleh sejumlah ahli-ahli hukum Indonesia disebut sebagai mazhab tersendiri yaitu 

Mazhab Filsafat Hukum Unpad.
35
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 Johannes Ibrahim Kosasih, Konsep “Law as a Tool of Social Engineering” Sebagai 

Upaya Manajemen Hukum dalam Menciptakan Kepastian Hukum, (Bandung: Konferensi Nasional 

Optimalisasi Community Well Being dalam Perspektif Multidisipliner, 2015), h. 45. 
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Adapun pemikirannya adalah hukum tidak diartikan sebagai “alat” tetapi 

sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi 

konsep tersebut adalah
36

: 

a. Bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan 

pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu; dan 

b. Bahwa hukum dalam arti kaidah diharapkan dapat mengarahkan kegiatan 

manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan 

itu. Untuk itu diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang tertulis 

(baik perundang-undangan maupun jurisprudensi), dan hukum yang 

tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyakat. 

Pembaharuan dalam setiap aspek kehidupan merupakan bagian dari tujuan 

hukum agar dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum dan keadilan. Penerapan 

kaidah-kaidah hukum di masyarakat tidak terlepas sejauhmana kesadaran masyarakat 

dalam mentaatinya. Memang tidak terlepas dari budaya hukum masyarakat. Mentaati 

setiap aturan hukum yang ada merupakan suatu keharusan dan bukan paksaan. 

Dalam memberdayakan peran hukum dan efektivitasnya di masyarakat, ilmu 

manajemen telah diakomodasikan dalam beberapa substansi berbagai regulasi, baik 

disadari atau tidak. Hukum tidak dapat terlepas dari peran ilmu manajemen, tidak 

terlepas pula dari sejauh mana data statistik di masyarakat dapat mencerminkan 

ketaatan atas suatu aturan hukum. 
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 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum, (Bandung: 

Binacipta, 1995), h. 13. 
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Konsep “Law as a tool of social engineering” merupakan gagasan untuk 

menjelaskan konsep hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (Law as a tool 

of social engineering). Dalam berbagai karyanya Pound berusaha untuk 

memudahkan dan menguatkan fungsi “Social Engineering atau Rekayasa Sosial” ini 

dengan merumuskan dan menggolongkan berbagai kepentingan-kepentingan sosial 

yang menyebabkan hukum berkembang. Kepentingan tersebut merupakan jantung 

dari Sociological Jurisprudence, yang tidak dapat dikesampingan begitu saja. 

Kepentingan merupakan substansi yang prima dan berhubungan erat sekali dengan 

aspek sosiologi. 

Kerangka dasar yang dipergunakan oleh Roscoe Pound adalah 

memperlihatkan kepentingan-kepentingan sosial lebih luas yang merupakan inti 

Sociological Jurisprudence, yaitu keinginan atau permintaan dimana manusia ingin 

memenuhinya, baik secara pribadi, hubungan antar pribadi maupun kelompok. Atas 

dasar ini Roscoe Pound membedakan berbagi kepentingan yang harus dilindungi 

oleh hukum, yaitu: kepentingan pribadi, kepentingan umum dan kepentingan umum 

dan kepentingan sosial atau masyarakat. 

a. Kepentingan umum (public – interest) 

1. Kepentingan negara sebagai badan hukum 

2. Kepentingan negara sebagai penjaga atau pengawas dari kepentingan 

masyarakat 

b. Kepentingan masyarakat (social interest) 

1) Kepentingan akan kedamaian dan keterlibatan 
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2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial 

3) Pencegahan kemerosotan akhlak 

4) Pencegahan pelanggaran hak 

5) Kesejahteraan social 

c. Kepentingan pribadi (private interest) 

1) Kepentingan individu 

2) Kepentingan keluarga 

3) Kepentingan hak milik 

Selanjutnya, dari klasifikasi tersebut dapat ditarik dua hal, yaitu: 

Pertama, Pound mengikuti garis pemikiran yang berasal dari Von Jhering dan 

Jeremy Bentham, yaitu berupa pendekatan terhadap hukum sebagai jalan ke arah 

tujuan sosial dan sebagai alat dalam perkembangan sosial. Penggolongan 

kepentingan tersebut sebenarnya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Von 

Jhering. 

Kedua, klasifikasi tersebut membantu menjelaskan premis-premis hukum, 

sehingga membuat pembentuk undang-undang, hakim, pengacara dan pengajar 

hukum menyadari akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap 

persoalan khusus. Dengan kata lain, klasifikasi itu membantu menghubungkan antara 

prinsip (hukum) dan praktiknya. 
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Pada tahun 1919, Pound memberikan suatu ringkasan dari dasar-dasar hukum 

suatu masyarakat yang beradab untuk keperluan sistematik hukum
37

, adalah: 

a. Dalam suatu masyarakat beradab tiap orang dapat mengharapkan bahwa 

orang lain tidak akan menyerang dia. 

b. Dalam suatu masyarakat beradab tiap orang boleh mengharapkan bahwa ia 

dapat menguasai untuk tujuan-tujuan yang berfaedah apa yang mereka 

temukan dan mempergunakan untuk keperluannya sendiri, apa yang mereka 

ciptakan, dengan karya mereka sendiri dan apa yang mereka peroleh, dalam 

ketertiban masyarakat dan ekonomi yang pada waktu itu memegang 

kekuasaan. 

c. Dalam suatu masyarakat yang beradab tiap orang dapat mengharapkan 

bahwa orang-orang dengan siapa mereka berurusan tentang 

hubungan-hubungan umum dalam masyarakat akan bertindak dengan itikad 

baik dan 

1) Dapat diharapkan bahwa mereka akan memenuhi janji-janji yang 

mereka sanggupkan atau harapan-harapan yang mereka timbulkan 

disebabkan oleh tindak mereka. 

2) Akan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan mereka sesuai dengan 

harapan-harapan yang diletakkan oleh perusahaan kesusilaan 

masyarakat. 
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 Soetikno, Filsafat Hukum Bagian II, (Jakarta: Pradya Paramita: 1986), h. 80-81. 
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3) Akan mengganti dengan barang-barang itu sendiri atau dengan 

barang-barang yang sama barang-barang yang diperolenya oleh karena 

kekhilafan atau yang sama sekali tak mereka harapkan, atau 

barang-barang yang mereka terima atas kerugian orang lain sedang 

barang tersebut adalah bukan hak mereka atau barang tersebut 

didapatkan berhubung dengan keadaan yang sama sekali tak 

dimaksudkan. 

d. Bahawa satu masyarakat yang beradab tiap orang boleh mengharapkan 

bahwa mereka yang harus melakukan satu tindakan akan bertindak 

sedemikian rupa hingga mereka tak boleh menyebabkan hal-hal yang tidak 

diharapkan atau akan menyebabkan satu kecelakaan pada orang lain. Dalam 

satu masyarakat yang beradab tiap orang boleh mengharapkan bahwa 

mereka yang mempunyai “benda-benda” yang mungkin dapat “lepas” dari 

pengawasannya atau yang dapat “melarikan” diri dan dapat menyebabkan 

bencana kepada orang lain, akan menjaga supaya benda tersebut, tetap 

berada di bawah pengawasa mereka.”   

Menurut Satjipto Rahardjo
38

, Langkah-langkah yang diambil dalam Social 

Engineering atau lengkapnya Social Engineering by Law bersifat sistematis, dimulai 

dari identifikasi masalah sampai jalan pemecahannya, yaitu: 

a. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya 

mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari 

penggarapan tersebut. 
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b. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting kalua 

social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan 

sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti: tradisional, modern, dan 

perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang 

dipilih. 

c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih mana yang paling layak untuk 

bisa dilaksanakan. 

Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. 

3. Teori Pembuktian 

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang 

menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan pe dan 

akhiran an maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara terminologi 

pembuktian bararti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam 

sidang pengadilan.
39

 

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang berarti keterangan nyata; 

sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian menurut R. 

Surbekti adalah upaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil 

yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
40

  

Yahya Harahap, dalam Abdul Manan, mendefinisikan pembuktian dalam arti 

luas sebagai kemampuan Penggugat dan/atau Tergugat memanfaatkan hukum 
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 208. 
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 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif 

(Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), h. 25 
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pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan 

peristiwa-peristiwa yang didalilkan (oleh Penggugat) atau dibantah (oleh Tergugat) 

dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Dalam arti sempit, pembuktian hanya 

diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih 

disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara para 

pihak.
41

 

Pembuktian menurut istilah bahasa arab berasal dari kata “Al- Bayyinah” 

yang artinya “suatu yang menjelaskan”. Secara terminologi pembuktian berarti 

memberi keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum 

Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. 

Supomo, misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri 

menerangkan bahwa pembuktian mempuyai arti luas dan arti sempit (terbatas). 

Dalam arti luas pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan 

syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya 

diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.
42

 

Dari pengertian menurut Prof. Dr. Supomo di atas, pembuktian dalam arti 

luas tersebut menghasilkan konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim 

semaksimal mungkin. Suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan 

hakim pada tingkat yang meyakinkan dan dihindarkan pemberian putusan apabila 

terdapat kondisi meragukan atau yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan dalam 
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 M. Nasir Asnawi, Hukum Acara Perdata, Teori Praktik dan Permasalahannya di 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama, UII Press Yokyakarta, 2016, h. 361. 
41

 M. Nasir Asnawi, Hukum Acara Perdata., Teori Praktik dan Permasalahannya di 

Peradilan Umum dan Peradilan Agama, h. 362.  
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pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan adanya 

penyelewengan. Rasulullah Saw. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan 

meninggalkan perkara yang subhat. 

Dalam arti terbatas sebagaimana tersebut di atas, yaitu bahwa pembuktian 

baru diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat dibantah oleh tergugat, 

suatu pembuktian memerlukan adanya dalil. Ini berarti bahwa hal-hal kebenaran 

yang tidak dibantah oleh tergugat tidak perlu dibuktikan. Menurut Prof. R. Subekti, 

SH, dalam bukunya Hukum Pembuktian, membuktikan adalah meyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan. Dalil dalam Hukum Islam dimaksudkan untuk mendudukkan 

kebenaran pada kebenaran materil. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa setiap 

orang yang mendalikan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan 

haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu 

peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Pasal 163 

HIR (289 RBg) dan Pasal 1865 KUHPerdata). Sebab itu, pembuktian dapat diartikan 

sebagai upaya memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang 

cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu peristiwa yang diajukan oleh pihak 

yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam 

persidangan. 
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 Sulaikin Lubis, Th. Wismar ‘Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata 
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Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang 

sangat penting. Kita ketahui bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan 

hendak menegakkan dan mempertahankan hukum materil. Jadi secara formil hukum 

pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di 

dalam RBg dan HIR. Sedangkan secara materil, hukum pembuktian itu mengatur 

dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan 

serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut. 

Dalam jawab menjawab di muka sidang pengadilan, pihak-pihak yang 

berperkara dapat mengemukakan peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan dasar 

untuk meneguhkan hak perdatanya atau untuk membantah hak perdata pihak lain. 

Peristiwa-peristiwa tersebut sudah tentu tidak cukup dikemukakan begitu saja, baik 

secara tertulis maupun lisan. Akan tetapi, harus diiringi atau disertai bukti-bukti yang 

sah menurut hukum agar dapat dipastikan kebenarannya. Dengan kata lain, 

peristiwaperistiwa itu harus disertai pembuktian secara yuridis. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembuktian adalah penyajian 

alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara 

guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. 

Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka 

pengadilan maupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu 

penetapan. 

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki 

apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau 
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tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat 

menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. 

Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang 

menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya tersebut akan ditolak, namun apabila 

sebaliknya maka gugatannya tersebut akan dikabulkan sesuai dengan penilaian dan 

pertimbangan majelis hakim. 

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan 

kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh 

pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula dalam hal pembuktian tidak 

selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. 

Hakim yang memeriksa perkara tersebut yang akan menentukan siapa 

diantara pihak-pihak yang berperkara yang diwajibkan memberikan bukti, apakah 

pihak penggugat atau pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang 

menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian. Hakim berwenang 

membebankan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara 

yang seadil-adilnya. 

Dalam melakukan pembuktian seperti yang telah disebutkan di atas, para 

pihak yang berperkara dan hakim yang memimpin pemeriksaan perkara 

dipersidangan harus mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam hukum pembuktian 

yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat 

bukti serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya. 



56 

 

 

 

Menurut Sobhi Mahmasoni yang dimaksud membuktikan suatu perkara 

adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang 

menyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau 

keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu. 

Adapun hukum pembuktian (law of efidence) dalam berperkara merupakan 

bagian yang sangat kompleks dalam proses investigasi. Keadaan kompleksitasnya 

makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi 

kejadian atau peristiwa masa lalu (past event) sebagai suatu kebenaran (truth). 

Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata 

bukan kebenaran yang bersifat absolut (ultimate truth) tetapi bersifat kebenaran 

relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari 

kebenaran yang demikianpun tetap menghadapi kesulitan.
43

 

Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran terutama disebabkan 

beberapa faktor: 

Pertama, faktor sistem adversarial (adversarial system). Sistem ini 

mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk 

saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling 

membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial 

(adversarial proceeding). 

Kedua, pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai 

dengan sistem adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan 
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menemukan kebenaran di luar apa yang diajukan dan disampaikan para pihak dalam 

persidangan. Kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem 

adversarial atau kontentiosa tidak boleh melangkah kearah sistem inkuisitorial 

(inquisitorial system). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, 

dihalangi oleh berbagai tembok pembatasan. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu 

apabila hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta 

otentik, pengakuan atau sumpah). Dalam hal itu sekalipun kebenarannya diragukan 

hakim tidak punya kebebasan untuk menilainya. 

Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, 

disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh 

ahli. 

Terkadang bukti keterangan yang disampaikan saksi penuh emosi atau 

prasangka yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan 

dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat unsur: Dugaan dan prasangka, 

Faktor kebohongan, Unsur kepalsuan. 

Akibat keadaan ini, dalam putusan yang dijatuhkan hakim tidak terkandung 

kebenaran hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka, kebohongan dan 

kepalsuan. 

Sekedar upaya untuk menyaring dan mengontrol putusan yang mengadung 

kebenaran yang berisi kepalsuan dan kebohongan, hakim harus menolak alat bukti 
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yang secara inheren tidak dipercaya (inherently unreliable) dan menyisihkan alat 

bukti yang tidak berharga (eliminating worthless evidence). 

Untuk mencapai pembuktian yang maksimal maka perlu diketahui tentang 

prinsip umum pembuktian. Yang dimaksud prinsip umum pembuktian adalah 

landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang 

pada patokan yang digariskan prinsip yang dimaksud. Memang di samping itu masih 

terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, 

sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun 

apa yang dibicarakan dalam prinsp umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi 

sistem hukum pembuktian secara umum. 

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan 

tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat 

diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.
44

 Pembuktian mengandung arti 

bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.
45

 Pembuktian adalah 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang 

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada 

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang 
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dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan 

yang didakwakan.
46

 

Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum 

acara Islam, diletakkan diatas pundak pendakwa atau penguggat, diantara kaidah 

kulli (umum), bukti itu adalah untuk menetapkan sesuatu yang berlawanan dengan 

lahir, sedangkan sumpah dilakukan untuk mempertahankan hukum asal (kenyataan). 

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di 

pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks 

pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat pasal 183 yang mengatur 

berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali 

ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah 

menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : a. 

keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan 

terdakwa. 

Conviction In Time atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim 

Semata Adalah Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya 

terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian 

"keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana 
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tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Conviction In 

Raisone atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang 

Rasional. 

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan 

penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum 

terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim 

yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak 

perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat 

bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat 

bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasanadalah 

bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.  

Positif Wettelijks theorie atau Sistem Pembuktian Berdasarkan 

Undang-Undang Positif merupakan Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan 

dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran 

bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah 

menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. 

Sistem positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak 

mempertimbangkan keyakinan hakim. Negative Wettelijk atau Sistem Pembuktian 

Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif adalah dimana hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jika dilihat 

                                                                                                                                           
2006), h. 273. 
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dari konteks Pasal 183 KUHAP, maka dapat dambil kesimpulan bahawa KUHAP di 

Indonesia memiliki sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk. Hal tersebut 

dapat dilihat dari praktik beracara yang lumrah terjadi pada pengadilan Indonesia 

yakni upaya pembuktian dari masing-masing pihak dengan menghadirkan 

berbagaimacam bukti-bukti beserta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan 

berdsarkan bukti-bukti tersebut. 

a. Teori Pembuktian Bebas 

   Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, 

sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Teori ini 

dikehendaki jumhur/pendapat umum karena akan memberikan kelonggaran 

wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran. 

b. Teori Pembuktian Negatif 

   Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang mengatur 

larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan 

dengan pembuktian. Jadi hakim disini dilarang dengan pengecualian (ps. 169 

HIR, 306 Rbg, 1905 BW) 

c. Teori Pembuktian Positif 

   Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada 

hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan syarat (ps. 165 HIR, 285 Rbg, 

1870 BW). 
47

 

Berdasarkan ketiga teori pembuktian tersebut di atas Hakim tidak dibenarkan 

megambil putusan tanpa pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan, 
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mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para 

pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. 

Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya. 

a. Fakta yang Dinilai dan Diperhitungkan, Terbatas yang Diajukan dalam 

Persidangan 

Selama proses berlangsung, terutama pada saat persidangan memasuki tahap 

pembuktian antara lain: 

  Para pihak diberi hak dan kesempatan menyampaikan bahan atau alat bukti, 

kemudian bahan atau alat bukti itu, diserahkan kepada hakim; 

  Bahan atau alat bukti yang dinilai membuktikan kebenaran yang didalilkan pihak 

manapun, hanya fakta langsung dengan perkara yang disengketakan. Kalau bahan 

atau alat bukti yang disampaikan di persidangan tidak mampu membenarkan fakta 

yang berkaitan dengan perkara yang disengketakan, maka tidak bernilai sebagai 

alat bukti. 

b. Fakta yang Terungkap di Luar Persidangan 

Di atas dijelaskan, hanya fakta-fakta yang diajukan di persidangan yang 

boleh dinilai dan diperhitungkan menentukan kebenaran dalam mengambil putusan. 

Sehubungan dengan itu, fakta yang boleh dinilai dan diperhitungkan hanya yang 

disampaikan para pihak kepada hakim di dalam persidangan. Hakim tidak 

dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak 

yang berperkara. Misalnya, fakta yang ditemukan hakim dari sumber surat kabar atau 

majalah adalah fakta yang diperoleh hakim dari sumber luar, bukan dalam 

persidangan, tidak boleh dijadikan fakta untuk membuktikan kebenaran yang 
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didalilkan salah satu pihak. Walaupun sedemikian rupa banyak fakta yang diperoleh 

dari berbagai sumber, selama hal itu bukan fakta yang diajukan dan diperoleh dalam 

persidangan, tidak boleh dinilai dalam mengambul putusan. Demkian penegasan 

Putusan MA No. 2775 K/Pdt/1983 (tanggal 9-2-1985) yang menyatakan judex facti 

telah salah menerapkan hukum pembutian, karena memberi putusan berdasarkan alat 

bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara. Malahan seandainya benar surat 

bukti yang disebut PT dalam tingkat banding itu ada, surat bukti itu tetap diragukan 

kebenarannya. Penerapan ini meliputi fakta yang didengar hakim dari sumber lain di 

luar proses pemeriksaan. Meskipun banyak orang yang memberitahukan dan 

menunjukkan fakta kepada hakim tentang kebenaran perkara yang disengketakan, 

fakta itu harus ditolak dan disingkirkan dalam mencari kebenaran atas perkara 

dimaksud. Fakta yang demikian dimaksud out of court, oleh karena itu tidak dapat 

dijadikan dasar mencari dan menemukan kebenaran. 

c. Hanya Fakta Berdasar Kenyataan yang Bernilai Pembuktian 

Selain fakta harus diajukan dan ditemukan dalam proses persidangan, fakta 

yang bernilai sebagai pembuktian lainnya, hanya: 

1) Terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan 

suatu keadaan atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang 

disengketakan. 

Artinya, alat bukti yang diajukan mengandung fakta konkret dan relevan atau 

bersifat prima faciei, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang 

langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa. 
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2) Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang 

khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk 

membuktikan sesuatu kebenaran.
48

 

Motode dalam proses menggali dan menemukan adanya fakta sebuah 

peristiwa dengan menggunakan dua motede yaitu aqusatoir dan inqusatoir. Hal ini 

tentu merupakan cara tersendiri dalam menggali dan menemukan fakta yang 

kemudian berakhir pada ditemukannya sebuah peristiwa pidana, lalu adanya si 

pelaku itu sendiri. Akan cukup menarik ketika kemudian metode ini bisa dijalankan 

dengan baik oleh pihak yang memiliki kewenangan, dan tidak boleh menyalahi 

prosedural hukum yang berlaku sebagaimana melalui KUHAP nya yang telah 

mengaturnya dengan benar. 

Sebagai langkah awal tentu menjadi bagian penting untuk memahami materi 

perkuliahan ini adalah bagaimana kemudian bisa mendefinisikan satu persatu dari 

dua istilah tersebut, agar tidak keliru dalam menerapkan dalam tataran praktek dan 

sehingga persoalan menjadi jelas, yang pada prinsipnya mencari dan menemukan 

sebuah peristiwa pidana tidak timbul persoalan baru, apalagi kemudian sampai 

melanggar hukum. 

Aquisatori adalah merupakan bentuk pemeriksaan didalam persidangan, dan 

kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini 

menunjukan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan 

keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Penting untuk dipahami 

dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada dalam metode aqusatoir 
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tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim, penitra dan jaksa. Perbedaan 

pemeriksa Inqusatoir adalah terletak pada tempat pemeriksaannya. Inqusatoir 

diperiksa ditingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan 

Penasehat Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini 

bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat 1 KUHP. 

Sedangkan Aquastoir pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan sebagai 

subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga sumpah 

merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHP. 

Dengan demikian bahwa Inquisatoir itu sendiri di anut dalam pasal 164 HIR 

diantaranya adalah: 

a. Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus 

berhubungan dengan suatu peristiwa, sehingga alat bukti surat ini bisa 

menjadi kekuatan dalam pembuktian. Dan yang terpenting dalam pembuktian 

alat bukti berupa surat ini tentu harus memiliki keabsahan, dan dalam konteks 

kasus pidana misalnya bisa berupa contoh hasil dari otopsi atau hasil dari 

keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam 

keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika 

segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau 

sekalipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung sebuah 

pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau 

surat. 
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b. Bukti saksi; sehubungakan dengan alat bukti berupa keterangan saksi ini, 

tentu memiliki kekuatan dalam pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya 

syarat sah nya seorang saksi, yang dalam ketentuan KUHAP adalah saksi 

harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini harus menjadi dasar 

utama seorang saksi yang bisa dipertanggungjawabkan keterangannya ketika 

disampaikan didalam persidangan di depan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 

KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri. Ini yang merupakan prinsip dasar ketentuan alat bukti sehubungan 

dengan saksi. 

c. Sangkaan; Persangkaan yang pada intinya adalah merupakan bentuk 

kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu 

peristiwa yangxdiketahui umum kea rah suatu peristiwa yang tidak diketahui 

umum (Pasal 1915x KUHPerdata), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudina 

persangkaan jugaxdiaritkan adalah uraian hakim, dengan mana hakim dari 

fakta yang terbuktixmenyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun 

memang telah ditegaskanxdalam undang–undang bahwa persangkaan itu 

adalah merupakan bagian darixalat pembuktian, para ahli hukum tidak puas 

dengan ketentuan tersebut, makaxdikemukakanlah berbagai dalih untuk 

menggugurkan ketentuan tersebut, antaraxlain yang dikemukakan oleh Prof. 

Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. oleh karenaxpersangkaan adalah 

kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagaixalat bukti 
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sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti – bukti lain,xyaitu 

misalnya kesaksian atau surat – surat atau pengakuan suatu pihak, 

yangxmembuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata (peristiwa). 

d. Pengakuan; pengakuan ini merupakan alat bukti yang dalam ketentuannya 

diatur didalam Pasal 1923 KUHPerdata, dan Pasal 174 HIR. Yang pada 

prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan 

yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses 

pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka 

hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam kontek pembuktian yang 

menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari bahwa apa yang didalilkan 

atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagain. 

e. Dan sumpah. Memahami alat bukti sumpah ini juga menjadi bagian yang tak 

kalah penting dalam konsep pembuktian, karena hal ini menyangkut 

kejujuran dan pertanggungjawaban seseorang dalam kesaksiannya dengan 

membawa mambawa nama Tuhan. Sumpah merupakan sebagai alat bukti 

atau keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan 

tujuan. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau 

pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini 

merupakan bagian pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang 

sebenarnya.   

S. Tarif, SH., dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut “tersangka 

sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran, 

keterangaan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah 
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apriori berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka, sehingga sering terjadi paksaan 

terhadap tersangka untuk mengaku kesalahannya sehingga kadangkadang 

dilakukannya penganiayaan. Menerut pendapat Abdurrahman SH. system Inquisatoir 

adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai 

subjek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan 

kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara 

tertutup. Pendapat lain menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode 

Inqusatoir adalah tersangka, penasehat hukum dan polisi. 

Pihak-pihak yang ada dalam metode aquisatoir adalah Terdakwa, Penasehat 

Hukum, Hakim, Panitra, dan Jaksa. Hal ini kiranya dapat memberikan gambaran 

yang jelas terkait metode aquisatoir bahwa keterlibatan terdakwa sangat penting. 

Sehingga kalau terdakwa tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan maka proses 

untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat persidangan tidak boleh dilakukan, 

mengingat dalam kasus pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga ketika 

terdakwa tidak bisa hadir maka tidak boleh dilanjutkan persidangannya. 

Dari penjelasan di atas tidak semua fakta atau bukti yang diajukan bernilai 

sebagai alat bukti yang sah. Syarat utamanya, harus diajukan dan ditemukan dalam 

proses persidangan, sedang yang ditemukan di luar persidangan atau out of court, 

tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti yang diajukan 

di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkret yang langsung berkaitan 

dengan materi pokok perkara yang disengketakan. Sedangkan bukti yang hanya 
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mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan 

kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum.
49

 

C. Bagan Kerangka Teoritis Penelitian 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan domain hukum pidana, yang 

merupakan kewenangan absolute pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan Negeri berwenang mengadili 

segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. 

Namun demikian penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki 

dimensi yang berbeda dengan penanganan kasus pidana pada umumnya. 

Keunikannya dapat teridentifikasi melalui sikap korban kekerasan dalam rumah 

tangga yang sangat berbeda dengan korban pada tindak pidana lainnya. Pada tindak 

pidana lainnya, korban cenderung sangat aktif dalam melakukan pelaporan terhadap 

keadaan yang menimpanya serta agresif dalam pengungkapan kejahatan yang 

dilakukan kepadanya, namun pada tindak kekerasan dalam rumah tangga korbannya 

cenderung pasif bahkan cenderung diam menerima kondisi yang menimpanya. 

Meski demikian, sikap pasif dan diam para korban kekerasan dalam rumah 

tangga bukan merupakan sikap akhir, sebab sebagian korban malah berusaha 

melepaskan diri dari jeratan kekerasan tersebut dengan jalur perdata yaitu perceraian, 

meski penyelesaian hukum secara perdata bukan merupakan instrument yang 

diamanatkan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, namun para 
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korban menilai perceraian menjadi obat ampuh untuk memutus mata rantai 

kekerasan yang dialaminya. 

Kualitas dan kuantitas kekerasan yang diterima oleh para korban kekerasan 

dalam rumah tangga merupakan instrument yang berperan dalam mendorong korban 

menentukan sikap untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti secara hukum 

kekerasan yang diterimanya. Sebab korban juga masih berharap pasangannya dapat 

merubah kelakuannya dan tidak lagi melakukan kekerasan terhadap dirinya, namun 

apabila tindak kekerasan yang dilakukan pasangannya sudah membahayakan dirinya 

ataupun kekerasan yang diterimanya telah terjadi berkali-kali, maka korban 

cenderung merespon dengan memilih jalur hukum untuk menghentikan kekerasan 

yang dialaminya. 

Selain kualitas dan kuantitas kekerasan yang dialami, korban kekerasan 

dalam rumah tangga juga mempertimbangkan beberapa aspek penting yang 

mendukung dalam menentukan penyelesaian hukum yang akan korban tempuh, 

diantaranya: 

1.  Suasana kebatinan 

2.  Tempo 

3.  Relasi 
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Faktor Penghambat : 

- Kurangnya 

Pemahaman Para 

Penggugat Dan 

Tergugat Tentang 

Proses 

Penyelesaian 

Perkara Perceraian 

Faktor Pendukung : 

- Asas Keislaman 

- Asas Kebebasan 

- Asas Wajib 

Mendamaikan 

- Asas Biaya Ringan 

- Asas Persamaan 

- Asas Legalitas 

- Asas Terbuka 

Untuk Umum 

 

Penyelesaian hukum perceraian 
karena kasus KDRT 

 
 

Penyelesaian Perkara Kasus KDRT 

Teori yang digunakan 
1. Teori perdamaian 

2. Teori Law as a Tool of 

Social Engineering 

3. Teori Pembuktian 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), hal ini dapat 

dilihat dari variabel dan sudut pandang yang digunakan dalam memecahkan 

masalah yang ada, yakni sudut pandang sosio-yuridis, sebagaimana Roice 

Singleton berpendapat bahwa penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang 

terkait yakni antropologi dan sosiologi.
50

  

2.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normatif dan teologis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pendekatan Teologis normatif 

sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama (Islam) dapat diartikan 

sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan 

yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan 

dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.
51

  

Salah satu pertimbangan menggunakan pendekatan Yuridis normatif dan 

teologis normative dalam penelitian ini adalah agar lebih mudah menyesuaikan 

                                                 
50

 Roice Singleton ed.all, Approaches to Social Research, (New York: Oxford University 

Press, 1988), h. 308 

51
 Lexy J,Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 

h.3 



73 

 

 

 

penelitian ini apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Pendekatan ini 

menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, 

dengan metode ini pula akan lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti. 

B. Paradigma Penelitian 

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau 

paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah 

seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung 

yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu 

manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam 

disiplin ilmu tertentu. Dalam sebuah penelitian melihat paradigma yang 

berorentasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, 

tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.
52

  

Berdasarkan makna tersebut dapat difahami bahwa penelitian ini fokus 

pada paradigma alamiah atau naturalistic paradigm. Artinya, Penelitian ini 

mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks 

sosio-kultural yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial 

di ungkapkan secara holistik. Paradigma naturalistik ini menggambarkan bahwa 

perilaku dan makna yang dianut sebagian masyarakat Pinrang hanya dapat 

dipahami melalui analisis terhadap lingkungan alamiah (natural setting). 

Paradigma ini akan melahirkan kajian terhadap masyarakat Pinrang sebagai salah 
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satu instrument yang memadai terhadap pendekatan lebih objektif. 

C. Sumber Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data diperoleh.
53

 Sedangkan menurut Lofland yang 

dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti 

dokumen dan lain-lain.
54

 Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang 

diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka yang disebut dengan 

data primer dan data sekunder.
55

 

1. Untuk data primer, tekniknya adalah interview, yakni dilakukan wawancara 

langsung dengan mengajukan pertanyaan dan meminta tanggapan kepada 

korban kekerasan dalam rumah tangga serta yang dianggap dapat memberikan 

data dan informasi yang akurat sehubungan dengan masalah yang diteliti. 

2. Untuk data sekunder, tekniknya adalah membaca dan menganalisis 

literatur-literatur dan bahan bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan objek 

penelitian. Adapun data kasus perceraian yang disebabkan KDRT pada 

Pengadilan Agama Pinrang diambil dari tahun 2018 sampai dengan 2020. 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian serta Gambaaran Umum Lokasi 

Penelitian. 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 
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Penelitian ini dilakukan pada Januari 2021 sampai dengan Februari 2021. 

Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Kabupaten Pinrang 

(Pengadilan Agama Pinrang). Melihat tingkat perceraian disebabkan KDRT yang 

terjadi di kabupaten Pinrang sangat tinggi sehingga penulis tertarik meneliti 

didaerah tersebut. 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Sejarah dan Wilayah Kabupaten Pinrang
56

 

Kabupaten Pinrang (Bugis: ᨀᨀᨀᨀᨀᨀ ᨀᨀᨀ) adalah salah satu kabupaten 

di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini terletak 185 km dari 

Makassar arah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Polawali Mandar Provinsi 

Sulawesi Barat, luas wilayah 1.961,77 km
2
 yang terbagi ke dalam 12 Kecamatan, 

meliputi 68 desa dan 36 kelurahan yang terdiri dari 86 lingkungan dan 189 dusun. 

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama Pinrang yang 

berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. Versi pertama menyebut Pinrang berasal 

dari bahasa Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti 

"rawa-rawa". Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa 

daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa 

ketika Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paleteange, bebas dari pengasingan 

dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena 

wajah raja berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole 

Gowa", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Setelah itu rakyat 

menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang artinya berubah, kemudian lambat laun 
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menjadi Pinrang. 

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder Afdeling Pinrang yang 

berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang 

kemudian menjadi self bestuur atau swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan 

Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu 

(Kassa dan Batulappa) dan Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya Onder 

Afdeling Pinrang pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang 

dan pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. 

Pada tahun 1952 terjadi perubahan daerah di Sulawesi Selatan, pembagian 

wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah swantantra yang dibentuk adalah 

sama dengan wilayah afdeling. Perubahan adalah kata afdeling menjadi swatantra 

dan Onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut maka Onder 

Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat 

swapraja dan beberapa distrik. 

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku 

pada tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi 

termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 Januari 1960, 

keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang 

menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena 

pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi 

maka tanggal tersebut dianggap sebagai tanggal berdirinya Kabupaten Pinrang. 

Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak disebelah 185 km utara 
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ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19’13” sampai 4°10’30” 

lintang selatan dan 119°26’30” sampai 119°47’20” bujur timur. Secara administratif, 

Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa. Batas 

wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah 

Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang, sebelah Barat 

Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat Makassar, sebelah Selatan 

dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten mencapai 1.961,77 km². 

Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga 

terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah didominasi oleh 

areal persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini 

mendukung Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan 

memungkinkan berbagai komoditas pertanian (Tanaman Pangan, perikanan, 

perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian wilayah 0–500 mdpl 

(60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian 1000 mdpl (9,90%). 

b. Pengadilan Agama Pinrang 

Gambar 1. Kantor Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB 

 

 

 

 

Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB 

Nama: Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB 
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Alamat: Jln. Bintang Kel. Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto 

Telepon : (0421) 921145-923673 

Fax : 0421-921145 

Website : http://www.pa-pinrang.go.id. 

E-Mail : pinrang@pta_makassarkota.go.id. 

Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, terletak dikabupaten Pinrang, dengan 

keadaan Geografis yang terletak antara : 

Lintang Selatan :30 19' 13" - 40 10' 30" 

Bujur Timur :1190 26' 30" - 1190 47' 20" 

Kabupaten Pinrang terletak dibagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan 

dengan luas Wilayah 1.961.77 km
2
 dengan batas-batas sebagi berikut: 

Sebelah utara : Kabupaten Tanah Toraja 

Sebelah Timur : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang 

Sebelah Selatan : Kotamadya Parepare 

Sebelah Barat : Kabupaten Mamasa dan Selat Makassar 

Secara Admitustrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 

Kecamatan yang terdiri dari 104 Desa/Kelurahan.
57
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Gambar 2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B 

Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB, telah diatur 

dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah 

diubah dengan undang-undang No. 3 Tahun 2006 dengan pokok-pokok kekuasaan 

Kehakiman No.14 Tahun 1970 dengan perubahannya yaitu undang-undang No. 4 

Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Tugas pokok peradilan pada umumnya dan Peradilan Agama, pada 

khususnya ialah: menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Agama Pinrang adalah salah satu 

Lembaga Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kekuasaan kehakiman. 
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Kompetensi relatif Pengadilan Agama Kelas IB, meliputi wilayah 

Kabupaten Pinrang yang terdiri dari 12 Kecamatan dan beberapa Desa/Kelurahan 

yaitu: 

a. Kecamatan Suppa, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: 

Kelurahan Watang Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Desa Lero, 

Desa Wiring Tasi, Desa Lotang Salo, Desa Maritengngae, Desa 

Tasiwalie, Desa Ujung Labuang, Desa Polewali, Desa Watang Pulu. 

b. Kecamatan Mattiro Sompe, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa 

yaitu: 

Kelurahan Langnga, Kelurahan Pallameang, Desa 

Mattongang-tongang, Desa Samaenre, Desa Patobong I, Desa 

Patobong II, Desa Massulowalie, Desa Mattiro Tasi, Desa 

Mattombong, Desa Siwolong Polong. 

c. Kecamatan Lanrisang, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: 

Kelurahan Lanrisang, Desa Mallongi-longi, Desa 

Ammassangang, Desa Lerang, Desa Samaulue, Desa Barang Palie, 

Desa Waetuo. 

d. Kecamatan Mattiro Bulu, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa 

yaitu: 

Kelurahan Manarang, Kelurahan Padaidi, Desa Pananrang, 

Desa Padakkalawa, Desa Marannu, Desa Alitta, Desa Padaelo, Desa 

Bunga, Desa Makkawaru. 
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e. Kecamatan Watang Sawitto, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: 

Kelurahan Sawitto, Kelurahan Jaya, Kelurahan Siparappe, 

Kelurahan Salo, Kelurahan Sipatokkong, Kelurahan Penrang, 

Kelurahan Bentengnge, Kelurahan Maccorawalie. 

f. Kecamatan Paleteang, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: 

Kelurahan Temmassarangnge, Kelurahan Maccinae, Kelurahan 

Pacongan, Kelurahan Laleng Bata, Kelurahan Benteng Sawitto, 

Kelurahan Mamminasae. 

g. Kecamatan Tiroang, terdiri dari beberapa kelurahan yaitu: 

Kelurahan Mattiro Deceng, Kelurahan Tiroang, Kelurahan 

Marawi, Kelurahan Pakkie, Kelurahan Pammase. 

h. Kecamatan Patampanua, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa 

yaitu: 

Kelurahan Teppo, Kelurahan Tonyamang, Kelurahan Benteng, 

Kelurahan Maccirinna, Desa Leppangang, Desa Malimpung, Desa 

Sipatuo, Desa Padangloang, Desa Pincara, Desa Mattiro Ade. 

i. Kecamatan Cempa terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: 

Kelurahan Cempa, Desa Mangki, Desa Mattunru-tunrue, Desa 

Sikkuale, Desa Tadang Palie, Desa Salipolo, Desa Tanra Tuo. 

j. Kecamatan Duampanua, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: 

Kelurahan Lampa II, Kelurahan Tuo, Kelurahan Data, 
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Kelurahan Pekkabata, Kelurahan Tatae, Kelurahan Bittoeng, 

Kelurahan Paria, Kelurahan Bababinanga, Desa Kaliang. 

k. Kecamatan Batu lappa, terdiri dari beberapa desa yaitu: 

Desa Kassa, Desa Kasepalau, Desa Batulappa, Desa 

Tapporang, Desa Watang Kassa. 

l. Kecamatan Lembang, terdiri dari beberapa kelurahan dan desa yaitu: 

Kelurahan Tadokkong, Kelurahan Betteng, Desa Binanga 

Karaeng, Desa Rajang, Desa Letta, Desa Ulusaddang, Desa Suppirang, 

Desa Pakeng, Desa Benteng Paremba, Desa Kariango, Desa Lembang 

Mesa Kada, Desa Sali-Sali, Desa Sabbang Paru, Desa Basseang.
58

 

Tabel 1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB 

 

 

 

 

Sumber: Data Pengadilan Agama Pinrang Kelas I.B 

E. Instrument Penelitian 

Instrumen dalam penelitian sangatlah penting, hal ini dikarenakan instrumen 

berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode 
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pengumpulan data. Secara umum, instrumen penelitian adalah sebuah alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data 

yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen bisa juga didefiniskan sebagai suatu alat 

yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat 

untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam 

penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, trep recorder, dan ATK. 

F. Tahapan Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan 

pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan 

penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini diharapkan 

mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang 

mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dalam tahap ini usaha mempersiapkan diri untuk terjun langsung 

kemasyarakat dan mengumpulkan data-data secara intensif untuk dibuat suatu 

analisis data mengenai legalitas talak di luar pengadilan dan akibat hukumnya. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan kegiatan berupa mengolah data yang diperoleh dari 

narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah penelitian. 
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Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan sementara sebelum menulis 

keputusan akhir. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting 

bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul 

yang ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi 

dan gabungan dari keempatnya.
59

 Berdasarkan hal tersebut, agar hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah; 

1.  Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang diajukan 

dengan mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala yang 

diselidiki, dalam hal ini permasalahan yang terkait dengan talak di luar 

pengadilan beserta akibat hukumnya yang terjadi di Kabupaten Polewali 

Mandar. Diteliti secara sistematika, mendalam, dan menyeluruh, untuk 

selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian 

ini. 

2.  Wawancara 

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan 

interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk 
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memperoleh informasi.
60

 Merujuk pada pendapat di atas, maka wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah 

ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam 

sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara 

peneliti dan responden.  

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara (interview) terdiri dari: 

a. Korban KDRT, dalam hal ini pihak berperkara yang mengajukan 

perceraian ke Pengadilan Agama Pinrang karena alasan KDRT 

b. Hakim, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang pernah    

menangani kasus-kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah 

tangga 

Wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan atas: 

a.  Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan; 

b.  Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana 

pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan 

terperinci; 

c.  Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas 

dan wawancara terpimpin. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas 

terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan 

hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan relevan dengan legalitas talak dan 

akibat hukumnya. 
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3.  Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode mencari data mengenai hal-hal 

yang variabelnya berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya. Berdasarkan 

hal tersebut maka tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menganalisa arsip tertulis yang dimiliki oleh informan berupa buku 

nikah dan status tertulis dalam KTP. 

H. Teknik Pengolaan dan Analisis Data 

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat 

ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang 

diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan cara menyusun, 

menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

data. Berangkat dari pemahaman tersebut, tehnik pengolahan dan analisis data yang 

ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui beberapa tahapan, yakni tahapan 

reduksi dan kategorisasi data, display data, dan terakhir penarikan kesimpulan. 

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Dalam metodologi penelitian terdapat teknik pengujian keabsahan data 

berupa trianggulasi. Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam 

penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu 

untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka tekni pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini adalah teknik trianggulasi sumber data yang berupa observasi serta 

wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan 

terkait dengan data yang didapatkan dan relevan dengan penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk-bentuk Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama 

Pinrang. 

Tindak kekerasan saat ini memiliki bentuk dan dimensi yang variatif, 

penggolongan kekerasan secara umum tidak lagi semata-mata dihubungkan 

dengan kekerasan fisik dalam pengertian pemukulan, benturan fisik yang 

mengakibatkan penderitaan atau kesakitan. Untuk mengetahui bentuk-bentuk 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang terlebih 

dahulu Penulis akan memaparkan beberapa hasil wawancara dengan beberapa 

Hakim di Pengadilan Agama Pinrang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ribeham, S.Ag yaitu Wakil Ketua 

Pengadilan Agama Pinrang mengemukakan bahwa: 

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan 

Agama Pinrang itu berpariatif ada kekerasan berupa kekerasan fisik, 

seperti memukul Istrinya dengan menggunakan alat sampai meninggalkan 

bekas dibadannya, ada yang menampar wajah isterinya sampai lebam di 

pipinya dan adapula yang menendang isterinya sampai isterinya terlempar. 

Adapun kekerasan lainnya berupa kekerasan ekonomi seperti Tergugat 

menelantarkan Penggugat dengan tidak menafkahi Penggugat (isterinya), 
Tergugat memberikan uang kepada Penggugat namun uang tersebut 

dilarang dibelanjakan oleh Tergugat. Kekerasan yang lain berupa 

kekerasan psikologis yaitu Tergugat selalu meremehkan Penggugat dengan 

merendahkan Penggugat (isterinya) di depan orang banyak, Tergugat 

berkata kasar kepada isterinya dengan menyamakan isterinya dengan 

binatang dan menuduh isterinya berselingkuh.
61

 

 

Wawancara dengan Nasruddin, S.H.I yaitu Hakim pengadilan Agama 
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Pinrang mengemukakan bahwa: 

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan 

Agama Pinrang itu juga berpariatif ada kekerasan berupa kekerasan fisik, 

seperti mengancam isterinya dengan menggunakan benda tajam bahkan 

ada kasus seorang suami memukul kepala iterinya sampai kepala isterinya 

berdarah dan mimisan. Adapun kekerasan lainnya berupa kekerasan 

seksual seperti Tergugat mendatangi kamar adik iparnya bila istrinya sudah 

tidur nyenyak kemudian merabah-rabah adik iparnya, adapula yang 

menyakiti isterinya karena suami tidak mampu memberikan kepuasan 

seksual kepada isterinya. Kekerasan yang lain berupa kekerasan psikologis 

yaitu Tergugat selalu mempermalukan isterinya di depan orang banyak, 

berupa kekerasan ekonomi seperti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 

tanpa ada kiriman nafkah kepada Penggugat.
62

 

Adapun motivasi utama korban kekerasan menjadikan alasan kekerasan 

sebagai alasan perceraian juga banyak dikaitkan dengan kualitas dan kuantitas 

kekerasan yang diterimanya, dapat digambarkan melalui wawancara dengan 

beberapa korban diantaranya: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan LD, yaitu korban kekerasan dalam 

kekerasan dalam rumah tangga menguraikan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya, suaminya sering marah-marah meskipun 

hanya persoalan sepeleh seperti persoalan anak yang menangis yang tidak 

mau diam hingga suaminya memukuli isterinya.
63

 

 

Wawancara dengan FDS, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya, suaminya sering mabuk-mabukan, memakai 

narkoba dan main judi sehingga apabila kalah dalam berjudi suaminya 

pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan bilah ditanya oleh isterinya, 

suaminya malah marah dan melempar barang-barang yang ada disekitarnya 

                                                 
62

 Nasruddin, (42 Tahun) Hakim Pengadlan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang pada 

tanggal 12 Februari 2021 
63

 LD, (30 Tahun) Warga Masyarakat Tiroang Pinrang, Wawancara pada tanggal 8 

Februari 2021)’ 
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kearah isterinya.
64

  

Wawancara dengan FDS, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya, suaminya tidak pernah memberikan nafkah 

kepada isterinya karena suaminya malas bekerja dan lebih memilih 

tidur-tiduran d rumah dan bila isterinya menyuruh suaminya untuk bekerja 

suaminya malah marah-marah sehingga Isterinya yang harus banting 

tulang untuk mencari nafkah karena mereka mempunyai 3(tiga) orang anak 

yang masih kecil-kecil.
65

  

 

Wawancara dengan CJ, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya suaminya sering memaksa isterinya untuk 

mengikuti kepercayaan yang dianutnya yaitu selalu melakukan ritual-ritual 

seperti menyembeli kambing atau ayam pada malam-malam tertentu dan 

bila isterinya menolak suaminya marah dan menyuruh isterinya pergi dari 

rumah.
66

  

 

 Wawancara dengan NR, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 

Kekerasan yang dialaminya, suaminya sering berhutang kepada orang lain 

tanpa sepengetahuan isterinya dan apabila ada penagi yang datang ke 

rumah, dan isterinya konfirmasi kepada suaminya mengenai kebenaran 

utang tersebut, suaminya malah marah-marah dan memukul bahkan 

menendang isterinya karena suaminya merasa dipermalukan di depan sang 

penagi tersebut.
67

  

 

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan 

                                                 
64

 HAS, (34 tahun), Warga Masyarakat Watang Sawitto Pinrang, Wawancara pada tanggal 

8 Februari 2021). 
65

 FDS, (45 tahun) Warga Masyarakat Watang Sawitto Pinrang, Wawancara pada tanggal 8 

Februari 2021.  
66

 CJ (50 tahun) Warga Masyarakat Lembang Pinrang, Wawancara pada tanggal 10 

Februari 2021. 
67

 HN, (41 tahun) Warga Masyarakat Suppa, Wawancara pada tanggal 11 Februari 2021. 



90 

 

 

 

kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, namun sangat sulit mendata jumlah kasus 

kekerasan dalam rumah tangga, pertama, karena terjadinya didalam rumah tangga 

sehingga sulit untuk memantau dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan 

masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau 

persoalan privat sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, 

sebagian masyarakat secara Iangsung maupun tidak langsung membenarkan 

adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga 

dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang 

lumrah dan biasa di masyarakat. Sejauh penelitian di lapangan bahwa penyelesaian 

perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

di pengadilan Agama Pinrang berjalan sesuai dengan prosedur pengadilan yang 

ditetapkan.  

Beberapa kasus perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama 

Pinrang selama 2017 saja telah mencapai angka untuk cerai talak sejumlah 145 

perkara sementara untuk cerai gugat sebanyak 636 perkara, sedangkan pada tahun 

2018  telah mencapai angka untuk perkara cerai talak 163 perkara dan cerai gugat 

640 perkara, pada tahun 2019 cerai talak sebanyak 187 perkara dan cerai gugat 

sejumlah 746 perkara, sedangkan pada tahun 2020  telah mencapai angka untuk 

perkara cerai talak  sejumlah 163 perkara dan cerai gugat sejumlah 670 perkara.  

Perkara perceraian dengan dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

atau yang sejenisnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini  
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Tabel 1 

Kasus perkara cerai yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Pinrang 

pada tahun 2017 

 

Nomor Bulan CT masuk CG Masuk   CT Putus CG Putus 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Januari  

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober  

November 

Desember  

15 

16 

13 

7 

6 

21 

20 

14 

23 

14 

18 

17 

90 

50 

66 

32 

24 

70 

55 

45 

71 

65 

79 

73 

6 

9 

10 

9 

8 

11 

12 

13 

15 

18 

17 

17 

36 

57 

47 

42 

36 

45 

67 

40 

52 

68 

80 

65 

 Jumlah 184  720   145  635  

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Perkara pada tahun 2017 untuk perkara cerai talak yang diterima sebanyak 

184 perkara, cerai gugat yang yang telah diterima sebanyak 720 perkara. 

Sedangkan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2017 

yakni perkara cerai talak sejumlah 145 perkara, cerai gugat sejumlah 635 perkara.  
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Tabel 2 

Penyelesaian Kasus Perkara cerai Yang Diputus Oleh Pengadilan Agama Pinrang 

pada tahun 2018 

 

Nomor Bulan CT masuk CG Masuk   CT Putus CG Putus 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Januari  

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober  

November 

Desember  

14 

15 

12 

7 

6 

20 

19 

13 

22 

13 

17 

16 

80 

55 

50 

24 

25 

66 

52 

45 

70 

61 

78 

72 

7 

10 

9 

11 

9 

13 

15 

19 

16 

18 

17 

19 

37 

58 

46 

42 

36 

45 

67 

41 

52 

69 

81 

66 

 Jumlah 174     678      163   640    

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Perkara pada tahun 2018 untuk perkara cerai talak yang diterima sebanyak 

174 perkara, cerai gugat yang yang telah diterima sebanyak 678 perkara. 

Sedangkan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2019 

yakni perkara cerai talak sejumlah 163 perkara, cerai gugat sejumlah 640 perkara.  

Tabel 3 

Penyelesaian Kasus Perkara cerai Yang Diputus Oleh Pengadilan Agama Pinrang 

pada tahun 2019 
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Nomor Bulan CT masuk CG Masuk   CT Putus CG Putus 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Januari  

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober  

November 

Desember  

 

20 

25 

22 

10 

18 

20 

11 

10 

20 

15 

19 

18 

 

115 

65 

60 

50 

31 

87 

65 

55 

73 

64 

75 

80 

 

9 

14 

11 

13 

10 

19 

18 

17 

18 

21 

20 

17 

 

56 

77 

65 

62 

47 

56 

79 

41 

53 

68 

82 

60 

 

 Jumlah 208 820    187    746    

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Perkara pada tahun 2019 untuk perkara cerai talak yang diterima sebanyak 

208 perkara, cerai gugat yang yang telah diterima sebanyak 820 perkara. 

Sedangkan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2019 

yakni perkara cerai talak sejumlah 187 perkara, cerai gugat sejumlah 746 perkara.  
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Tabel 4 

Penyelesaian kasus perkara cerai yang diterima dan diputus oleh Pengadilan 

Agama Pinrang pada tahun 2020 

Nomor Bulan CT masuk CG Masuk   CT Putus CG Putus 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

Januari  

Februari 

Maret 

April 

Mei  

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober  

November 

Desember  

16 

17 

14 

8 

6 

23 

22 

15 

26 

15 

19 

18 

112 

69 

66 

32 

24 

96 

60 

51 

71 

65 

79 

73 

8 

13 

11 

12 

9 

19 

18 

17 

17 

21 

20 

17 

46 

67 

57 

52 

46 

55 

78 

41 

52 

69 

81 

65 

 Jumlah 199 798 182 709 

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Perkara pada tahun 2020 untuk perkara cerai talak yang diterima sebanyak 

199 perkara, cerai gugat yang yang telah diterima sebanyak 798 perkara. 

Sedangkan perkara yang di putus oleh Pengadilan Agama Pinrang pada tahun 2020 

yakni perkara cerai talak sejumlah 182 perkara, cerai gugat sejumlah 709 perkara.  

Dari jumlah jenis perkara yang masuk dan yang diputus oleh Pengadilan 

Agama Pinrang terlihat jelas bahwa setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017 sampai 



95 

 

 

 

2020, perkara cerai gugat lebih dominan dibandingkan cerai talak. 

Adapun rekap penyebab perceraian di Pengadilan Agama Pinrang yang di 

putus mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagai berikut: 

Tabel 5 Rekap Faktor Penyebab Perceraian selama tahun 2017 

Nomor Factor penyebab perceraian Total 

1. 

2.  

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

Poligami tidak sehat 

Krisis ahlak (mabuk, judi dan Narkoba) 

Cemburu 

Kawin paksa 

Ekonomi 

Tidak ada tanggung jawab 

Kawin dibawah umur 

Kekejaman jasmani 

Kekejaman mental 

Dihukum 

Cacat biologis 

Politis 

Gangguan pihak ketiga 

Tidak ada keharmonisan 

Pisah lebih dari dua tahun 

Jumlah 

10 

2 

7 

2 

200 

90 

30 

100 

18 

1 

5 

- 

70 

210 

30 

772 

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Dari jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Pinrang pada 

tahun 2017 yakni berjumlah 780 perkara sedangkan pada rekap faktor penyebab 
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terjadinya perceraian berjumlah 770 perkara terdapat selisih 10 perkara antara 

jumlah perkara yang diputus dengan rekap faktor penyebab terjadinya perceraian 

yang disebabkan karena adanya perkara yang diputus karena dicabut, gugur dan 

dicoret dari register.  

Setelah mengamati tabel rekap faktor penyebab terjadinya perceraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama Pinrang sebanyak 532 perkara yang terdiri dari 10 bentuk 

KDRT yakni kekejaman Fisik terdiri dari 100 perkara, kekejaman mental terdiri 

dari 18 perkara, ekonomi terdiri dari 200 perkara, poligami liar terdiri dari 10 

perkara, krisik ahlak terdiri dari 2 perkara, tidak ada tanggung jawab terdiri dari 90 

perkara, gangguan dari pihak ketiga terdiri dari 70 perkara, cemburu terdiri dari 7 

perkara, pisah lebih dari 2 tahun terdiri dari 30 perkara dan cacat biologis terdiri 

dari 5 perkara. 

Tabel 6 Rekap Faktor Penyebab Perceraian selama tahun 2018 

Nomor Factor penyebab perceraian Total 
1. 

2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Poligami tidak sehat 

Krisis ahlak (mabuk, judi dan Narkoba) 

Cemburu 

Kawin paksa 

Ekonomi 

Tidak ada tanggung jawab 

Kawin dibawah umur 

Kekejaman jasmani 

Kekejaman mental 

7 

2 

10 

2 

100 

90 

30 

200 

16 
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10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Dihukum 

Cacat biologis 

Politis 

Gangguan pihak ketiga 

Tidak ada keharmonisan 

Pisah lebih dari dua tahun 

5 

5 

- 

40 

210 

80 
 Jumlah 797 

Sumber Data: Diolah dari data sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

 

Dari jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Pinrang pada 

tahun 2018 yakni berjumlah 803 perkara sedangkan pada rekap faktor penyebab 

terjadinya perceraian berjumlah 797 perkara terdapat selisih 6 perkara antara 

jumlah perkara yang diputus dengan rekap faktor penyebab terjadinya perceraian 

yang disebabkan karena adanya perkara yang diputus karena dicabut, gugur dan 

dicoret dari register.  

Setelah mengamati tabel rekap faktor penyebab terjadinya perceraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama Pinrang sebanyak 550 perkara yang terdiri dari 10 bentuk 

KDRT yakni kekejaman Fisik terdiri dari 200 perkara, kekejaman mental terdiri 

dari 16 perkara, ekonomi terdiri dari 100 perkara, poligami liar terdiri dari 7 

perkara, krisik ahlak terdiri dari 2 perkara, tidak ada tanggung jawab terdiri dari 90 

perkara, cemburu terdiri dari 10 perkara, gangguan pihak ketiga terdiri dari 40 

perkara, pisah lebih dari 2 tahun terdiri dari 80 perkara dan cacat biologis terdiri 

dari 5 perkara. 
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Tabel 7 Rekap Faktor Penyebab Perceraian selama tahun 2019 

 

Nomor Factor penyebab perceraian Total 

1. 

2.  

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Poligami tidak sehat 

Krisis ahlak (mabuk, judi dan Narkoba) 

Cemburu 

Kawin paksa 

Ekonomi 

Tidak ada tanggung jawab 

Kawin dibawah umur 

Kekejaman jasmani 

Kekejaman mental 

Dihukum 

Cacat biologis 

Politis 

Gangguan pihak ketiga 

Tidak ada keharmonisan 

Pisah lebih dari dua tahun 

8 

40 

15 

4 

130 

90 

30 

170 

10 

4 

7 

- 

41 

290 

85 
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 Jumlah 910 

 

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Dari jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Pinrang pada 

tahun 2019 yakni berjumlah 933 perkara sedangkan pada rekap faktor penyebab 

terjadinya perceraian berjumlah 910 perkara terdapat selisih 23 perkara antara 

jumlah perkara yang diputus dengan rekap faktor penyebab terjadinya perceraian 

yang disebabkan karena adanya perkara yang diputus karena dicabut, gugur dan 

dicoret dari register.  

Setelah mengamati tabel perkara yang diterima dan yang diputus oleh 

Pengadilan Agama Pinrang setiap tahunya meningkat dan setiap tahunnya cerai 

gugat yang lebih dominan, adapun rekap faktor penyebab terjadinya perceraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama Pinrang sebanyak 596 perkara yang terdiri dari 10 bentuk 

KDRT yakni kekejaman Fisik terdiri dari 170 perkara, kekejaman mental terdiri 

dari 10 perkara, ekonomi terdiri dari 130 perkara, poligami liar terdiri dari 8 

perkara, krisik ahlak terdiri dari 40 perkara, tidak ada tanggung jawab terdiri dari 

90 perkara, cemburu terdiri dari 15 perkara, gangguan pihak ketiga terdiri dari 41 

perkara, pisah lebih dari 2 tahun terdiri dari 85 perkara dan cacat biologis terdiri 

dari 7 perkara. 

 

Tabel 8 Rekap Faktor Penyebab Perceraian selama tahun 2020 

Nomor Factor penyebab perceraian Total 
1. Poligami tidak sehat 15 
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2. 

3 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Krisis ahlak (mabuk, judi dan Narkoba) 

Cemburu 

Kawin paksa 

Ekonomi 

Tidak ada tanggung jawab 

Kawin dibawah umur 

Kekejaman jasmani 

Kekejaman mental 

Dihukum 

Cacat biologis 

Politis 

Gangguan pihak ketiga 

Tidak ada keharmonisan 

Pisah lebih dari dua tahun 

80 

10 

5 

245 

65 

30 

200 

33 

4 

7 

- 

60 

95 

22 
 Jumlah 871 

Sumber Data: Diolah dari Data Sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Dari jumlah perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Pinrang pada 

tahun 2020 yakni berjumlah 891 perkara sedangkan pada rekap faktor penyebab 

terjadinya perceraian berjumlah 871 perkara terdapat selisih 20 perkara antara 

jumlah perkara yang diputus dengan rekap faktor penyebab terjadinya perceraian 

yang disebabkan karena adanya perkara yang diputus karena dicabut, gugur dan 

dicoret dari register.  

Setelah mengamati tabel rekap faktor penyebab terjadinya perceraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di 
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Pengadilan Agama Pinrang sebanyak 737 perkara yang terdiri dari 10 bentuk 

KDRT yakni kekejaman Fisik terdiri dari 200 perkara, kekejaman mental terdiri 

dari 33 perkara, ekonomi terdiri dari 245 perkara, poligami liar terdiri dari 10 

perkara, krisik ahlak terdiri dari 80 perkara, tidak ada tanggung jawab terdiri dari 

65 perkara, cemburu terdiri dari 10 perkara, gangguan pihak ketiga terdiri dari 60 

perkara, pisah lebih dari 2 tahun terdiri dari 22 perkara dan cacat biologis terdiri 

dari 7 perkara. 

Dengan memperhatikan banyaknya kasus cerai gugat yang masuk ke 

Pengadilan Agama Pinrang tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi 

dewasa ini, adapun faktor yang menjadi alasan tingginya angka cerai gugat, 

sebagai berikut: 

a)   Suami berselingkuh. Istilah ini hanyalah memperhalus bahasa, yang dalam 

Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 disebutkan dengan“salah satu pihak berbuat zina 

atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar 

disembuhkan”. Oleh karena itu,bagi pihak yang berselingkuh (berzina), 

pemabuk, pemadat dan penjudi merupakan suatu penyakit dalam masyarakat 

yang sukar disembuhkan, sehingga pembentuk undang-undang 

memandangnya sebagai salah satu alasan yang dapat dijadikan untuk 

mengajukan cerai gugat atau cerai talak. Faktor media social sangat 

mendorong untuk terjadinya perselingkuhan, sehingga menyebabkan retaknya 

suatu pernikahan di dalam rumah tangga suami dan isteri. 

b) Adanya campur tangan (intervensi) dan tekanan dari pihak suami dan 

keluarganya, kurangnya komunikasi, kurangnya perhatian dan kedekatan 
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emosional dengan pasangannya. Adanya intervensi pihak lain dalam konflik 

yang dapat memperbesar dan memperburuk keadaan, terutama jika ada wanita 

idaman lain yang melakukan segala cara untuk menarik perhatian pihak 

suami. 

c) Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga, yang dapat diakibatkan oleh 

berbagai hal, misalnya suami bersikap acuh tak acuh dalam kekuarga karena 

adanya wanita idaman lain, kesulian ekonomi yang menimbulkan kekurangan 

terhadap kebutuhan keluarga, perilaku suami yang arogan, dan sebagainya. 

d) Tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga dengan tidak 

memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya; 

e) Terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat sehingga telah terjadinya 

pergesaran pola pikir masyarakat dalam memahami arti dari perceraian, 

menyebabkan istri mulai kritis dalam menuntut hak-hak yang terabaikan 

karena tidak adanya tanggung jawab suami, Pergeseran nilai ini ditandai 

dengan telah beraninya perempuan (istri) yang memposisikan dirinya sama 

seperti laki-laki, menyadari hak dan telah berani menunjukkan eksistensinya, 

perempuan tidak lagi mau diperlakukan sewenang-wenang oleh laki-laki, 

sehingga apabila ada perlakuan suaminya yang tidak bisa ditolerir olehnya, 

maka istri akan melakukan tindakan untuk mempertahankan hak-haknya, 

salah satunya adalah dengan melakukan cerai gugat melalui pengadilan. Pada 

masa lalu, perempuan sangat takut menyandang status janda yang sering 

dianggap negatif oleh masyarakat, dengan ketergantungan ekonomi pada 

suami manambah kekhawatiran apabila mereka bercerai dan nasib anak-anak 
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mereka juga menjadi taruhannya Akan tetapi bagi wanita karir yang 

mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, tentu tidak ada 

ketergantuangan ekonomi pada suaminya karena mempunyai penghasilan 

sendiri. Apapun kebutuhan pribadinya tidak perlu meminta-minta pada suami, 

sehingga posisi, harkat dan martabatnya semakin tinggi. Keadaan ini juga 

didukung oleh hukum adat yang memberikan harta peninggalan kepada anak 

perempuan yang baru saja menikah dengan memberikan tanah dan rumah 

sebagai hadiah bagi anak perempuannya. 

f) Meningkatnya kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya khususnya dalam 

bidang hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam 

rumah tangga. Di samping itu juga telah adanya payung hukum dalam 

mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif, sehingga telah 

adanya pergeseran nilai budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan 

pengaruh dari budaya barat yang menganggap suatu perkawinan hanyalah 

salah satu bentuk perikatan perdata (Pasal 26 KUHPerdata), sehingga telah 

menyampingkan nilai-nilai sakral dalam suatu perkawinan berupa ikatan suci 

lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan oleh 

Tuhan. 

g) Perbedaan penetapan peran ideal suami dan istri dalam sebuah perkawinan, 

yang semula istri hanya menjadi ibu rumah tangga menjadi seorang yang 

membantu suami dalam mencari nafkah. 

h) Adanya kesulitan bagi istri dalam menjalani peran ganda dan suami tidak bisa 

memahami dengan peran ganda istri tersebut. 
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i) Suami tetap memiliki pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga yang 

memiliki kekuasaan penuh, sedangkan istri dituntut untuk harus dapat 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. 

j) Suami tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap rumah 

tangga dan anak (seperti jarang pulang ke rumah, tidak memberikan nafkah 

yang layak dan tidak ada kepastian waktu di rumah). 

Dengan memperhatikan data, menunjukkan bahwa angka perceraian terus 

bertambah dari tahun ke tahun. Angka cerai gugat lebih banyak dari pada angka 

cerai talak. Istri yang mengajukan cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan 

suami yang mengajukan cerai talak. Pada satu sisi fenomena ini merupakan suatu 

keprihatinan karena telah terjadi pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, 

suami-istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum, para istri 

tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah dan 

anak-anak, melainkan juga sudah berfungsi ganda yang juga ikut mencari nafkah 

serta mempunyai potensi dalam masyarakat dan pemerinahan. 

Pengambil kebijakan perlu dilakukan upaya-upaya penyuluhan/pendidikan 

keagamaan dan moral generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa serta 

pendidikan tentang pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, 

sehingga tidak mudah goyah bagi keluarga-keluarga yang baru terbentuk serta 

tidak mudah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan 

perceraian. Perlu adanya keterpaduan antara pemerintah provinsi/kabupaten/kota 

dengan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat 

untuk hidup rukun dan damai dalam masyarakat yang dimulai dengan 
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terbentuknya keluarga yang utuh dan didasarkan pada pondasi yang kuat, mitsaqan 

ghalitzan, sehingga terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera dan 

terbentuknya masyarakat yang harmonis dan tenteram. 

Terkhusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga Abdul Wahid dan 

Muhammad Irfan
68

 mengemukakan kekerasan yang terjadi dalam area domestik 

ini dapat terjadi dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: 

a. Kekerasan fisik, misalnya menampar, memukul, menendang, menjambak, 

membekap, melukai dan lain-lain 

b. Kekerasan psikologis, misalnya menghina, meremehkan, berbicara kasar, 

memaki, mengancam/memaksa sebagai sarana. 

c. Kekerasan seksual, misalnya memaksa unsur anggota keluarga lain untuk 

melakukan hubungan seksual 

Dalam uraiannya Kristi Poerwandari membagi bentuk-bentuk kekerasan 

dalam rumah tangga menjadi 5 (lima) bentuk, meliputi
69

: 

Fisik :  memukul, menampar, mencekik, menendang, melempar barang 

ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau 

alat/senjata dan membunuh 

 

Psikologis :  berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, merendahkan, 

mengatur, melecehkan menguntit dan memata-matai, 

tindakan-tindakan lain yang menimbulkan rasa takut  

 

Seksual : melakukan tindakan yang mengarah pada ajakan/desakan seksual 

                                                 
68

 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban KDRT (Advokasi 

atas Hak-hak Asasi Perempuan), (Bandung: Refika Adiatma, 2001), h. 20.  

69
 Achie Sudiartio Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindakan Kekerasan terhadap 

Perempuan dan Alternative Pemecahannya, (Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat 

Kajian Wanita dan Jender Univeristas Indonesia, 2000), h. 75. 
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seperti, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan 

lain yang tidak dikehendaki korban, memaksa korban menonton 

produk pornografi gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki 

korban, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan 

mengarah pada aspek jenis kelamin, dengan kekerasan fisik 

maupun tidak, memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang 

tidak disukai, merendahkan atau melukai korban.  

 

Finansial : mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan 

pemenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan 

mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semua 

dengan maksud untuk mengendalikan korban. 

 

Spritual : merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban 

untuk meyakini hal-hal yang diyakininya, memaksa korban 

mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu. 

 

Ormas Muhammadiyah melalui buku Respon Muhammadiyah Memecah 

Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan Kebisuan 

juga memberikan telaahnya mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah 

tangga sebagai berikut
70

: 

a.   Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara 

lain: menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), 

menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan 

sebagainya. Biasanya akibat perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, 

muka lebam, gigi patah, atau bekas luka lainnya. 

b.   Kekerasan psikis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan 

                                                 
70

 Komnas Perempuan, 10 Tahun Reformasi: Kemajuan dan Kemunduran Perjuangan 

Melawan Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Jender, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008), h. 62. 
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ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya/penderitaan psikis berat pada seseorang. 

Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah 

penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan diri, 

mengisolasi diri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai 

sarana memaksakan kehendak. 

c.   Kekerasan seksual meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan 

batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual 

sendiri tanpa memerhatikan kepuasan istri, perkosaan (termasuk dengan 

menggunakan alat/bukan penis), dan perbudakan seksual. 

d.   Kekerasan yang berdimensi ekonomi atau disebut sebagai penelantaran. 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, 

padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau 

perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 

kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasan jenis ini adalah tidak memberi 

nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. 

e.   Kekerasan sosial. Akibat biasnya persepsi gender, perempuan kerap 

diperlakukan sebagai warga “kelas dua” dalam struktur sosial masyarakat. 

Tidak dilibatkannya perempuan dalam penentuan keputusan atau pengambilan 

kebijakan, padahal apa yang diputuskan ikut mempengaruhi pola hidup 

perempuan, adalah salah satu contoh bentuk kekerasan sosial terhadap 

perempuan. 

Demikianlah beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang 
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dikemukakan oleh para ahli, hal mana dapat dilihat makna kekerasan porsinya 

tidak hanya ditempatkan sebagai kekerasan fisik belaka, namun kekerasan telah 

mengalami perluasan makna yang lebih holistic dengan memahami kekerasan 

dalam berbagai dimensi kehidupan. 

Undang-undang PKDRT mengklasifikasi bentuk-bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga dalam 4 (empat) bentuk yaitu: kekerasan fisik, kekerasan psikis, 

kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Pasal 6 Undang-undang 

tersebut menguraikan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka 

berat, sedangkan dalam Pasal 7 menerangkan sebagai berikut: 

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 

penderitaan psikis berat pada seseorang.
71

  

 

Selanjutnya Pasal 8 Undang-undang PKDRT menguraikan maksud 

kekerasan seksual sebagai berikut: 

b. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

                                                 
71

 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU RI No.23 Th. 

2004) Dilengkapi dengan: PP RI No. 4 th. 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Sama 

Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU RO No.7 Ty. 1984 Tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU RI No. 23Th. 

2002 tentang Perlindungan anak. (Jakarta: Sinar Grafika 2007), h.4   
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c. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 

tujuan tertentu.
72

 

Sedangkan lebih lanjut Pasal Undang-undang PKDRT mendefinisikan 

penelantaran rumah tangga sebagai berikut: 

a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 

atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 

setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 

Bahwa meskipun Undang-undang KDRT sudah sangat jelas namun 

faktanya pengungkapan dan penyelesaian hukum terhadap korban kekerasan 

dalam rumah tangga seringkali memiliki hambatan dalam penanganannya. 

Asumsi yang berkembang dikalangan masyarakat bahwa persoalan rumah 

tangga adalah persoalan internal keluarga yang tabu untuk dibicarakan dan 

akan menjadi aib apabila menjadi konsumsi publik menjadikan korban 

kekerasan memilih untuk diam dibanding membicarakan ataupun melaporkan 

                                                 
72

 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU RI No.23 Th. 

2004) Dilengkapi dengan: PP RI No. 4 th. 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Sama 

Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU RO No.7 Ty. 1984 Tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenal Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, UU RI No. 23Th. 

2002 tentang Perlindungan anak. (Jakarta: Sinar Grafika 2007), h.4-5 
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kekerasan yang dialaminya. Selain masalah pemahaman yang keliru mengenai 

area domestic keluarga, kesulitan pengungkapan kasus kekerasan rumah 

tangga juga disebabkan tingginya ketergantungan isteri terhadap suami 

terutama berkaitan dengan persoalan ekonomi atau biaya hidup, sehingga 

korban yang umumnya adalah isteri cenderung untuk bersifat permissive atau 

melakukan pembiaran (diam) atas tindak kekerasan yang menimpanya karena 

takut dengan konsekuensi pemutusan hubungan (cerai) yang bermuara pada 

kesulitan korban itu sendiri dalam menanggung biaya hidupnya kelak. 

Namun demikian, bukan berarti pengungkapan kasus kekerasan dalam 

rumah tangga menjadi hilang sama sekali, sebab dalam kurun waktu terakhir, 

pelaporan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga sudah mulai 

bermunculan, khusus untuk daerah Kabupaten Pinrang angka kekerasan dalam 

rumah tangga yang terangkum baik melalui pelaporan pidana ke kantor 

kepolisian maupun yang memilih jalan perceraian sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 9. Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik) Tahun 2017 

s/d 2020 

TAHUN FREKUENSI PERSENTASE 

2017 5 22,72 
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2018 

2019 

2020 

2 

3 

10 

9,09 

22,72 

45,45 

JUMLAH 20 100 

   Sumber Data : Diolah dari data sekunder Polres Pinrang 

Data tersebut menunjukkan bahwa telah ada korban kasus kekerasan 

dalam rumah tangga yang melaporkan kekerasan yang dialaminya pada tahun 

2017, lalu menurun pada tahun 2018, namun demikian terjadi peningkatan lagi 

pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya adalah data pelaporan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang dijadikan alasan perceraian adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 10. Angka perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

(kekerasan fisik)Tahun 2017 s/d 2020 

TAHUN FREKUENSI PERSENTASE 

2017 

2018 

2019 

2020 

118 

216 

180 

233 

19,33 

26,55 

24,19 

29,93 

JUMLAH 747 100 

Sumber Data : Diolah dari data sekunder Pengadilan Agama Pinrang 

Data ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga 

yang digunakan sebagai alasan perceraian, selain itu ada tren kenaikan pada 

tahun 2017 dan tahun 2018 kemudian turun di tahun 2019 akan tetapi naik 

secara signifikan pada tahun 2020. 

Dari kedua tabel diatas menunjukkan adanya partisipasi aktif para 
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korban kekerasan dalam rumah tangga untuk melaporkan kasus yang 

dialaminya baik secara pidana maupun melalui lembaga perceraian. 

Berdasarkan perbandingan data tersebut terlihat secara jelas kecenderungan 

korban kekerasan dalam rumah tangga yang lebih cenderung memilih untuk 

bercerai daripada harus menempuh jalur pidana untuk menghukum para 

pelaku kekerasan. Tentu saja fakta ini membantah asumsi yang diuraikan 

diatas mengenai sikap permissive atau pembiaaran korban terhadap pelaku 

tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian perlu dilakukan 

pendalaman mengenai motivasi para korban kekerasan dalam rumah tangga 

sehingga berani meruntuhkan asumsi yang selama ini mereka pedomani secara 

ketat tentang wilayah domestic yang menjadi aib untuk dipublikasikan terkait 

kekerasan yang dialaminya. 

Dalam hal ini penulis mencoba mencari data mengenai motivasi para 

korban kekerasan dalam rumah tangga melaporkan kekerasan yang 

dialaminya. 

 Tabel 11. Angka Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik) 

Tahun 2017 s/d 2020 

TAHUN FREKUENSI PERSENTASE 

2017 

2018 

2019 

2020 

2 

- 

- 

6 

25 

- 

- 

75 

JUMLAH 8 100 

Sumber Data: Diolah dari data sekunder Pengadilan Negeri Pinrang 
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Data tersebut menunjukkan angka kekerasan rumah tangga yang pada 

tahun 2017 hanya 2 kasus, namun tahun 2018 dan 2019 nihil, kemudian 

muncul lagi sebanyak 6 kasus pada tahun 2020, dari 6 kasus yang terjadi di 

Pengadilan Negeri Pinrang. 

Andi Aqsha, SH, hakim Pengadilan Negeri Pinrang mengkonfirmasi 

bahwa: 

“perkara kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani olehnya memang 

umumnya merupakan kekerasan yang dilakukan secara berulang oleh 

pelaku kepada korban dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi 

korban”
73

. 

 Sementara itu Sri Wahyuningsih, S.H yang juga merupakan hakim 

Pengadilan Negeri Pinrang menyatakan bahwa: 

 “perkara yang ditanganinya selama ini lebih banyak merupakan 

akumulasi dari perbuatan kekerasan pelaku terhadap korban, akan tetapi 

ada juga yang intensitas kekerasan yang diterimanya rendah namun 

dampak kekerasan tersebut menjadi fatal, sehingga korban merasa perlu 

untuk melaporkan pelaku karena sudah merasa terancam dan tidak aman 

lagi berada disisi pelaku”
74

. 

Dari data tersebut ditemukan bahwa, ada 2 alasan yang menjadi 

motivasi awal bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga untuk 

melaporkan atau menindaklanjuti kasus kekerasan yang menimpanya. Alasan 

pertama adalah kekerasan yang diterima oleh korban merupakan perulangan 

atau telah dilakukan oleh pelaku berulang kali kepada korban dalam kurun 

waktu yang lama, selanjutnya alasan kedua adalah kekerasan yang diterima 

                                                 
73

 Andi Aksa, (37 tahun) Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara di Pinrang pada 

tanggal 12 Februari 2021. 
74

 Sri Wahyu Ningsih, (35 tahun) Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, Wawancara di 

Pinrang pada tanggal 12 Februari 2021. 
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oleh korban merupakan kekerasan yang pertama ataupun kedua akan tetapi 

menimbulkan cedera yang serius pada korban, hal mana menurut korban 

kekerasan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh orang dekatnya dalam hal 

ini suami. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan di Pengadilan 

Agama Pinrang berpariatif, kekerasan tersebut kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan finansial dan kekersan spiritual. 

Sementara kekerasan yang memotivasi korban melaporkan tindak kekerasan 

dalam rumah tangga pada ranah pidana kecenderungan korban untuk 

melaporkan kekerasan yang diterimanya merupakan perwujudan dari perasaan 

tidak aman, terancam keselamatan dan trauma yang mendalam. 

Menurut Ribeham bahwa kebanyakan pemicu konflik dalam rumah 

tangga adalah faktor ekonomi, 75% penyebab konflik adalah faktor ekonomi. 

Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, dapat 

digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan 

rumah tangga. Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah 

tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup 

secara finansial.
75

 

Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran 

ekonomi, selanjutnya kekacauan dalam rumah tangga dipicu oleh ekonomi yang 
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 Ribeham, (48 Tahun) Hakim Pengadlan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang pada 

tanggal 12 Februari 2021 
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kurang lancar. Karena itu Rasulullah menyarankan kepada pemuda dan pemudi 

yang telah siap secara mental, ekonomi dan bertanggung jawab serta berkeinginan 

untuk segera menikah maka segera menikah. 

Islam tidak menghendaki kemiskinan terjadi dalam rumah tangga, sebab 

dampak kefakiran tidak hanya memicu tindakan kriminal tetapi juga dekat dengan 

kekufuran. Faktor ekonomi merupakan salah satu penunjang terwujudnya keluarga 

sakinah. Faktor pemicu pertentangan dalam rumah tangga salah satunya adalah 

faktor ekonomi yang dimana seorang wanita tentu menginginkan hidup sejahtera 

di tengah-tengah masyarakat. 

Selain itu, istri tentu memiliki hak untuk menuntut kebutuhan batin 

terpenuhi serta kebutuhan lahir yang tidak kalah pentingnya. Terkadang ada 

seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan 

pendidikan. Dari situlah timbul pertengkaran antara suami dan isteri yang akhirnya 

menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi jika kedua belah pihak tidak 

lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. 

Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik 

turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran 

yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara 

pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun 

keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasia pabila 

terjadi pendapatan yang minim. Cara itu bisa menghindari pertengkaran dan 

timbulnya KDRT didalam sebuah keluarga. Dan ada pula yang sebaliknya 
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kemapanan ekonomi istri dibandingka suami turut pula menjadi pemicu terjadinya 

KDRT. 

Faktor pendidikan, bisa disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan dari 

kedua belah pihak bagaimana cara mengimbangi dan mengatasi sifat-sifat yang 

tidak cocok diantara keduanya. Mungkin di dalam sebuah rumah tangga adasuami 

yang memiliki sifat arogan dan cenderung menang sendiri, karena tidak adanya 

pengetahuan. Maka sang istri tidak tahu bagaimana cara mengatasi sifat suami 

yang arogan itu sendiri. Sehingga, sulit untuk menyatukan hal yang berbeda. 

Akhirnya tentulah kekerasan dalam rumah tangga. apabila didalam rumah tangga 

terjadi KDRT maka perempuan akan menjadi korban yang utama. Kurangnya 

pemahaman terhadap ajaran agama pun merupakan salah satu penyebab perceraian 

terjadi, suami yang melakukan perilaku menyimpang sudah dianggap biasa 

padahal dalam hukum agama sangat tidak dibenarkan bahwa merupakan salah satu 

dosa besar (zina). Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan 

belajar tentang ajaran agama, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu 

bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan warahmah.
76

 

Di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami 

dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Jika di 

dalam sebuah rumah tangga tidak ada keharmonisan dan kerukunan diantara kedua 

belah pihak, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah 
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Nasruddin, (42 Tahun) Hakim Pengadlan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang pada 

tanggal 12 Februari 2021 
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tangga. 

Seharusnya seorang suami dan istri bisa mengimbangi kebutuhan psikis, 

dimana kebutuhan itu sangat mempengaruhi keinginan kedua belah pihak yang 

bertentangan. Seorang suami atau istri harus bisa saling menghargai pendapat 

pasangannya masing-masing. 

Untuk mempertahankan sebuah hubungan, butuh rasa saling percaya, 

pengertian, saling menghargai dan sebagainya. Begitu juga halnya dalam rumah 

tangga harus dilandasi dengan rasa saling percaya. Jika sudah ada rasa saling 

percaya, maka mudah baginya untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa 

kepercayaan maka yang timbul adalah sifat cemburu yang kadang berlebih dan 

rasa curiga yang kadang juga berlebih-lebihan. Tidak sedikit seorang suami yang 

sifat seperti itu, terkadang suami juga melarang istrinya untuk beraktivitas di luar 

rumah. Karena mungkin takut istrinya diambil orang atau yang lainnya. jika sudah 

begitu kegiatan seorang istri jadi terbatas. Kurang bergaul dan berbaur dengan 

oranglain. Ini adalah dampak dari sikap seorang suami yang memiliki sifat 

cemburu yang terlalu tinggi. Sifat rasa cemburu bisa menimbukan kekerasan dalam 

rumah tangga. 

Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa disebabkan tidak adanya rasa 

cinta pada diri seorang suami kepada istrinya, karena mungkin perkawinan mereka 

terjadi dengan adanya perjodohan diantara mereka tanpa didasari dengan rasa cinta 

terlebih dahulu. Itu bisa membuat seorang suami menyeleweng atau selingkuh 

dengan wanita lain.Suami sering bersikap kasar dan ringan tangan. Untuk 

menghadapi situasi yang seperti ini, istri butuh kesabaran yang sangat amat 
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besar.Kasus serupa terjadi di pengadilan Agama Pinrang dimana suami dijodokan 

menikah bukan atas landasan cinta akan tetapi dilandasi akan perjodohan yang 

dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak, akibatnya terjadi pertengkaran yang 

tidak dapat dihindari yang berujung pada perceraian.
77

 

Selain dari perjodohan sehingga suami melakukan perselingkuhan, 

ketidak puasan seorang suami atas pelayanan isteri pun dapat menyebabkan suami 

melakukan perselingkuhan dan di sertai kekerasan. Kasus FR (nama samaran) 

adalah salah satu contohnya. Alasan FR mengajukan gugatan karena Tergugat 

berselingkuh dengan wanita lain dan sering marah-marah tanpa sebab bahkan 

Tergugat tidak segan memukul FR selaku Penggugat. Pernikahan mereka sempat 

rukun 10 tahun lamanya dan dikarunia 3 orang anak, kemudian terjadi perselisihan 

dan pertengkaran karena tergugat ketahuan berselingkuh, namun sempat rukun 

kembali dan Tergugat berjanji tidak akan berselingkuh lagi dengan wanita lain. 

Akan tetapi keharmonisan keluarga mereka tidak bertahan lama dan Tergugat 

mengingkari janjinya. Alasan Tergugat selingkuh adalah karena Tergugat tidak 

memperoleh kepuasan pelayanan dari Penggugat baik kepuasan lahir maupun 

batin.
78

      

Maka dari itu komunikasi, menghargai, memahami pasangan sangat 

penting agar tidak terjadi kesalah pahaman dan percekcokan. Tidak hanya satu 

pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. 

                                                 
77

Fatmah Abu Jahja (58 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang 

pada tanggal 5 Februai 2021.  
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 Nasruddin, (42 Tahun) Hakim Pengadlan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang pada 

tanggal 12 Februari 2021 
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Oleh karenanya, pelajaran yang sangat berharga yakni sebelum melihat kesalahan 

orang lain, marilah berkaca pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi 

pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan 

masing-masing. 

2. Bentuk Penyelesaian Perkara akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

Pengadilam Agama Pinrang. 

Efektifitas penyelsaian perkara perceraian dalam kasus kekerasan dalam 

rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga 

peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang 

digunakan adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Demikian ditegaskan dalam 

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009. 

Dalam Hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan muamalah, 

yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan 

manusia/manusia dengan masyarakat). Melaksanakan peradilan merupakan tugas 

suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan 

kebaikan (ma’ruf) dan mencegah kejahatan (munkar). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Miharah, S.H selaku Hakim 

pada Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:  

“Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam 

rumah tangga sama halnya dengan menyelesaikan proses perkara 

perceraian biasa. Dalam proses penyelesain perkara menggunakan 

beberapa asas diantaranya asas personalitas keislaman, asas wajib 
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mendamaikan, asas kebebasan, asas sederhana cepat dan biaya ringan,  

asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas persidangan tertutup 

untuk umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian 

perkara di Persidangan itu harus ada proses mediasi dan bila proses 

mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil damai oleh mediator maka 

pemeriksaannya diperlukan proses pembuktian kemudian dari hasil 

pembuktian tersebut majelis harus bermusyawarah untuk mengampil 

sebuah putusan”
79

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Fatmah Abu Jahja selaku 

Hakim pada Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa:  

“Proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam 

rumah tangga sama halnya dengan menyelesaikan proses penyelesaian 

perkara perceraian biasa. Hanya saja perkara KDRT biasanya Penggugat 

menginginkan agar proses penyelesaian perkaranya dipercepat karena 

sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan penderitaan, hal ini terlihat 

lanjut beliau dari sikap dan perilaku korban yang enggan di mediasi lagi 

dan tetap bersikukuh untuk bercerai”.
80

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan RH, (25 tahun) selaku korban KDRT 

menyatakan bahwa:  

“Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama lebih cepat 

dibandingkan proses pidana di Pengadilan Negeri karena korban harus 

berurusan lagi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan bar uke 
Pengadilan Negeri sehingga Korban lebih memilih bercerai dengan 

pasangannya daripada melaporkan pelaku melalui proses pidana karena 

korban ingin segerah mengakhiri penderitaanya dan segerah lepas dari 

ikatan perkawinan dengan pelaku KDRT dalam hal ini suami korban”.
81

  

 

Wawancara dengan HA, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 
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 Miharah (64 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara, di Pinrang pada 

tanggal 5 Februai 2021. 

 
80

 Fatmah Abu Jahja (58 tahun) Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara, di 

Pinrang pada tanggal 5 Februai 2021. 
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 RH, (35 tahun) warga Kecamatan Watang Sawitto, wawancara di Pinrang pada tanggal 

22 Januari 2021. 
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“Korban lebih memilih menyelesaikan kasusnya dengan bercerai dengan 

suaminya, karena bercerai lebih cepat prosesnya dan lebih cepat 

mengakhiri penderitaan dari pada harus melaporkan pelaku ke pihak yang 

berwajib. selain itu alasan korban untuk tidak melaporkan pelaku KDRT ke 

pihak yang berwajib karena ingin menjaga psikologis anak-anaknya bila 

kelak anak-anaknya tahu bila ayahnya dipenjara karena ibunya sendiri yang 

melaporkannya”.
 82

   

Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan 

aturan-aturan lainnya bagi para Hakim. Sebagai sebuah lembaga peradilan yang 

mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 

tahun 2009 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan 

Agama. Berdasarkan dengan hal tersebut maka faktor yang menjadi pendukung 

tentang penyelesaian perkara perceraian dengan dalil kekerasan dalam rumah 

tangga di Pengadilan Agama Pinrang adalah sebagai berikut: 

a. Asas personalitas ke-Islaman; 

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan dengan Pasal 2 angka 1 dan 

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang 

Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi 

orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara 

tertentu. 

b. Asas kebebasan; 

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 
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 HA (34 tahun), warga masyarakat Watang Sawitto Pirang, Wawancara, pada tanggal 08 

Februari 2021 di Pinrang.  
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4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan 

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang 

dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya 

dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, 

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi. 

Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah: 

1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas 

di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh 

dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasan 

lainnya; 

2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak 

extra yudicial, artinya Hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau 

direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan; 

3) Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini sifat 

kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada: 

a) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan 

perundangan-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan 

perkara yang sedang diperiksanya; 

b) Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang 

dibenarkan. 
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c) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan 

asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, 

yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan 

menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, 

kepatutan agama, dan kelaziman). 

c. Asas wajib mendamaikan; 

Asas ini termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa 

Pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang 

dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara 

diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam 

Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan islah, 

musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama. 

d.  Asas sederhana, cepat dan biaya ringan; 

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa peradilan 

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak 

dimaksudkan agar Hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang 

penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar Hakim dapat 

menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera 
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terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun 

tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik 

secara materiil dan non materiil. 

Asas ini tidak lantas memperbolehkan Hakim untuk tidak menggali 

lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang 

diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan 

dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa. 

e. Asas persidangan tertutup untuk perkara tertentu; 

Asas ini ditegaskan pada Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 menegaskan 

bahwa pemeriksaan Pengadilan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum, diperintahkannya pemeriksaan perkara perceraian dilakukan 

secara tertutup disebabkan karena pemeriksaan perkara perceraian sedikit 

banyak mengungkap masalah rumah pribadi yang bersifat rahasia (Frivate 

and  convidential) yang menurut kepatutan tidak layak untuk diketahui 

umum. Hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia bila diketahui umum 

cenderung dapat menimbulkan resistensi terhadap para pihak berperkara 

sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam sosialisasinya di 

masyarakat.
83

  

                                                 
83

 Perkara perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki beberapa 

perbedaan. Perkara perceraian di Pengadilan Negeri tidak membedakan jenis jenis perceraian antara 

isteri sebagai Penggugat atau suami sebagai Penggugat. Pada pokoknya, jenis perkaranya hanya satu, 

perceraian dengan tuntutan menyatakan perkawinanPenggugat dan Tergugat putus karena Perceraian. 
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f. Asas persamaan kedudukan dimuka Hukum; 

Asas persamaan atau equality serupa dengan hak legalistis bahwa 

kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum. Tiga patokan 

fundamental asas ini, yakni: 

1) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau “equal 

before the law”, 

2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on 

the law”; dan 

3) Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau “equal justice 

under the law”.
84

 

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 Pengadilan Agama juncto Pasal 

115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan 

di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 

Selain menggunakan asas tersebut di atas penulis juga akan memaparkan 

                                                                                                                                           
Sementara itu, jenis perkara perceraian di Pengadilan Agama secara garis besar terbagi atas dua, yaitu 

gugatan Perceraian (yang atau diajukan oleh isteri atau disebut juga cerai gugat) dan permohonan 

cerai talak (yang diajukan oleh suami atau disebut juga cerai talak). Petitim dalam gugatan cerai di 

Pengadilan Agama juga beragam, tergantung dari alasan perceraian yang diajukan. Tuntutan 

perceraian yang umumdi praktikkan di Pengadilan Agama antara lain menjatuhkan talak bain shugra, 

mengizinkan menjatuhkan talak raj’I menjatuhkan talak khul’I, memfasakh perkawinan Penggugat 

dan Tergugat, serta menjatuhkan talak ba’in kubraa. 

  
84

 M. Nasir Asnawi, Hukum Acara Perdata, (Yokyakarta, UII Press, 2016), h. 27,28 29 dan 

30.  
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agenda persidangan sebagai suatu proses penyelesain perkara di persidangan yakni 

pada saat sidang pertama dan kedua belah pihak hadir di Persidangan maka kedua 

belah pihak wajib menempuh proses mediasi dan apabila kedua belah pihak 

dinyatakan tidak berhasil damai berdasarkan laporan dari mediator maka agenda 

sidang selanjutnya adalah memasuki pikok perkara yakni pembacaan gugatan, 

setelah gugatan dibacakan maka agenda selanjutnya adalah jawab menjawab 

dengan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban 

terhadap gugatan penggugat secara lisan/tertulis, setelah jawaban ada jawaban dari 

Tergugat agenda selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada Penggugat 

untuk mengajukan replik, setelah replik diajukan oleh Penggugat sagenda 

selanjutnya adalah duplik oleh tergugat, dan setelah proses jawab menjawab 

selesai maka agenda selanjutnya adalah pembuktian dan yang lebih dahulu 

diberikan kesempatan untuk membuktikan adalah pihak penggugat baik itu berupa 

bukti surat maupun bukti saksi dan setelah penggugat menyatakan sudah cukup 

dengan bukti yang telah diajukan maka agenda selanjutnya adalah bukti tergugat. 

Setelah keduanya telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan 

maka agenda selanjutnya adalah kesimpulan kemudian agenda selanjutnya 

musyawarah majelis untuk mengampil suatu putusan dan terakhir adalah 

pembacaan putusan. 

Perceraian sebagai suatu perkara perdata dalam proses pemeriksaannya di 

Pengadilan Agama membutuhkan suatu pembuktian mengenai 

kebenaran-kebenaran akan peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam 

mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, sedangkan mengenai hukum 
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acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah Hukum 

Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, yaitu Het 

Herzeine Indonesische Reglement (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan 

Rechteesreglement Buitengewesten untuk daerah luar Jawa, kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka dari itu proses 

pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam 

rumah tangga pun tidak akan terlepas dari kedua peraturan tersebut. 

Kedudukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai peraturan 

khusus (lex spesialis) sementara itu HIR dan RBG adalah sebagai peraturan yang 

umum (lex generalis), sehingga dalam masalah pembuktian di Pengadilan Agama 

apabila Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah mengatur secara khusus maka 

dengan sendirinya HIR dan RBG tidak berlaku, akan tetapi bila pembuktian 

tersebut belum diatur secara khusus maka diberlakukan ketentuan-ketentuan umum 

dalam HIR dan RBG. 

Selain itu faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian perkara 

perceraian dengan dalil Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan 

Agama Pinrang adalah kurangya pemahaman para penggugat tentang proses 

perceraian di Peradilan Agama. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Proses 

penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Pinrang sama 

halnya dengan menyelesaikan proses perkara perceraian biasa. Dalam proses 
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penyelesain perkara menggunakan beberapa asas diantaranya asas personalitas 

keislaman, asas wajib mendamaikan, asas kebebasan, asas sederhana cepat dan 

biaya ringan, asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas persidangan tertutup 

untuk umum dan selain asas tersebut tentunya proses penyelesaian perkara di 

Persidangan itu harus menggunakan agenda persidangan yakni pembacaan 

gugatan, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan , musyawarah 

majelis, dan pembacaan putusan  

Bahwa hasil wawancara dengan beberapa korban yang menyatakan bahwa 

korban lebih memilih bercerai dari pasangannya dari pada proses pidana karena 

proses perceraian lebih cepat dibandingkan proses pidana. 

3. Akibat Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di 

Pengadilan Agama Pinrang. 

Pilihan penyelesaian hukum yang dilakukan oleh korban kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan putusan yang didasari oleh berbagai pertimbangan. 

Pertimbangan tersebut merupakan variable yang mempengaruhi korban dalam 

memilih penyelesaian hukum melalui jalur pidana atau memilih perceraian sebagai 

solusi untuk keluar dari masalah kekerasan yang menimpanya.  

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Arasy, Lc.,MH, yaitu 

Ketua Pengadilan Agama Pinrang mengemukakan bahwa: 

“akibat hukum terhadap perceraian adalah Penggugat dapat mengajukan 

gugatan nafkah lampau, iddah, mut’ah, hadhanah, nafkah anak dan harta 

bersama (gono gini) namun dalam kasus perceraian karena alasan 

kekerasan dalam rumah tangga sangat minim sekali Penggugat 
menggugat nafkah lampau, iddah, mut’ah, dan harta gono-gini dan 

kebanyakan Penggugat hanya menginginkan hak hadhanah dan nafkah 

anak karena ingin segerah mengakhiri rumah tangganya dan tidak ingin 



129 

 

 

 

lagi berurusan dengan Tergugat setelah terjadi perceraian”.
85

 

 

 Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf, S.H.I., 

M.H., yaitu Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengemukakan bahwa: 

“akibat hukum terhadap perceraian adalah meskipun seorang isteri dan 

suami bercerai namun bilah keduanya mempunyai anak maka seorang 

ayah tetap bertanggungjawab penuh menafkahi kebutuhan anak-anaknya, 
menyekolahkan anak-anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri 

atau sudah kawin dan begitupula seorang ibu tetap bertanggungjawab 

penuh untuk memelihara dan menyangngi anak-anaknya sampai anak 

tersebut dewasa atau mandiri atau sudah kawin.
86

 

Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama yaitu Penggugat dapat menuntut/menggugat haknya yakni 

dengan menggugat sebagai berikut: 

Wawancara dengan FDS, yaitu korban kekerasan dalam kekerasan dalam 

rumah tangga menguraikan bahwa: 

“ beliau datang ke Pengadilan Agama hanya untuk menggugat suaminya 

cerai karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama suaminya, dan tidak 

akan menuntut hak-hak sebagai isteri meskipun selama ini suaminya tidak 

pernah memberikan haknya untuk dinafkahi sebagaimana layaknya 

istri-istri pada umumnya, yang terpenting baginya hanya ingin segerah 

bercerai dengan suaminya”.
87

 
 

1.  Nafkah Lampau/Madliyah 

Nafkah madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas 

seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah 

lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada isteri dan anaknya yang 
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seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya 

diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang 

masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum 

dibayarkan oleh suami kepada isteri dan anaknya maka suami masih memiliki 

hutang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.  

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah madliyah (nafkah lampau yang 

telah dilalaikan oleh suami kepada istri dan anaknya) karena masih sedikit 

peraturan yang mengatur tentang nafkah madliyah.  

Dengan dilaksanakannya akad nikah antara seorang laki-laki dengan wanita 

maka timbulah hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik diantara 

masing-masing pihak, baik antara suami isteri, keluarga serta lingkungan 

masyarakat yang ada disekitarnya. 

Kedudukan, hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam 

perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam 

yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam mengenai 

Hak dan Kewajiban Suami Isteri yang tertuang dalam Pasal 77 sampai dengan 

Pasal 84.  

Diatas jelas diterangkan bahwa seorang suami harus mempunyai tanggung 

jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala 

keperluan dari isteri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan 

tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oleh karena itu seorang 
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istri juga mempunyai kewajiban secara timbal balik yaitu untuk mengatur nafkah 

yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang 

dibutuhkan oleh keluarganya baik untuk biaya makan, kebutuhan anak, biaya 

pendidikan bagi anak-anaknya serta kebutuhan sehari-hari. 

Sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a 

menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, 

pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya 

berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi 

suami kepada isteri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan. 

Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu 

mengikuti dimanapun seorang suami berada, meskipun seorang suami harus pergi 

meninggalkan keluarganya untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah 

gugur, dan seorang suami juga tidak diperbolehkan lalai untuk memberikan nafkah 

kepada keluarganya, meskipun isterinya merupakan orang kaya (misalnya karena 

mendapatkan warisan atas seluruh atau sebagian harta dari orang tuanya).
88

 

2. Nafkah Iddah 

Nafkah Iddah adalah jama’nya adalah ‘iddad’ yang secara arti kata berarti 

“menghitung” atau “hitungan” sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan 

hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis 

iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk 

perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan 

(perceraian) dengan Suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan 
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untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi Suami. 

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang isteri tidak serta merta 

dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu 

sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tunggunya sampai 

ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena 

perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku 

baginya masa iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri 

suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah. Masa 

iddah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya adalah tiga kali suci.
89

 

3. Mut’ah 

Mut’ah adalah Pemberian suami kepada bekas isteri sebagai pelipur lara 

atau untuk menggembirakan hati. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya 

hendaklah memberi mut’ah pada bekas isterinya itu. Mut’ah itu boleh berupa 

pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami.
90

 

Kompilasi Hukum Islam terdapat 3 (tiga) pasal yang membicarakan tentang 

mut’ah ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160, yang menyebutkan bahwa 

seorang suami yang hendak menceraikan isterinya wajib memberi mut’ah dengan 

syarat: (1) Belum ditetapkan maharnya bagi isteri yang qobla dukhul, (2) 

Perceraian itu atas kehendak suami. 

4. Hak Asuh Anak, 

Jika perkawinan sudah sah menurut agama dan Negara, maka orang tua 
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telah menunjukkan betapa pentingnya pemenuhan syarat-syarat perkawinan secara 

benar. Adanya validitas perkawinan tersebut akan sangat menentukan validitas 

perceraian. Dan validitas perceraian akan menentukan validitas kekuasaan orang 

tua kapada anak pasca perceraian. Dengan demkkian kekuasaan dan kewajiban 

orang tua terhadap anak pasca perceraian akan selalu berada dalam satu rangkaian 

validitas perkawinan dan perceraian orang tua. Maka dari itu, antara hak dan 

kewajiban orang tua dan hak dan kewajiban anak pasca perceraian orang tua akan 

mendapatkan solusi secara proporsional. Sesuai dengan isi pasal 41 dalam 

undang-undang Nomor Itahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah: 

 1)  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusan.  

 2)  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa 

ikut memikul biaya tersebut. 

3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya   

penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
91

 

 

Penjelasan tentang kewajiban orang tua dalam hal terjadi perceraian dalam 

KHI pasal 105 dijelaskan bahwa:  

1)  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya 

2)  Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya 

3)  biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
92
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Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai 

berikut: (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 

tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan. (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut 

mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. (3) Pengadilan 

agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan 

kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. 

Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua 

adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka 

dengan ilmu pengetahuan maupun Al-Qur’an untuk bekal mereka di hari dewasa.  

5. Nafkah Anak  

Kewajiban memberikan biaya nafkah untuk anak-anaknya, suami yang 

menjatuhkan talak kepada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya 

yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan kesehatan anak-anaknya 

itu sampai dengan anak tersebut baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan 

sendiri. 

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

mengemukakan bab X kewajiban antara orang tua dan anak terdapat dalam pasal 

45, 46, dan 47 terdapat 2 ayat yakni, (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri 

sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua 

putus. Pasal 46 terdapat 2 ayat pula yakni, (1) Anak wajib menghormati orang tua 
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dan mentaati kehendak mereka yang baik, (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib 

memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus 

keatas, bila mereka itu memerlukan bantuan. Sedangkan pasal 47 terdapat 3 ayat 

yakni: (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka 

tidak dicabut dari kekuasaan. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai 

perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (3) Nafkah suami atas isteri 

yang ditinggalkan. 

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 

isteri dan anak-anaknya. Jika isteri tinggal serumah dengan suami, maka suaminya 

wajib menanggung nafkahnya, isteri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, 

minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini isteri tidak berhak meminta nafkah 

dalam jumlah tertentu, selama suami malaksanakan kewajibannya itu. 

6. Harta gono-gini 

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya 

harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna 

memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan 

berkeluarga.
93

Dalam satu perkawinan, seringkali masalah pembagian harta 

menjadi persoalan, terutama saat terjadinya perceraian. Karenanya, undang-undang 

perkawinan memberikan ketentuan hukum seputar harta dalam perkawinan. Dalam 

hal ini, undang-undang perkawinan Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 

mengatur harta benda dalam tiga bentuk, yaitu harta bersama, harta bawaan dan 
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harta perolehan. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari 

masing-masing pihak, seperti hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan 

masing-masing selama keduanya tidak menentukan lain.
94

 

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur 

dalam Pasal 37 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“P”) yang 

menyatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur 

menurut hukumnya masing-masing.” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 

Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan 

"hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum 

lainnya.” Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 

Undang-undang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai 

tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada 

kesepakatan antara mantan suami-isteri, hakim dapat mempertimbangkan menurut 

rasa keadilan yang sewajarnya. 

Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat 

berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para 

pihak untuk mengatur harta bersama. 

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1 dan 2) 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan 

suami isteri, dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri, 
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berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena 

kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya 

apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri serta 

berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian. 

Berkaitan dengan harta gono-gini yang merupakan harta bersama dari suami dan 

isteri yang mereka peroleh selama perkawinan, meliputi: 

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. 

b. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang 

merupakan harta pribadi masing-masing suami istri. 

c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan 

demikian. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta 

bersama itu antara lain:  

1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud 

atau tidak berwujud.  

2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak 

dan surat-surat berharga lainnya.  

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.  

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak 

atas persetujuan pihak lain.
95

 

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau istri 

tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan 
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harta bersama”.  

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai 

tanggungjawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila 

perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena 

putusan pengadilan. 

Bahwa berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

akibat hukum terhadap perceraian adalah Penggugat dapat mengajukan Kembali 

gugatan nafkah lampau, iddah, mut’ah, hadhanah, nafkah anak dan harta bersama 

(gono gini) namun sebagai pembeda dari hasil penelitian ini bahwa hampir semua 

yang cerai karena alasan KDRT tidak menggugat hak-haknya kecuali hadhanah 

(pemeliharaan anak) karena sang isteri takut bila ayahnya memperlakukan anaknya 

seperti yang dialaminya dan alasan lain karena tidak ingin lagi berurusan dengan 

pelaku KDRT dan hanya ingin segerah mengakhiri rumah tangganya dengan 

bercerai. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan hasil penelitian tentang Proses 

Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT) di Pengadilan Agama Pinrang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1.   Bentuk-bentuk kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama 

Pinrang ialah;  

a) Kekerasan fisik, berupa menampar, memukul, menendang, melukai dan 

lain-lain; 

b) Kekerasan psikologis, berupa menghinaan, meremehkan, berbicara kasar, 

memaki, mengancam/memaksa sebagai sarana. 

c) Kekerasan Ekonomi, berupa nafkah lahiria tidak terpenuhi 

d) Kekerasan seksual, misalnya memaksa unsur anggota keluarga lain untuk 

melakukan hubungan seksual 

e) Kekerasan spiritual, berupa memaksa pihak lain untuk percaya terhadap 

ritual yang dilakukannya. 

2.   Bentuk penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga 

di Pengadilan Agama Pinrang ialah dengan cara melakukan penasehatan 

melalui persidangan atau mediasi diluar persidangan dan bila proses 

perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak, 

maka dilanjutkan proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dengan 
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menggunakan asas personalitas ke-islaman, asas kebebasan, asas wajib 

mendamaikan, asas sederhana cepat dan biaya ringan, asas persidangan 

tertutup untuk umum untuk perkara tertentu, dan asas persamaan kedudukan 

dimuka hukum. Dan tentunya proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama 

membutuhkan suatu pembuktian mengenai kebenaran-kebenaran akan 

peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam mengajukan gugatan 

atau permohonan perceraian, sedangkan mengenai hukum acara yang berlaku 

di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, yaitu Het Herzeine 

Indonesische Reglement (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan 

Rechteesreglement Buitengewesten untuk daerah luar Jawa, kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka dari itu proses 

pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam 

rumah tangga pun tidak akan terlepas dari kedua peraturan tersebut. 

3.   Adapun akibat hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di 

Pengadilan Agama Pinrang adalah sama halnya dengan kasus cerai biasa yaitu 

Penggugat boleh menuntut/menggugat haknya pasca perceraian yakni nafkah 

lampau, nafkah iddah, mut’ah, hak asuh anak, nafkah anak dan harta 

gono-gini. 

B. Implikasi 

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, penulis memberikan 
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beberapa masukan atau pendapat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian, 

yaitu: 

1. Penelitian ini adalah pengamatan yang langsung dilakukan oleh Penulis, 

sehingga didapatkan beberapa aspek yang dapat dilanjutkan kejenjang 

penelitian lainnya, di mana perkara perceraian yang diakibatkan adanya 

kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui jalur diluar 

hukum selama pihak-pihak yang berperkara masih memiliki keinginan 

untuk memperbaiki hubungan mereka sehingga dibutuhkan badan atau 

orang tertentu yang dapat menyelesaikan masalah perceraiannya tanpa 

harus putusnya perkawinan untuk itu masih terbuka peluang untuk 

dilakukan penelitian lanjutan yang tidak dapat diteliti dalam tesis ini yaitu 

yang berkenaan pembinaan rumah tangga atau pensosialisasian UU Nomor 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

atau UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pasangan 

yang akan dan sementara melangsungkan hubungannya dapat menghindari 

adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak perlu adanya 

perceraian. 

2. Hendaknya kepada para pasangan suami istri untuk lebih arif dan bijaksana 

dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah 

tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi 

yang baik dengan pasangannya; 

3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam 

pemahaman terhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa 
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disiplin ilmu lainnya, misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan 

guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, 

berbobot, dan berkualitas. 
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