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ABSTRAK
Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, membawa
pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keluarga, baik di
perkotaan maupun di perdesaan. Sebagian keluarga tidak
mampu bertahan, dan mengalami perubahan bentuk, struktur,
fungsi dan perannya atau keluarga dalam situasi disorganisasi
sosial. Tulisan ini membahas permasalahan yang dihadapi
keluarga seiring dengan terjadinya perubahan dan transformasi
sosial di masyarakat. Perubahan sosial dewasa ini telah
menimbulkan efek yang tidak diinginkan terhadap eksistensi
dan ketahanan keluarga. Peran dan fungsi sebagian keluarga
tidak dapat dilaksanakan dan bahkan sudah mengarah pada
disorganisasi sosial keluarga. Komunikasi, interaksi dan relasi
sosial antar anggota keluarga batih maupun dengan keluarga
luas kurang kondusif, dan bahkan berpotensi melahirkan
konflik. Pada beberapa kasus, orangtua mengalami depresi
yang menyebabkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga
sehingga banyak berakibat terjadinya perceraian. Faktor
perselisihan dan meninggalkan kewajiban yang mejadi faktor
utama dalam perkara cerai gugat. Pemenuhan kebutuhan
ekonomi juga sangat berperan penting dalam menjalin hubugan
rumah tangga, karena untuk memenuhi kehidupan, Setidaknya
jika setiap faktor tersebut apabila diimbangi dengan
komunikasi yang baik, dirasa dapat meminimalisir terjadinya
perceraian.
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DISCUSSION DRIVER FACTORS IN MADIUN
DISTRICT RELIGIOUS COURT
ABSTRACT
Social changes that occur in society, have an unfavorable
influence on families, both in urban and rural areas. Some
families are not able to survive, and experience changes in
form, structure, function and role or the family in situations of
social disorganization. This paper discusses problems faced by
families along with social changes and transformations in
society. Recent social changes have had undesirable effects on
the existence and resilience of families. The roles and functions
of some families cannot be carried out and have even led to the
social disorganization of the family. Communication,
interaction and social relations between members of the trained
family and the extended family are less conducive, and even
have the potential to create conflicts. In some cases, parents
experience depression which leads to acts of violence in the
household so that many result in divorce. The dispute factor
and leaving the obligation are the main factors in a lawsuit
divorce case. Fulfilling economic needs also plays an important
role in establishing household relationships, because in order to
fulfill life, at least if each of these factors is balanced with good
communication, it is felt that it can minimize the occurrence of
divorce.

3

PERSETUJUAN PEMBIMBING
Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses
bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh Andy
Litehua, NIM 503180005 dengan judul: “Faktor Faktor
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”,
maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda
ujian tesis pada sidang Majelis Munaqashah tesis.

Ponorogo, 15 Oktober 2020
Pembimbing,

4

5

6

7

8
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di Indonesia, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 mengatur tentang perkawinan.

Undang-undang

tersebut menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan
material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami-istri, dan bertujuan untuk membentuk
keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan
(keluarga).1
Dalam keluarga, suami dan istri mempunyai tanggung
jawab masing-masing. Dijelaskan dalam Pasal 103-118 bab
V Hukum Perdata berkaitan hak dan kewajiban.Pada
dasarnya, mereka harus saling setia, saling membantu,
membantu, mengasuh dan membesarkan anak.Suami
adalah kepala keluarga, dan istri harus patuh serta taat
terhadap suami, suami wajib membawa istrinya ke rumah
tempat tinggalnya, dan istri berhak membuat wasiat tanpa
persetujuan suaminya. Apalagi dalam keluarga, suami
memiliki kewajiban untuk menjaga serta mencukupi segala
1

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1 Ayat 1.
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kebutuhan sang istri. Di saat yang sama, istri berkomitmen
untuk menangani urusan keluarga dengan baik. Artinya
suami

dan

istri

dalam

keluarga

telah

membentuk

keluarganya sendiri bersama-sama untuk membentuk
keluarga yang diridhoi oleh Allah.2
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan
material dan spiritual antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami-istri, dengan tujuan untuk membentuk
keluarga bahagia dan kekal atas dasar ketuhanan yang unik.
Pernikahan merupakan hal yang penting dan menempati
tempat yang sakral dalam hubungan antar manusia, karena
pernikahan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai
pemersatu

dan

pemberi

hadiah.

Perkawinan

selalu

diharapkan dalam kondisi langgeng, tetapi dalam realitanya
tidak sedikit yang mengalami permasalahan dalam rumah
tangga hingga berakhir perceraian, baik itu dilandasi oleh
inisiatif suami (cerai talak) dan inisiatif istri (cerai gugat).
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dijadikan
sebagai tempat peniltian merupakan salah satu lingkungan
peradilan dalam kekuasaan pengadilan yang menangani
2

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar
Perkawinan, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen
Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001) pasal 3.
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perkara perceraian, termasuk juga perkara cerai gugat.
Fokus Penulis dalam penelitian ini akan mengambil dalam
kurun waktu dua tahun terakhir, yakni mulai tahun 20182019. Adapun pada tahun 2018 tercatat 1.221 perkara untuk
cerai gugat dan di tahun 2019 tercatat 2.017 berdasarkan
data SIPP Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.3 Di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sendiri mengalami
kenaikan cukup signifikan tercatat 8.311 kasus untuk
perkara cerai gugat. di Pengadilan Agama Ponorogo
tercatat 6.524 perkara. Di Pengadilan Agama Kota Madiun
sendiri tercatat hanya 1.420 perkara. Sedangkan untuk
Pengadilan

Agama Magetan tercatat 4.620

perkara

berdasarkan data SIPP masing-masing. Berdasarkan data
diatas sesuai dengan apa yang terjadi diPengadilan Agama
Kabupaten Madiun khususnya dalam perkara cerai gugat
dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya.Dalam
putusan

cerai

gugat

dengan

nomor

perkara

1707/Pdt.G/2019/PA.Kab.Ma

dan

1640/Pdt.G/2018/PA.Kab.Ma. Berdasarkan kajian putusan
tersebut faktor yang melatarbelakangi adanya cerai gugat
diantara lain adalah meninggalkan kewajiban, perselisihan,
3

http://sipp.pa-kabmadiun.go.id/list_perkara/page/9/, [10 Februaru
2020], Diakses pada pukul 13.30 WIB.
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dan faktor sosial lainya yang melatarbelakangi adanya
perceraian tersebut. Dengan tidak dimbanginya komunikasi
yang baik antar kedua belah pihak. Sehingga perceraian
dianggap jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan
ini.
Dengan perkembangan zaman dan perkembangan
peradaban modern, dampak perubahan sosial dalam
masyarakat akan mempengaruhi sistem sosial, termasuk
nilai, sikap sosial, dan perilaku antar kelompok masyarakat.
Perubahan sosial global telah mempengaruhi perubahan
perilaku

hukum

sosial.

Masyarakat

selalu

berubah

kapanpun, dimanapun. Pada saat yang sama, perubahan
dalam bidang kehidupan sosial akan mengikuti. Misalnya,
proses

pembelajaran

konsep

yang

mengingatkan

perempuan sebagaimana kodratnya.
Di sisi lain, seruan feminis serta upaya pembebasan
perempuan masa kini sedikit banyak mempengaruhi pola
pikir

dan

perilaku

perempuan,

terutama

dalam

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga.
Wanita dewasa ini tidak lagi menurut atau mengalah pada
segala sesuatu sesuai dengan keinginan suaminya, tetapi
dengan pemahaman baru tentang hak keluarga, banyak istri
yang mengcerai gugat suaminya.
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Jadi tidak mengherankan jika fenomena ini terus
menarik minat para pemerhati perceraian dalam berbagai
metode penelitian. Dalam penelitian ini Penulisakan lebih
memperhatikan

aspek

pengambilan

keputusan

di

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, dengan mengkaji
beberapa putusan guna mengetahui faktor pendorong
terjadinya cerai gugat di Pegadilan Agama Kabupaten
Madiun. Melihat tingkat perkara cerai gugat yang cukup
tinggi di bandingkan dengan perkara cerai talak. Penulis
mencoba mempelajari hal ini karena dianggap sebagai
faktor kunci dalam peningkatan angka cerai gugat di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
Berangkat dari latar belakang problematika sosial
tersebut di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian
lebih mendalam mengenai fenomena cerai gugat. Oleh
karena itu, Penulis menuliskannya dalam bentuk tesis yang
berjudul “FAKTOR FAKTOR CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN”

B. Rumusan Masalah
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1.

Apa faktor internalyang mempengaruhi terjadinya cerai
gugat dalamsebuah keluarga?

2.

Apa faktor eksternal pendorong cerai gugat di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah:
1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor
internal yang mempengaruhi alasan cerai gugat dalam
sebuah keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
2. Memahami apa saja faktor eksternal pendorong cerai gugat
di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama 20182019. Sehingga menyebabkan tingginya tingkat kasus cerai
gugat dibandingkan dengan cerai talak.

D. Manfaat Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat
antara lain:
1. Manfaat Praktis
Secara

praktis,penelitian

ini

diharapkan

dapat

memberikan kontribusi bagi para pembaca dan berkontribusi
pada masalah perceraian, khususnya khazanah keilmuan
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hukum perceraian. Dari hasil penelitian ini setidaknya dapat
memberikan pencerahan pengetahuan terhadap masyarakat
ataupun pembaca bahwa perceraian diperolehkan dalam
agama namun termasuk perkara yang dibenci oleh Allah,
serta memberikan wawasan informasi kepada masyarakat
untuk meningkatkan kesadaran hukum dan meminimalisir
terjadinya perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat.
2. Manfaat Teori
Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menjadi
jawaban dan analisis akademis tentang faktor-faktor
pendorong terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun. Selain itu, hasil penelitian dapat
digunakan sebagai informasi atau bahan referensi bagi para
sarjana yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perceraian,
khususnya dalam perkara cerai gugat.

E. Kajian Terdahulu
Adapun penelitian dan karya tulis sebelumnya terkait
dengan

penelitianPenulis

termasuk

penelitian

yang

dilakukan dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Sun Choirul
Ummah (2010) dan berjudul “Kasus Perceraian Suami-Istri
Berpendidikan Tinggi di Kecamatan Depok Sleman
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Yogyakarta 2007- 2009”.4Dalam penelitian ini dibahas
faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian pasangan
yang berpendidikan tinggi, diantaranya faktor internal
berikut: 1) Beratnya sebab psikis seorang istri, seperti
pendapatan ataupun penghasilan yang tidak mencukupi,
perselisihan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
penghinaan, emosi, komunikasi yang buruk. Karakter istri
mengajukan gugatan dan tidak sabar dalam menangani
konflik, kemandirian finansial, persepsi tentang kesetaraan
gender, dan kurangnya pemahaman.
Selain itu judul tesis yang ditulis oleh Rismiyati adalah
“Faktor penyebab eskalasi perceraian di Pengadilan Agama
Wonosari tahun 2007-2009”.5Subjek karya ini mempelajari
faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dan perceraian
aktual yang diprakarsai oleh pengadilan agama Wonosari
sesuai dengan Undang-undang. Melalui teori perubahan
sosial dan metode hukum sosiologis Malver dan Page,
kesimpulan dari Penelitian ini adalah bahwa faktor utama
4
Sun Choirul Ummah, “Kasus cerai gugat Suami dan Istri
Berpendidikan Tinggi di
Kecamatan Depok Yogyakarta 20072009”,(Yogyakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010),
akses http://digilib.uin-suka.ac.id/, 25/08/2020, pkl 20.00.
5
Rismiyati, “Penyebab faktor Eskalasi Perceraian di Pengadilan
Agama Wonosari Tahun 2007-2009”, (Yogyakarta: Perpustakaan
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), akses http://digilib.uinsuka.ac.id/, 25/08/2020, pkl 20.00.
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yang menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi,
perselingkuhan,

kurangnya

tanggung

jawab

dan

ketidakharmonisan.
Dan tesis Rohana Muawwanah 2017 tentang “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Cerai gugat Tkw Asia Timur di
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017” Program Studi S2
Hukum Keluarga.6Penelitian ini menyelidiki permasalahan
terkait permohonan cerai TKW Asia Timur di Kabupaten
Ponorogo, dimana perempuan tersebut mengajukan gugatan
cerai dari suaminya.Tingginya jumlah proses perceraian di
TEC karena angka perceraian yang terjadi di Ponorogo
berdasarkan data dari pertengahan Januari hingga Juli. Pada
tahun 2013 terdapat 1.133 kasus perceraian (391 perceraian
dan 732 kasus pengadilan), pada tahun 2014 sebanyak
1.193 kasus (384 perceraian dan 809 perceraian), dan pada
tahun 2015 sebanyak 376 kasus perceraian dan 819
perceraian di pengadilan, dengan total 1.195 kasus. Kondisi
inilah yang mendorong para Penulis untuk melakukan
penelitian lebih mendalam tentang penyebab dan faktor
yang menyebabkan TKW mengajukan gugatan cerai dan
6

Rohana Muawwanah, Tesis. Tinjauan Hukum Islam Terhadap cerai
gugat Tkw Asia Timur Tahun 2017 di Kab.Ponorogo. Prodi Ahwal
Syakhsiyyah, 2017. akses etheses.iainponorogo.ac.id, 25/08/2020, pkl
20.00.
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bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut.
Dalam mencari informasi, penelitian ini menggunakan
metode kualitatif yakni penelitian lapangan, dengan
menggunakan instrumen wawancara.
Faktor penyebab terjadinya perceraian TKW Asia
Timur adalah: pergaulan, linkungan, ekonomi serta gaya
hidup yang tinggi. Keluarga, pendidikan serta teknologi
sebagai faktor pendukung. Berdasarkan putusan hakim
Pengadilan Agama Daerah Ponorogo dalam proses cerai
TKW Asia Timur dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu
mubah, makruh dan haram. Hasil Penelitian ini pada
akhirnya dapat digunakan sebagai pengetahuan para pihak
untuk menyelesaikan problem perceraian antar TKW.
Dan terakhir, karya Umi Choiriyah dalam penelitian
“Perspektif Filsafat Hukum terhadap putusan Pengadilan
Agama

Kabupaten

Madiun

Nomor

Perkara

0922/pdt.G/2014/PA.Kab.Mn”. dapat disimpulkan dari
tesis ini bahwa istri mendapatkan lebih banyak harta
bersama daripada suami, sebab semua harta akan dimiliki
istri karena dia yang berkerja mencari nafkah untuk
keluarga. Konsep keadilan hakim dalam menilai perkara ini
adalah membaca pasal Nilai yang disertakan. Artikel
termasuk dalam KHI, yaitu nilai keadilan, tunjangan dan
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kepastian hukum untuk menentukan proporsi antara suami
dan istri. Dengan prinsip keadilan, John Rawls, setiap
orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
keadilan.

Dengan

demikian,

berdasarkan

pengertian

keadilan yang didasarkan pada teori keadilan John Rawls,
maka dasar pertimbangan hakim sejalan dengan teorinya
yaitu keadilan distributif yang secara umum menyatakan
bahwa keadilan tidak berarti persamaan yang mutlak, tetapi
keadilan yang bijaksana bagi setiap individu dalam bahasa
aslinya. kondisi manusia saat berada di garis start yang
sama di belakang serta dalam memberikan kontribusi satu
sama lain.7

F. Metode Penelitian
Penelitian ini akan disusun dengan serangkaian metode
sebagai acuan untuk hasil penelitian yang maksimal. Adapun
metode dalam menganalisis dan meperoleh data:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian
7

Umi Choiriyah, Perspektif Filsafat Hukum terhadap putusan Pengadilan
Agama Kab.Madiun Nomor Perkara 0922/pdt.G/2014/PA.Kab.Mn, (Tesis
IAIN Ponorogo, 2019), akses etheses.iainponorogo.ac.id, 21/05/2020, pkl
11.00.
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Penelitian ini menggunakan metode penelitianSosiologi
hukum yang digunakan Penulis sebagai metode dalam
penelitian ini. Teori adalah sekumpulan struktur (konsep),
definisi, dan rekomendasi yang mengamati fenomena secara
sistematis dengan menyesuaikan hubungan antar variabel,
yang dapat digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi
fenomena.8
Penulis menggunakan teori perubahan sosial sebagai
analisis dalam penelitian ini, dan perubahan sosial secara
global telah berdampak besar akanperubahan perilaku
hukum sosial di masyarakat.
Masyarakat selalu berubah kapanpun, dimanapun. Satusatunya perbedaan adalah sifat atau tingkat perubahan.
Gejala-gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga
sebelum perceraian diharapkan dapat dijelaskan dengan
menggunakan metode sosiologis hukum teori perubahan
sosial.
Penilitian ini adalah penilitian lapangan atau disebut field
research, di manapeneliti langsung terjun kelapangan guna
menggali dan menganalisis permasalahan yang terjadi.
Melalui metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk

8

Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), 52.
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mendeskripsikan

permasalahan

yang

terjadi

dengan

menggunakan teori perubahan sosial.9
2. Kehadiran Penulis
Peran penelitian kualitatif tidak lepas dari pengamatan
Penulis, dan karena peran Penulis menentukan keseluruhan
isi dari adegan yang dibuat.10 Dalampenelitian ini, Penulis
melakukan wawancara khusus kepada hakim dan staf
pegawaiserta pengumpulan data tertulis melalui

Salinan

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
3. Lokasi Penelitian
Penulis

memilih

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Madiunsebagai tempat penelitian. Adapun alasan Penulis
memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun memiliki kewenangan untuk menangani gugatan
perdata, khususnya dalam kasus perceraian yang akan
dibahas dalam tesis ini. Pengambilan keputusan melalui
analisis menjadi focus penelitian ini.

9

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah penuntun dan
pengenalan Langkah Demi Langkah Pelaksnaan Penelitian, (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2010),52.
10
Lexi J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
RemajaRosdakarya, 2000), 117.
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4. Sumber data
Setiap penelitian membutuhkan data, karena data
merupakan sumber informasi dan dapat memberikan
informasi utama tentang ada tidaknya suatu masalah yang
akan diteliti. Yakni sumber data primer dan sekunder.11
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
lokasi Penelitian. Yakni, berupa putusan cerai gugat di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, melalui wawancara
dengan hakim yang menangani perkara tersebut.
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung pengambilan
keputusan kasus, dan keputusan kasus tersebut akan menjadi
fokus penelitian. Baik mengadopsi buku, jurnal, artikel, esai
dan segala bentuk yang berhubungan dengan kasus tersebut.
5. Pengumpulan data
Pengumpulan data merupakan proses yang sangat
penting dalam sebuah penelitian, peneiliti diharapkan mahir
dalam hal ini guna memperoleh data yang valid dalam
sebuah penelitian. Adapun langkah yang diperlukan sebagai
berikut:
11

Afifudin dan Beni Ahmad Sarbani, Metodologi penelitian
Kualitatif(Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 117.
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a. Wawancara
Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang
didalamnya terdapat unsur tanya jawab lisan, dimana dua
orang atau lebih bertatap muka.12Dalam wawancara ini,
Penulis melakukan wawancara secara langsung denganpara
Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Madiunyang
menangani dan memutus langsung perkara tersebut.
Khususnya perkara cerai gugat yang terjadi padatahun 20182019.
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk melacak data historis. Metode dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data berupa berkas perkara
dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madun, dan data
lainnya. Terkait perkara cerai gugat di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun khususnya selama periode 2018 hingga
2019.
6. Analisis data
Analisis data adalah proses mengorganisasi data ke
dalam

kategori,

mendeskripsikannya

sebagai

unit,

mensentesis, menyusun menjadi penting, pemilihan pola
yang akandipelajari, dan menarik kesimpulan untuk
12

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: FPUGM, 1987), 63.
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memperoleh data secara sitematis dan menyusun dari
beberapa dokumen. Mudah dimengerti oleh diri sendiri dan
orang lain. Penulismenggunakan content analysis dalam
pengolahan dan analisis data.Analisis isi atau content
analysis adalah teknik penelitian yang mencari karakteristik
informasi dan beroperasi secara objektif dan sistematis
untuk menarik kesimpulan yang efektif dari dokumen.13
Dalam proses awal analisis data penelitian ini diawali
dengan pemeriksaan data yang ada yaitu melalui salinan
putusan pengadilan agama dan proses pembacaan ulang agar
dapat dipahami. Kemudian melakukan reduksi data melalui
abstraksi.Langkah selanjutnya adalah menyusun unit-unit
dalam bab-bab sesuai urutan pemikiran yang telah
ditentukan. Kemudian menyederhanakan datanya dan
mengklasifikasi satuan-satuan tersebut menggunakan teori
yang telah ditentukan sehingga dapat ditarik kesimpulan
dari hasil analisis.

13

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: AlfaBeta,
2012), 89.
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G. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika dalam pembahasan tesis ini sebagai
berikut:
Bab pertama adalah pendahuluan, pendahuluan merupakan
gambaran umum dari suatu karya termasuk latar belakang
masalah, pada bagian ini akan dijelaskan dan dikenalkan
masalah

tersebut

sehingga

diperlukan

adanya

sebuah

penelitian. Kemudian rumusan masalah didasarkan pada
fenomena yang terjadi lalu tujuan penilitian yang diharapkan
seperti apa oleh Penulis akan adanya sebuah penilitian ini.
Selanjutnya kegunaan penelitian serta kajian terdahulu sebagai
acuan Penulis dalam karya ilmiah ini. Dan metode penelitian
dirasa paling penting dalam hal ini sebab termasuk ke dalam
bagian inti pembahasan seorang Penulis dalam analisis
rumusan masalah. Dan terakhir sistematika pembahasan.
Bab kedua, kerangka teoretis, memberikan landasan
teoretis untuk analisis faktor-faktor pendorong cerai gugat.
Pada bab ini, Penulis akan memberikan gambaran tentang
perkawinan dan perceraian, serta memberikan gambaran
tentang perceraian berdasarkan metode atau teori yang
digunakan Penulis berdasarkan pandangan Islam dan hukum
perkawinan yang berlaku di Indonesia, sosiologi hukum dan
perubahan sosial. Oleh karena itu, berdasarkan teori tersebut,
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Penulis berharap dapat menganalisis salinan putusan dalam
perkara cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.
Bab ketiga merupakan penjelasan tentang temuan yang
diperoleh Penulis dari data lapangan dan literatur. Penulis
mencoba mendeskripsikan secara singkat situasi umum
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Hal ini untuk
mengetahui latar belakang sejarah yang dapat mempengaruhi
penilaian kasus yang diteliti oleh Penulis.
Bab

keempat

menganalisis

faktor-faktor

yang

mempengaruhi perceraian dalam sebuah keluarga. Pada bab
ini, Penulis mencoba menganalisis hasil Penelitian yang
diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut melalui bebrapa
salinan putusan dengan menggunakan teori perubahan sosial.
Selain itu juga menguraikan masalah-masalah yang ditemukan
oleh Penulis selama proses penelitian.
Bab kelima tentang faktor utama dari adanya cerai gugat di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dari uraian penjelasan
dalam bab 4 akan diperjelas kembali dalam pembahasan ini.
Dari sekian faktor-faktor yang telah dibahas faktor manakah
yang paling mendominasi seorang istri mengajukan cerai gugat
berdasarkan juga data perkara dilapangan.
Bab keenam berisi penutup dan kesimpulan akhir dari
analisis permasalahan serta saran dari Penulis terkait perkara
cerai gugat yang terjadi.

BAB II
TINJAUAN UMUM SOSIOLOGI HUKUM DAN
PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Sosiologi Hukum
1. Pengertian Sosiologi Hukum
Awalnya Sosiologi dan hukum adalah ilmu mandiri, di
mana sulit bagi keduanya untuk disatukan, sebab pakar
hukum hanya mementingkan problem hukum pertukaran.
Pada saat yang sama, dalam arti memulihkan fakta sosial
menjadi

kekuatan

hubungan,

sosiolog

harus

mendeskripsikan fakta. Para pakar hukum filosof khawatir
akan keberadaan sosiologi hukum di mana adanya ilmu ini
bertujuan meniadakan semua hukum sebagai norma,
penilaian dan asas pengorganisasian. Alasan ini yang
menyebabkan adanya tindakan mengecam oleh para
sosiolog dalam menanggapi adanya ilmu sosiologi hukum.
Sehubungan itu, Rosco Pound mengemukakan dalam
ilmu sosial dibutuhkan kerjasama guna mencapai suatu
tujuan. Dirasa sangat penting sebab ilmu ini tergolong ke
dalam ilmu baru. Dengan maksud sosiologi hukum dapat
memberi dua keunggulan yaitu kekuatan ahli hukum dan
sosiolog yang terkadang bersama-sama menantang legalitas
sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Dalam
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hal ini, C.F. Kelsen dengan jelas menunjukkan dalam
bukunya

"Law

and

Law"

dan

bukunya

"Legal

Argumentation" bahwa jika ahli hukum dan sosiolog saling
mengabaikan untuk mencapai tujuan sebenarnya dari setiap
Penelitian, Jadi mereka terpaksa menyimpulkan bahwa
sosiologi dan hukum itu mustahil, sains yang tidak berarti.
Keberadaan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu
sebenarnya tidak mengancam keberadaan sosiologi dan
hukum itu sendiri. Hal ini penting karena sosiologi hukum
merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat menganalisis
dan mempelajari secara empiris hubungan hukum dengan
fenomena sosial lainnya. Dengan kata lain sosiologi hukum
mempelajari

masyarakat,

terutama

gejala

hukum

masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan fenomena
sosial adalah bahwa ruang lingkupnya mencakup seluruh
struktur antara unsur-unsur sosial utama dan utama, serta
yang lainnya:
a. Kelompok sosial.
Kelompok sosial adalah persekutuan atau kesatuan
manusia yang hidup bersama karena terdapat hubungan
saling mempengaruhi dan saling membantu kesadaran
diantara mereka. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk
keberadaan kelompok sosial:
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1) Setiap anggota kelompok harus mengetahui bahwa dia
adalah bagian dari kelompok yang relevan.
2) Adanya hubungan perantara satu anggota dengan anggota
lainnya.
3) Ada faktor yang sama, sehingga hubungan mereka semakin
erat.
4) Memiliki struktur, aturan dan pola perilaku.
5) Sistematisasi dan pemrosesan.14
b. Kebudayaan.
Banyak ahli telah memberikan pemahaman ilmiah
tentang budaya. Namun pemahaman Soerjono Soekanto
tentang budaya adalah hasil karya sosial, cita rasa, dan
keinginan secara utuh.15
c. Lembaga-lembaga sosial.
Pranata sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan
dasar masyarakat dengan fungsi tertentu, yaitu pertama,
memberikan arahan kepada anggota masyarakat tentang
bagaimana bertindak, atau bagaimana menghadapi masalah
dalam masyarakat, khususnya masalah sosial. Kebutuhan
dasar manusia. Kedua, karena kebutuhan dasar umat
manusia terpenuhi, maka integritas komunitas terkait tetap
terjaga dan kemungkinan perpecahan dihindari. Ketiga,
14

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali
Press, 1986),147.
15
Ibid., 175.
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memberikan arahan kepada masyarakat untuk membentuk
sistem kendali sosial (sosial control), yaitu sistem
pemantauan perilaku anggota masyarakat dalam masyarakat
itu sendiri.
d. Stratifikasi sosial.
Ini adalah alat yang dapat membagi populasi atau
masyarakat ke dalam tingkatan hierarki. Adanya perbedaan
strata sosial dalam masyarakat menyebabkan ketimpangan
distribusi. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban
dapat dengan mudah menimbulkan tindakan yang dilakukan
oleh

pihak-pihak

tertentu

sehingga

menimbulkan

ketimpangan sosial.
e. Kekuasaan dan wewenang.
Secara ilmiah, kekuasaan dan otoritas adalah dua hal
yang

berbeda,

karena

kekuasaan

diartikan

sebagai

kemampuan untuk memaksakan kehendak seseorang kepada
orang lain. Oleh karena itu, ciri utama kekuasaan adalah
dominasi seseorang atas orang lain. Oleh karena itu,
kekuasaan secara umum dianggap sebagai sumber kekuatan
yang menggerakkan masyarakat.16
Istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh
seorang filsuf Italia bernama Anzilotti. Namun secara
historis, lahirnya sosiologi hukum sebagai ilmu yang berdiri
16

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986),159.
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sendiri tidak lepas dari pengaruh ahli filsafat hukum, hukum
dan sosiologi. Dengan secara aktif mengintegrasikan ketiga
disiplin ilmu tersebut maka sosiologi hukum sebagai ilmu
yang

mandiri

dapat

berkembang

seiring

dengan

perkembangan ilmu-ilmu sosial lainnya. Perkembangan
sosiologi hukum telah menyebabkan pemisahan antara
sosiologi of law yang diadvokasi oleh Anzilotti dan sosiologi
yurisprudence yang diadvokasi oleh Roscoe Pound. Selain
pemisahan

antara

sosiologi

of

law

dan

sosiologi

yurisprudence, sosiologi hukum juga mengajukan beberapa
macam hukum. Pengertian sosiologis, yang meliputi:
Menurut George Gurvitch, sosiologi hukum adalah:
“Ilmu yang mempelajari pola dan simbol hukum, yaitu
makna hukum dari pengalaman yang berlaku untuk
kelompok tertentu dalam jangka waktu tertentu, dan
berkomitmen untuk membangun ketertiban sistem simbol
hukum.”17
Sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum.
Sosiologi hukum mencoba memperlakukan sistem hukum
dari perspektif ilmu sosial. Dengan menggunakan perspektif
hukum sosiologis, kita akan menghilangkan kecenderungan
para

positivis

atau

ahli

hukum

untuk

selalu

mengidentifikasikan hukum sebagai hukum murni. Soerjono
17

Achmad Ali, Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum Kajian Empiris
Terhadap Pengadilan (Cet. II;Jakarta: Kencana, 2014),10.
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Soekanto mengartikan beberapa pengertian sosiologi hukum
yaitu :
a) Sosiologi hukum adalah ilmu tentang realitas hukum yang
menekankan pada hubungan hukum dengan proses sosial
lainnya dalam masyarakat.18
b) Ilmu sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu
yang antara lain mempelajari mengapa manusia taat pada
hukum, mengapa tidak mentaati hukum, dan faktor-faktor
sosial lain yang mempengaruhi hukum.
c) Ilmu sosiologi hukum pada intinya juga merupakan cabang
dari ilmu hukum khususnya ilmu praktis.
2. Fungsi Sosiologi Hukum
Menurut MP Baumgartner, dilihat dari periode sejarah
dan kasus-kasus individual terlihat jelas dari perbedaan
hukum yang berlaku bagi semua masyarakat di dunia bahwa
fungsi sosiologi hukum sebagai salah satu jenis Penelitian
empiris

hukum

adalah

masyarakat

hukum

yang

bersangkutan. Namun, harus disadari bahwa semua ini
adalah topik yang terutama dapat dijelaskan dari perspektif
sosiologis, antara lain:
a. Tindakan dapat dilarang untuk jangka waktu tertentu dan di
lokasi tertentu, tetapi dilarang di waktu dan tempat lain.

18

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan
Hukum (Jakarta: CitraAditya Bakri, 1989),4.
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b. Jika seseorang mengajukan gugatan hukum, satu orang
dapat memanggil polisi atau mengajukan gugatan ke
pengadilan, dan orang lain juga dapat mengajukan gugatan
serupa, tetapi gagal melakukannya.
c. Perilaku ilegal yang sama dapat mengakibatkan hukuman
tertentu dalam satu insiden, tetapi tidak dalam insiden
serupa berikutnya.19
d. Sifat karakteristik sosiologi hokum.
Ciri khas Penelitian sosiologi hukum adalah mewujudkan
fenomena hukum sosial sosiologi hukum, yang bertujuan
untuk memberikan penjelasan bagi praktik hukum. Jika
praktik hukum dibagi menjadi hukum, penegakan hukum,
dan peradilan, maka sosiologi hukum ex officio juga akan
mempelajari fenomena hukum yang terjadi akibat perbedaan
dalam setiap praktik hukum. Sosiologi Hukum akan
mencoba memberikan penjelasan terbesar tentang Mengapa
perbedaan dalam praktek hukum terjadi? Apa alasan
perbedaan dalam praktek hukum? Faktor apa saja yang
mempengaruhi perbedaan dalam praktek hukum? Adakah
perbedaan dalam praktik hukum, dan apa konsekuensi dari
perbedaan praktik hukum tersebut?.
Sosiologi hukum selalu menguji validitas empiris suatu
peraturan atau pernyataan hukum agar dapat memprediksi
19

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum,3.
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Undang-undang yang sesuai atau tidak sesuai dengan
masyarakat tertentu. Pernyataan yang khas di sini adalah
Bagaimana realitas regulasi? Apa realitas yang ditentukan
dalam

regulasi?

Jika

menggunakan

cara

normatif

tradisional, anda tidak perlu berkomentar karena akan
langsung menerima isi regulasi. Saat menggunakan metode
sosiologis, situasinya berbeda, dan fenomena ini harus diuji
dengan membuat data empiris publik.
Sosiologi hukum tidak menilai hukum dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perUndang-undangan, tetapi
menafsirkan fenomena sosial dari hukum yang sebenarnya.
Oleh karena itu kajian sosiologis hukum senantiasa setara
dan tidak membedakan antara hakim yang taat hukum dan
perilaku
fenomena

yang

menyimpang

sosial

diselidiki

dari

hukum.

secara

Kemudian

seimbang

tanpa

memprioritaskan satupun.
Metode sosiologis juga mencakup hubungan antara
hukum dan moralitas dan logika hukum internal. Menurut
Gerald Turkel, fokus utama pendekatan sosiologis hukum
adalah:
a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial
b. Keyakinan yang dianut oleh warga di "dunia sosial" mereka.
c. Dalam organisasi sosial dan pembangunan sosial dan
lembaga hukum.
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d. Tentang cara hukum dibuat.
e. Seputar kondisi sosial yang melahirkan hukum.20
B. Perubahan Sosial
1. Definisi Perubahan Sosial
Beberapa definisi perubahan sosial yang dikemukakan
oleh para ahli adalah sebagai berikut:
a. Selo Soemardjan: perubahan sosial adalah perubahan
pranata sosial dalam masyarakat yang akan mempengaruhi
sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap dan perilaku berbagai
kelompok dalam masyarakat..
b. Rochek dan Warren: mengemukakan bahwa perubahan
sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau struktur
sosial.
c. Maclver: Pperubahan sosial disebut dengan perubahan relasi
sosial (konteks relasi sosial) atau perubahan keseimbangan
(balance) relasi sosial.
d. Robert H. Lauer: pengertian perubahan sosial mengacu pada
perubahan fenomena sosial pada semua tingkatan kehidupan
manusia dari tingkat individu hingga tingkat dunia.21
2. Teori-teori Perubahan Sosial

20

Syamsuddin Passamai, Sosiologi dan Sosiologi Hukum (Cet. I; Umi
Toha UkhuwahGrafika, 2011), 130.
21
Dewi Wulaunsari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika
Aditama,2009), 126.
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Beberapa sosiolog percaya bahwa ada kondisi sosial
utama yang menyebabkan perubahan sosial. Kondisi yang
dimaksud meliputi: kondisi ekonomi, teknologi, geografis
dan biologi. Keadaan ini menyebabkan perubahan pada
aspek kehidupan sosial lainnya. Beberapa teori menjelaskan
penyebab perubahan sosial:
a. Teori konflik
Menurut teori ini, konflik bermula dari konflik kelas
antara kelompok yang tertindas dan yang berkuasa, sehingga
akan menimbulkan perubahan sosial. Teori ini didasarkan
pada pemikiran Karl Marx yang meyakini bahwa konflik
kelas sosial merupakan sumber terpenting dan berpengaruh
dari semua perubahan sosial. Ralf Dahrendorf percaya
bahwa semua perubahan sosial adalah hasil dari konflik
kelas sosial. Ia percaya bahwa konflik dan konflik selalu ada
di setiap sudut masyarakat. Ia percaya bahwa prinsip dasar
teori konflik, yaitu konflik sosial dan perubahan sosial,
selalu melekat dalam struktur sosial.22
b. Teori ide
Teori ini mendefinisikan peran utama pemikiran sebagai
penentu dari setiap perubahan sosial. Setiap fenomena sosial
22

Ibid., 5.
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selalu memiliki gagasan untuk setiap hubungan sosial yang
ada yang harus ada atau ada dalam masyarakat. Hubungan
apa yang harus tercermin dalam masyarakat Hubungan ini
dianggap sebagai alasan utama untuk perubahan tatanan
sosial, reorganisasi dan penataan ulang.
Menurut teori evolusi, perubahan sosial pada dasarnya
adalah gerakan satu arah, linier, dan bertahap (evolusioner),
yang membawa masyarakat dari tahap primitif ke tahap
yang lebih tinggi, dan membuat berbagai masyarakat
memiliki bentuk dan struktur yang serupa. Secara umum,
teori klasik memiliki banyak penjelasan untuk dualisme
bentuk sosial, seperti gemeanschaft-geshellschaft, dan
dikotomi

kesatuan

mekanis

dan

kesatuan

organik.

Kemudian dikotomi ini mengedepankan gagasan untuk
membagi negara menjadi dua kelompok, yaitu negara maju
dan negara dunia ketiga. Berharap kelompok dunia ketiga
akan menjadi kelompok negara maju.23
Ferdinand Tonnies percaya bahwa masyarakat telah
berubah dari masyarakat sederhana dengan kerja sama erat
menjadi masyarakat besar dengan hubungan khusus dan
nonmanusia. Tonys tidak percaya bahwa perubahan ini
23

Nanang Martono,Sosiologi Perubahan Sosial(Jakarta: Rajawali Pers,
2011), 57.
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selalu membawa kemajuan. Padahal, ia melihat perpecahan
sosial (sosial division), alienasi individu dan lemahnya
koneksi sosial, yang merupakan akibat langsung dari
transformasi sosial budaya menuju individualisasi dan
pencarian kekuasaan.
3. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial
Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa
mengambil beragam bentuk, mulai dari yang kecil hingga
besar, secara cepat ataupun lambat, direncanakan maupun
tidak. Soerjono Soekanto membedakan perubahan sosial
menjadi beberapa bentuk sebagaiberikut.
a. Perubahan Sosial Lambat
Perubahan sosial yang lambat disebut juga evolusi, yaitu
perubahan yang memakan waktu lama, dan rangkaian
perubahan kecil secara perlahan mengikuti satu sama lain.
Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa
rencana atau niat tertentu. Perubahan terjadi karena orang
mencoba beradaptasi dengan kebutuhan, situasi dan kondisi
yang muncul. Teori dasar perubahan lambat adalah sebagai
berikut.24

24

Idianto Muin,Sosiologi Jilid 3 (Jakarta:Erlangga, 2006),7.
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1) Teori Perubahan Unilinier.
Teori tersebut pada dasarnya meyakini bahwa manusia
dan masyarakat (termasuk budayanya) berkembang dalam
tahapan tertentu, dimulai dari bentuk yang sederhana,
kemudian bentuk yang kompleks, hingga mencapai tahap
yang sempurna. Pelopor teori ini termasuk August Comte,
Herbert Spencer, dan lain lain.
2) Teori Perubahan Universal.
Teori

tersebut

menyatakan

bahwa

perkembangan

masyarakat tidak perlu melalui tahapan tertentu yang tetap.
Teori tersebut percaya bahwa budaya manusia telah
mengikuti

jalur

evolusi

tertentu.

Herbert

spencer

memaparkan prinsip teori tersebut, yaitu masyarakat
merupakan hasil perkembangan alam dan struktur dari
kelompok homogen menjadi kelompok heterogen.25
3) Teori Perubahan Multilinier.
Menekankan

pengamatan

terhadap

tahapan

perkembangan sosial tertentu. Misalnya, mempelajari
dampak perubahan sistem mata pencaharian dari berburu ke
pertanian terhadap sistem, bentuk, dan pola keluarga.

25

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati,Sosiologi suatu pengantar (
Jakarta: Rajawali Pers, 2017 ), 267.
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b. Perubahan Sosial Cepat
Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat dan
melibatkan unsur-unsur dasar kehidupan masyarakat disebut
revolusi.

Dalam

direncanakan

sebuah

sebelumnya.

revolusi,

perubahan

Perubahan

yang

dapat
cepat

sebenarnya relatif karena bisa juga terjadi dalam kurun
waktu yang lama. Misalnya, transisi dari masyarakat agraris
ke masyarakat industri bisa memakan waktu puluhan tahun
atau bahkan ratusan tahun. Jika perubahan sosial dapat
mengubah aspek-aspek dasar kehidupan sosial, seperti
sistem kekerabatan, hubungan pekerja dan pengusaha,
profesionalisasi kerja, dan kedekatan interaksi sosial, maka
dinamakan revolusi. Mungkin ada pemberontakan atau
peristiwa lain yang dialami masyarakat sebelum revolusi.
Misalnya revolusi industri Inggris berubah dari tahap
produksi tanpa mesin ke tahap produksi dengan mesin.
Alasan mengapa perubahan ini dianggap berlangsung cepat
adalah karena telah mengubah aspek dasar kehidupan
masyarakat, seperti sistem kekeluargaan dan hubungan
antara pekerja dan pengusaha.26 Adapun syarat terjadinya
revolusi menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:
1) Orang pada umumnya ingin mencapai perubahan harus ada
rasa ketidakpuasan dengan situasi di masyarakat, dan harus
26

Ibid., 268.
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ada keinginan untuk memperbaiki diri seiring dengan
perubahan negara.
2) Seseorang atau sekelompok orang dianggap mampu
memimpin masyarakat. Pemimpin dapat beradaptasi dengan
keinginan
menegaskan

tersebut,

kemudian

ketidakpuasan

mengungkapkan

masyarakat,

dan

dan

menjadi

program dan arah gerakan masyarakat.
3) Pemimpin harus mampu menunjukkan tujuan kepada
masyarakat. Ini berarti bahwa tujuan-tujuan ini pada
dasarnya bersifat konkret, dan masyarakat dapat melihatnya.
Selain itu, diperlukan tujuan yang abstrak, seperti ekspresi
ideologi.
4) Harus ada motivasi revolusioner, yaitu sejak awal gerakan
revolusioner, bila semua kondisi dan faktor baik. Jika
momentum (waktu yang tepat) salah dipilih, rotasi bisa
gagal.27
c. Perubahan Sosial Kecil
Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi
pada elemen struktural masyarakat, namun tidak berdampak
langsung atau signifikan terhadap masyarakat karena tidak
akan membawa pada perubahan sistem sosial. Misalnya,
perubahan busana tidak akan berdampak besar bagi

27

Abdulsyani,Sosiologi Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi
Aksara, 2015), 169.
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masyarakat karena tidak akan menyebabkan perubahan
sistem sosial.
d. Perubahan Sosial Besar
Perubahan sosial yang besar adalah perubahan yang akan
berdampak besar pada masyarakat. Misalnya dalam proses
industrialisasi di masyarakat agraris, perubahan berbagai
kelembagaan kemasyarakatan juga akan mempengaruhi
hubungan kerja, sistem kepemilikan, hubungan kekerabatan,
stratifikasi masyarakat, dan sebagainya. Anda bisa melihat
contoh lain di daerah dengan angka kelahiran tinggi.
Kepadatan penduduk suatu daerah berpengaruh besar
terhadap luas lahan pertanian yang digunakan oleh masingmasing petani. Setengah pengangguran di dusun meningkat,
banyak anak dan perempuan menjadi pekerja, munculnya
agen-agen penggadaian tanah, sistem bagi hasil yang tujuan
utamanya adalah untuk mendapatkan hasil maksimal dari
sebidang kecil tanah; kemiskinan; dan perilaku kriminal.28
e. Perubahan Sosial Direncanakan
Perubahan yang diharapkan atau direncanakan mengacu
pada

perubahan

yang

diprediksi

atau

direncanakan

sebelumnya oleh pihak-pihak yang ingin melakukan
perubahan sosial. Pihak-pihak yang perlu berubah (change
agent) yaitu orang atau sekelompok orang yang dipercaya
28

Idianto Muin,Sosiologi Jilid 3 (Jakarta:Erlangga, 2006),8-9.
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oleh masyarakat sebagai pimpinan dari satu atau lebih
lembaga sosial. Agen perubahan memimpin sistem sosial
perubahan sosial. Dengan demikian, agen perubahan segera
berada di bawah tekanan untuk melakukan perubahan.
Bahkan mungkin mempersiapkan perubahan di institusi
sosial lainnya.29Perubahan ekspektasi atau rencana selalu di
bawah kendali dan pengawasan agen perubahan. Cara
mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang tertib dan
terencana disebut rekayasa sosial atau biasanya perencanaan
sosial.30
f. Perubahan Sosial yang Tidak Direncanakan
Perubahan sosial yang tidak terencana (tidak berguna)
adalah perubahan yang berada di luar kendali komunitas dan
dapat menyebabkan konsekuensi sosial yang tidak terduga.
Perubahan sosial yang tidak direncanakan dan perubahan
yang

direncanakan

mempengaruhi.

berjalan

Misalnya,

seiring

dan

peningkatan

saling
jumlah

pengangguran di pedesaan sebagai akibat dari perubahan
sistem pertanian tradisional ke sistem pertanian modern
dengan menggunakan mesin. Contoh lainnya adalah karena
adanya perubahan mode pakaian, pola sosial anak muda
atau
29

selera

masyarakat

akibat

tayangan

TV

yang

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati,Sosiologi suatu pengantar (
Jakarta: Rajawali Pers, 2017 ), 270.
30
Ibid., 271.
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ditayangkan di seluruh Indonesia (termasuk masyarakat
tradisional pedesaan).31
4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial
a. Faktor pendorong perubahan sosial
Mempunya koneksi dengan kebudaya lain. Diskusi
(Diffusion) adalah salah satu proses yang terlibat dalam
masalah ini. Difusi adalah proses penyebaran unsur budaya
dari satu orang ke orang lain atau dari satu masyarakat ke
masyarakat lain.
Adanya sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan
sekolah mengajarkan setiap orang (siswa atau mahasiswa)
berbagai pengetahuan yang diketahui atau dikuasai. Oleh
karena itu, pendidikan memberikan nilai tertentu bagi
manusia untuk membuka pikirannya dengan cara berpikir
yang lebih rasional atau ilmiah. Pendidikan mengajarkan
setiap orang untuk berpikir lebih objektif, terutama dalam
menilai manfaat budaya dalam memenuhi kebutuhan hidup
manusia.32
Toleransi terhadap penyimpangan perbuatan (deviation)
yang bukan merupakan delik. Sistem terbuka lapisan
masyarakat atau disebut juga (open stratification). Sistem
terbuka memungkinkan berbagai gerakan atau sarana sosial
31

Idianto Muin,Sosiologi Jilid 3 (Jakarta:Erlangga, 2006),10.
Dewi Wulansari, Sosiologi Konsep dan Teori (Bandung: Refika
Aditama, 2009), 131.
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vertikal,

memberikan

individu

kesempatan

untuk

berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dalam kasus
ini, seseorang mungkin mengidentifikasi dengan warga
negara berstatus lebih tinggi. Identifikasi merupakan
perilaku yang membuat seseorang memiliki kedudukan yang
sama dengan orang atau kelompok lain yang dianggap lebih
tinggi, dengan harapan akan diperlakukan sama dengan
kelompok itu. Pengakuan terjadi di bawah bawahan atas.
Orang dengan status yang lebih rendah seringkali merasa
tidak puas dengan status sosialnya. Situasi dalam sosiologi
ini

disebut

disebut

status

anxiety.

Status

anxietymenyebabkan seseorang berusaha meningkatkan
status sosialnya.33
Populasi

heterogen.

Masyarakat

atau

masyarakat

heterogen yang anggotanya memiliki latar belakang budaya,
agama, etnis, dan ideologi yang berbeda akan mudah
mengalami konflik. Kontroversi muncul karena pertemuan
elemen-elemen yang berbeda ini. Oleh karena itu, banyak
kompromi perlu dilakukan antar anggota untuk mendorong
perubahan di masyarakat.
Masyarakat tidak puas dengan semua bidang kehidupan.
Ketidakpuasan sebagian besar anggota masyarakat terhadap
sistem sosial, ekonomi, politik dan keamanan akan
33

Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati,Sosiologi suatu pengantar (
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mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan dengan
menciptakan sistem baru yang sesuai dengan kebutuhannya..
Menghadapi masa depan. Biasanya orang berpikir bahwa
masa depan berbeda dengan masa sekarang, sehingga
mereka akan berusaha menyesuaikan diri dengan keinginan
dan keadaan yang buruk. Oleh karena itu, perubahan harus
dilakukan untuk menerima masa depan yang berbeda dari
saat ini.
Seseorang harus selalu berusaha untuk meningkatkan
pandangan hidup. Ada doktrin atau kepercayaan dalam
masyarakat yang hanya di bawah bimbingan umat manusia
dapat mengubah atau meningkatkan nasib umat manusia.
Jika seseorang ingin mengubah takdirnya, dia harus
mencoba. Karya ini akan membawa penemuan baru dalam
gaya hidup dan interaksi sosial.34
5. Perubahan sosial terhadap keluarga
Sosiologi hukum berkaitan dengan interaksi hukum
dalam

masyarakat.

Di

manaSosiologi

hukum

dapat

berpengaruh terhadap pertumbuhan hukum, serta perubahan
sosial yang dapat berpengaruh terhadap hukum dan
bagaimana hukum dapat berpengaruh terhadap masyarakat.
Sebagai sistem sosial dalam suatu tatanan sosial,
keluarga juga satu tatanan sistem yang dapat dipengaruhi
34

Idianto Muin,Sosiologi Jilid 3 (Jakarta:Erlangga, 2006), 18.
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sebab perubahan sosial. Setiap keluarga memiliki nilai,
kultur yang berbeda. Sebagai tahap awal bagi semua
individu dalam memulai kehidupan yang sebenarnya. Serta
merupakan bagian terpenting di mana keluarga dapat
membentuk karakter kepribadian kita yang sesungguhnya.
Lebih jauh, keluarga adalah tempat pertama di mana
individu mengenali status dan peran sosial. Bailon dan
Maglaya mendefinisikan keluarga ialah dua orang atau lebih
yang terhubung melalui keturunan, perkawinan dan adopsi
dalam sebuah keluarga, dan saling mempengaruhi dalam
perannya masing-masing dan memelihara adat kebudayaan.
Terdapat juga pembagian status peran dalam sebuah
keluarga. Ada status bapak, ibu dan anak. Adanya peran ini
sebagai membangun hubungan sosial diantara mereka.
Hubungan mereka juga akan didasarkan pada hubungan
emosional karena mereka memiliki ikatan darah antara
mereka dan mereka tinggal di lingkungan yang disebut
rumah. Ada beberapa fungsi keluarga, pertama, fungsi
reproduksi (memenuhi kebutuhan biologis) yaitu menjamin
kelangsungan generasi dan kelangsungan hidup masyarakat.
Kedua, fungsi psikologis yang mentransmisikan perasaan di
antara anggota keluarga. Ketiga, fungsi sosial yaitu tempat
pertama dalam sosialisasi anak. Keempat, fungsi ekonomi di
mana anggota keluarga berperan dalam mendukung
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perekonomian keluarga. Kelima, fungsi pendidikan yaitu
sebagai wadah untuk menyebarkan ilmu yang beragam.
Fungsi keluarga ini berubah seiring dengan pertumbuhan
masyarakat, dan ada beberapa fungsi keluarga yang
berubah. Akibat perubahan sosial, anggota keluarga
mengalami proses diferensiasi, dan peran sosial setiap
anggota keluarga semakin meningkat. Begitu juga dengan
intensitas pekerjaan karena tuntutan ekonomi. Proses ini
dapat memecah hubungan antar anggota komunitas, yang
dapat menyebabkan perubahan sosial.35

35

Martono, Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial : perspektif klasik, modern,
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BAB III
PROFILPENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MADIUN

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
Pengadilan
Pengadilan Agama Kab. Madiun berada di wilayah
Kabupaten Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6
Nglames, Madiun dengan Nomor Telpon 0351-463301.
Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri
diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanen
ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA
IV/II/87 yang dibangun secara permanen mulai proyek
tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari
Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang
bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh
Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang
Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas
dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2,
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diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539
M2).
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terletak di sebelah
utara kota Madiun, disisilain juga memperluas lembaga
pelayanan hukum kota. Di mana pengadilan agama kota
Madiun sebagai induk awal. Perluasan disebabkan tingginya
tingkat perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Hal ini untuk memudahkan penyelesaian perkara, selain
pemisahan ini juga bertujuan untuk membedakan secara
jelas kategori atau jenis dan untuk melakukan pemisahan
administratif antara kota dan daerah.
Selama 17 tahun Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
telah mengalami pergantian kepemimpinan lima periode. Di
tahun pertama dipimpin oleh Drs. Abdul Malik (1987-1990
) di mana beliau juga sebagai hakim tetap di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun. Pada saat bersamaan, dalam
proses persidangan, dibantu tiga orang hakim honorer,
mereka adalah KH. Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu
Shafurah. Mulai mendapatkan hakim tetap pada tahun 1990,
yaitu Bapak Miswan, SH dan Bapak Drs. Misbahul Munir.
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Selanjutnya Bapak Drs. Muhtar, R.M, S.H. (1990-1996).
Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan
dengan baik. Lalu pada periodeketiga dipimpin oleh Drs. H.
Ali Ridlo, S.H. (1996-2001) kepemimpinan setelah itu
diambil alih oleh Bapak Drs. Ghufran Sulaiman (20012004). Selanjutnya pada periode keempat, dipimpin oleh Ibu
Dra. Hj. Umi Kulsum, S.H.,M.H. (2004-2008). Selanjutnya
pada periode kelima ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun dipimpin Bapak Drs. H. Salman
Asyakiri, S.H. (2008-2010).Dan pada periode keenam ini,
pucuk

kepemimpinan

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Madiun dipimpin Ibu Hj. Sri Astuti, S.H., periode ketujuh
dipimpin oleh Drs. H. Amam Fakhrur, S.H.,M.H., periode
kedelapan dipimpin oleh Drs. Kafit, M.H., periode
kesembilan dipimpin oleh Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.
dan periode kesepuluh dipimpin oleh Drs. Zainal Arifin,
M.H. hingga sekarang.
2. Struktur

Organisasi

Kabupaten Madiun.

dan

fungsiPengadilan

Agama
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Merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki
tanggung jawab dan kekuasaan untuk meninjau, memutus
dan menyelesaikan perkara antara umat Islam di bidang
perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah. Kasus-kasus ini
didasarkan pada hukum Islam dan Islam dan keyakinan
agama. Melaksanakan tugas-tugas pengabdian lainnya yang
terkait dengan keyakinan agama, Islam dan keyakinan
agama serta hukum dan ekonomi Islam, seperti konsultasi
hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, layanan
penelitian, pengawasan konsultan hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009. Berikut struktur organisasi Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun:
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun
Sumber Data: Website Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, pengadilan
agama memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Memberikan layanan teknis peradilan dan administrasi
untuk kasus tingkat pertama, serta penyitaan dan penegakan
hukum.
b. Memberikan layanan dalam manajemen kasus banding,
pencabutan dan peninjauan, dan bidang manajemen
pengadilan lainnya.
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c. Memberikan layanan administrasi umum untuk semua
departemen di lingkungan pengadilanagama.
d. Memberikan informasi, catatan dan saran tentang hukum
Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya jika
diminta.
e. Memberikan layanan untuk membantu mendistribusikan
perselisihan eksternal di antara umat Islam
f. Kontrak warisan yang diwarisi oleh Waarmerking untuk
penarikan simpanan atau tabungan dan lain-lain.
g. Melakukan tugas pengabdian lainnya, seperti konsultasi
hukum, pemberian pertimbangan hukum agama, layanan
penelitian, pengawasan oleh konsultan hokum dan lainlain36

36
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BAB IV
FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI
TERJADINYA CERAI GUGAT DALAM SEBUAH
KELUARGA

Dalam bab ini akan membahas tentang faktor yang
mempengaruhi terjadinya cerai gugat dalam sebuah
keluarga. Dengan dua poin pembahasan, yang pertama
tentang data perkara berupa salinan putusan tentang perkara
cerai gugat. Dan poin kedua membahas tentang faktor yang
mempengaruhi cerai gugat dalam sebuah keluarga dengan
pendekatan sosiologi perubahan sosial guna menganalisis
permasalahan ini. Adapaun poin yang pertama membahas
gambaran umum tentang salinan putusan perkara cerai
gugat dengan nomor 1139/AD/1707/G/2019.

A. Salinan

Putusan

Perkara

Cerai

Gugat

Nomor

1139/AD/1707/G/2019.
1. Kepala Putusan dan Identitas Para Pihak
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa
dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara
cerai gugat yang diajukan olehPenggugat asli, umur 31
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tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pacitan, sekarang
berdomisili

di

Kabupaten

Madiun,

dalam

hal

ini

memberikan kuasa khusus kepada kuasa Penggugat asli dan
rekan advokat dari peradi yang berkantor di Kabupaten
Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09
Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan

Agama

1139/AD/1707/G/2019

Kabupaten
tanggal

Madiun

Nomor

12-12-2019,

sebagai

Penggugat melawanTergugat asli, umur 41 tahun, agama
islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Madiun sebagai Tergugat
Pengadilan
mempelajari

agama
surat-surat

tersebut
dalam

telah

membaca

dan

berkas

perkara

telah

mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang
diajukan oleh Penggugat di persidangan
2. Duduk perkara
Memperhatikan bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan dalam gugatannya pada tanggal 12 Desember 2019,
dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun

dengan

1707/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
berikut:

nomor
dengan

registrasi
alasan

sebagai

a. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, mereka menikah di hadapan Panitera Nikah di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
Kutipanakta nikah Nomor: 104/02/V/2014.
b. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di kediaman orang tuanya yaitu Dusun Sipen RT 001 RW
014 di Desa Wonoasri, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten
Pacitan, kemudian pindah ke Desa Bener, Kecamatan
Saradan, Kabupaten Kabupaten Madiun selama 4 tahun,
kemudian dipisahkan dari kediaman.
c. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagai
suami istri (ba'da dukhul), dan tidak mendapat restu dari
anak.
d. Pada awalnya kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak Desember 2016 kondisi keluarga
Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan masih terjadi
perselisihan

dan

perselisihan

antara

Penggugat

dan

Tergugat:
1) Terdakwa kurang memiliki rasa tanggung jawab untuk
menghidupi keluarganya.
2) Tergugat

sering

berhutang,

tetapi

Penggugat

tidak

mengetahui tujuan dari hutang tersebut, dan akhirnya
ditutup oleh Penggugat.

3) Antara Penggugat dan Tergugat, mereka tidak terus
mempertahankan persaingan anggota keluarganya, dan
setuju untuk berpisah sebagaimana mestinya.
e. Dalam hal ini Penggugat telah berusaha untuk menjaga
keutuhan keluarga, namun pada akhirnya Penggugat tidak
tahan dengan sikap Tergugat yang tidak mau merubah
sikapnya.Bahkan perselisihan dan pertengkaran menjadi
semakin serius yang pada akhirnya berujung pada
perselisihan di antara para Penggugat. Dan bertengkar.
Kasus Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dengan
alasan yang sama dengan permasalahan yang dijelaskan
dalam Posita 4 di atas, sehingga Penggugat dan Tergugat
telah memisahkan rumah dan memutuskan kontak.
f. Karena perselisihan dan perselisihan tersebut di atas,
Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan rumah dan
kehilangan kontak sejak Maret 2018, atau telah beroperasi
selama 1 tahun 11 bulan;
g. Penggugat, keluarganya dan Tergugat berusaha semaksimal
mungkin untuk berdamai dengan Tergugat, namun upaya
tersebut tidak berhasil;
h. Penggugat yakin bahwa proses perceraian sesuai dengan 1
Juni 1974. Alasan perceraian diatur dalam Pasal 1 UU PP
No. Kumpulan Kuasi Perwalian Hukum Islam (KHI) ke-19

dan yang ke-116 (P) tanggal 9 September 1975, “Suami istri
terus bertengkar dan bertengkar, dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun dalam keluarga lagi.”
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat meminta
kepada hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk
bersedia memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:
Primer:
a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
b) Menyatakan jatuh Talak Satu Ba’in Sugro Tergugat asli
terhadap Penggugat asli.
c) Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
Subsider:
Mohon

putusan

yang

seadil-adilnya(ex

aequo

et

bono).Mengingat pada hari persidangan yang dijadwalkan,
Penggugat diwakili oleh agennya sebelum persidangan, dan
Tergugat tidak pernah hadir di pengadilan dan tidak
memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai kuasa
hukumnya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan tepat sesuai dengan catatan panggilan pengadilan.
Pada saat yang sama, nampaknya ketidakhadiran
terdakwa bukan hanya karena sebab:
Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, tim hakim
mencoba menasihati Penggugat melalui pengacaranya untuk

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun bahkan
sebelum sidang oleh kuasa hukum Penggugat, tidak
berhasil. Hal ini menunjukkan adanya perceraian antara
Penggugat dan Tergugat.
Mengingat upaya Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dimediasi melalui mediasi, karena Tergugat tidak pernah
hadir

di

pengadilan

sebelum

persidangan,

gugatan

Penggugat dibacakan, dan kuasa Penggugat dipertahankan.
3. Pembuktian dan Saksi para pihak
Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat,
kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor.104/02/V/2014 Tanggal 30 Juni 2014 dari
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Pacitan, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan
aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P)
dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis; Bahwa
disamping bukti surat, kuasa Penggugat juga telah
menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:
a. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat kab. Ngawi. Saksi telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1) Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak
kandung Penggugat.
2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 30 Juni 2014 namun belum dikaruniai
anak. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
hidup bersama dirumah orang tua Penggugat.
3) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, namun tahun 2016 mulai goyah di mana saksi
seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar.
4) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung
jawab akan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka
berhutang dan menggadaikan perabot rumah tangga tanpa
sepengetahuan Penggugat.
5) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
tahun 2018, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 2
tahun lamanya.
6) Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui di manaia
bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari
tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan.
7) Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga
keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar

menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat
namun tidak berhasil.
8) Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat.
b. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
alamat Kab. Madiun. Saksi telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
1) Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga
Penggugat.
2) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2014 namun belum dikaruniai anak.
3) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup
bersama di rumah orang tua Penggugat.
4) Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
rukun, namun tahun 2016 mulai goyah di mana saksi
seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih
dan bertengkar.
5) Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugatdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung
jawab akan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga suka
berhutang dan menggadaikan perabot rumah tangga tanpa
sepengetahuan Penggugat.

6) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
tahun 2018, sampai sekarang sudah mencapai sekitar 2
tahun lamanya.
7) Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui di manaia
bertempat tinggal dan Penggugat telah berusaha mencari
tempat tinggal Tergugat tetapi tidak diketemukan.
8) Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat begitu juga
keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar sabar
menunggu Tergugat dan tetap rukun dengan Tergugat
namun tidak berhasil.
9) Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan
Penggugat dan Tergugat.
Mengenai keterangan saksi, Penggugat membenarkan
dan tidak membantahnya, selain itu Penggugat memiliki
persyaratan yang cukup untuk mengambil keputusan atas
perkara tersebut.
Meskipun segala sesuatu yang terjadi selama persidangan
perkara ini sudah masuk dalam catatan persidangan, namun
untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim
hanya menyebut catatan persidangan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari putusan tersebut.
4. Pertimbangan Hukum Hakim

Mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan
Penggugat seperti dijelaskan di atas. Memperhatikan
ketentuan peradilan agama sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal
73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan ini
telah direvisi untuk kedua kalinya dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009. Pasal 132 "Kumpulan Hukum Islam", perkara ini
disahkan oleh Pengadilan Bupati Madiun.
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah
dijadwalkan, Penggugat sendiri berada di depan sidang, dan
Tergugat tidak memerintahkan orang lain untuk hadir
sebagai pengacaranya dari pengadilan yang akan datang.
Meskipun telah dipanggil sebagaimana mestinya, namun
fakta membuktikan bahwa Tergugat tidak hadir. Tidak
disebabkan oleh alasan hukum apapun.
Menimbang bahwa sesuai dengan maksud Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 (Pasal 82 tentang Peradilan
Agama),

majelis

merekomendasikan

hakim
agar

telah

berupaya

Penggugat

dan

untuk
Tergugat

melakukan rekonsiliasi. Undang-undang ini telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua. Telah diubah dengan Pasal 2 UU No. 50

tahun 2009, Joe. Namun, Pasal 31 (1) dan (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil.
Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok
perkara, majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan
keabsahan

surat

kuasa

khusus

yang

dibuat

oleh

Penggugatsebelum sidang, sebagai kedudukan Penggugat
dan legitimasi keberadaannya.
Memperhatikan bahwa dalam surat kuasa khusus yang
diberikan kepada penerima surat kuasa pada tanggal 9
Desember 2019 disebutkan dengan jelas identitas dan
kedudukan para pihak, jenis perkara yang disahkan, dan
penggunaan surat kuasa untuk mewakili kepentingan
pemberi kuasa. Kewenangan relatif pengadilan, melalui
pencantuman materi peninjauan, yaitu konten dan batasan
materiil dari surat kuasa yang disahkan oleh surat kuasa,
memenuhi konten spesifik, dan memenuhi persyaratan
formal "HIR Pasal 118" untuk kekuasaan khusus SEMA
1994 No. 6 dikeluarkan oleh Joe pada tanggal 4 Oktober
1994 oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut
dinyatakan sah.
Menimbang bahwa Aries Nugroho telah ditemukan,
maka S.H. diambil sumpahnya sesuai dengan "Berita Acara
Sumpah" tersebut di atas, Ketua Pengadilan Tinggi

Surabaya, dan Persatuan Pengacara Indonesia (PERADI)
sebagai kuasa hukum dan kuasa hukum, diangkat sebagai
kuasa hukum Penggugat dalam surat kuasa khusus tersebut
di atas. Oleh karena itu, Pasal 4 Undang-undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang pembela, kuasa harus dinyatakan
berbadan hukum dan dapat diizinkan bertindak atas nama
kuasa dalam hal ini.
Menimbang bahwa dalam perkara ini, majelis hakim juga
perlu

mempertimbangkan

hubungan

hukum

antara

Penggugat dan Tergugat mengenai kedudukan kedua belah
pihak.
Menimbang bahwa upaya perdamaian melalui mediasi
yang diatur dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena terdakwa tidak pernah hadir di
pengadilan.
Mengingat

dasar

dari

gugatan

Penggugat

adalah

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka mereka
menikah pada tanggal 30 Juni 2014, namun penduduk
Penggugat dan Tergugat dulunya hidup rukun, namun
sekarang sudah sekitar 2 kali berpisah rumah dan sering
bertengkar bertahun-tahun.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di
pengadilan, karena perkara tersebut merupakan perselisihan
perkawinan, hal tersebut berdasarkan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua atas UndangundangNomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap wajib
bersaksi di pengadilan atau orang dekat.
Menimbang bahwa dalam persidangan,

Penggugat

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
Menimbang bahwa bukti P1 adalah fotokopi akta nikah
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan
ditandatangani atas namaPenggugat dan Tergugat.Dalam hal
ini adalah catatan nikah Kantor Urusan Agama KUA
Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Pacitan.
Menimbang bukti P2 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk
(KTP)

Penggugat,

Penggugat

telah

membuktikan

identitasnya berdasarkan keterangan dalam gugatan.
Menimbang bahwa alat bukti tersebut memenuhi
persyaratan formal dan substantif alat bukti dokumen,
majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah

alat bukti yang nyata dengan alat bukti yang lengkap dan
mengikat.
Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah
menikah secara sah pada tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan
bukti P1, harus ditunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat
dalam perkara ini memang terikat secara hukum oleh
pasangan tersebut.
Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh
Penggugat sama-sama memberikan keterangan di bawah
sumpah di persidangan, maka kedua saksi sebagai saksi
tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil,
sehingga

keterangan

kedua

saksi

tersebut

dapat

dipertimbangkan.
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi
tersebut, mereka sepakat satu sama lain, namun sampai pada
fakta-fakta berikut ini:
Karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka
mereka menikah pada tanggal 30 Juni 2014 dan belum
dikaruniai anak.
Penggugat dan Tergugat dulu hidup rukun, namun
sekarang Penggugat dan Tergugat telah memisahkan rumah
selama dua tahun.

Penggugat dipisahkan dari Tergugat karena Tergugat
tidak bertanggung jawab atas pemberian hutang kepada
Penggugat, dan Tergugat juga berhutang dan menggadaikan
furniture tanpa sepengetahuan Penggugat.
Bahwa pada saat terjadi pemisahan rumah Penggugat dan
Tergugat, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat
berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat
namun gagal.
Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka tim
hakim

berpendapat

bahwa

keluarga

Penggugat

dan

Tergugatsudah putus asa dan sulit untuk dipertemukan
kembali. Fakta membuktikan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah berpisah dari rumahnya selama kurang lebih
2 tahun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan selama jangka waktu tersebut. Mencoba untuk
menyelesaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi gagal.
Mengingat status rumah tangga Pemohon dan Tergugat,
maka Tim Hakim menilai rumah tangga tersebut jelas-jelas
bertentangan

dengan

tujuan

untuk

melangsungkan

perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk

menciptakan keluarga (rumah tangga) bahagia dan abadi
berdasarkan takwa Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis
Hakim berpendapat bahwa lebih sulit menceraikan Pemohon
dan

Tergugat

daripada

mempertahankannya,

karena

menjaga rumah tangga dalam keadaan ini lebih banyak
membawa madharat

baik kepada Pemohon maupun

Termohon.
Menimbang bahwa dalam setiap persidangan majelis
hakim tidak memberikan nasihat kepada Pemohon, bahkan
sebelum persidangan Pemohon sudah menunjukkan tekad
untuk menceraikan Tergugat.
Oleh karena itu, mengingat Penggugat atas gugatan
Penggugat sejalan dengan Pasal 19 huruf a. (b) Ordonansi
Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 (b) 79 yang
diambil alih oleh Panel sebagai dasar hukum dalam kasus
ini, yang berbunyi:
Artinya: “Dan jika istri sangat tidak puas dengan
suaminya, hakim dapat menyatakan cerai (dari suami)
kepada istri yang diceraikan (talak ba'in) sekali”.
Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di
atas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat
layak untuk dikuatkan dengan mengesampingkan perceraian
salah satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan pantas, namun Tergugat tidak pernah hadir
di

pengadilan,

dan

fakta

membuktikan

bahwa

ketidakhadiran terdakwa bukan karena alasan yang sah,
sehingga sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara tersebut
diputus secara verstek.
Mengingat perkara ini termasuk dalam ruang lingkup UU
Perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No.7
Tahun 1989 (melibatkan pengadilan agama), Undangundang tersebut telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua. Undang-undang ke-50 tahun ini
diamandemen pada tahun 2009, segala biaya yang timbul
dalam

perkara

mengingat

dan

ini

menjadi

tanggungan

memperhatikan

Penggugat;

ketentuan

peraturan

perUndang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i terkait
perkara ini.
Mengadili
a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat asli kepada
Penggugat asli.

d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp671.000,00 ( enam ratus tujuh puluh
satu ribu rupiah).
Oleh karena itu, putusan ini diambil pada hari Jumat, 13
Maret 2020, dalam rapat majelis hakim Pengadilan Agama
Bupati Madiun, yang bertepatan dengan Drs. Dr. Lahab
bertemu dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriyah. Akhmad
Muntafa dari Massachusetts, Sugeng, M.Hum, ketua
konferensi. Dan Dr. Munirul Ihwan M.H.I. H. selaku hakim
anggota, putusan tersebut diumumkan kepada publik di
pengadilan umum pada hari yang sama, majelis hakim
anggota hadir dalam pertemuan tersebut dengan didampingi
Dra. Rofik Latifah, pelaksanan tugas register, dihadiri oleh
kuasa hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

B. Perubahan Sosial Terhadap Faktor Cerai Gugat Dalam
Sebuah Keluarga.
Proses

perubahan

sosial

dewasa ini

merupakan

fenomena yang wajar, dan dampaknya dengan cepat
menyebar ke belahan dunia lain, hal ini disebabkan oleh
perkembangan

pesat

teknologi

komunikasi

modern.

Penemuan baru dalam teknologi adalah hasil dari revolusi
dan modernisasi, sehingga orang lain yang tinggal jauh dari

pusat acara dapat dengan cepat melihat berbagai peristiwa
di satu tempat. Perubahan sosial dapat mencakup nilai,
aturan, pola perilaku, organisasi, struktur sistem sosial,
stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain-lain.
Karena sejauh mana perubahan ini, sebagai suatu
proses, hanya orang yang memeriksa kehidupan seseorang
pada waktu tertentu dan membandingkannya dengan
struktur dan kehidupan komunitas tersebut dan kehidupan
masyarakat

pedesaan

di

Indonesia

yang

dapat

menemukannya, misalnya, kata mereka Masyarakat desa
belum berkembang atau bahkan berubah. Ketiadaan sama
sekali pernyataan ini biasanya didasarkan pada sudut
pandang kasar, yang tidak cukup akurat dan mendalam,
karena masyarakat dari segala usia tidak berhenti
berkembang pada titik tertentu. Sulit untuk mengatakan
bahwa Indonesia masih memiliki banyak komunitas
pedesaan.
Sarjana sosiologi telah mengklasifikasikan masyarakat
statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis mengacu
pada masyarakat dengan perubahan yang relatif sedikit dan
operasi yang lambat. Masyarakat yang bersemangat adalah
masyarakat yang mengalami berbagai perubahan cepat.
Faktanya, setiap masyarakat dapat dianggap sebagai

masyarakat statis di beberapa titik dan sebagai masyarakat
dinamis di lain waktu. Perubahan tidak hanya berarti
kemajuan, tetapi juga kemunduran masyarakat terkait di
wilayah tertentu.37
Sebagai pedoman, menurut Selo Soemalan dapat
dikatakan bahwa perubahan sosial mengacu pada segala
perubahan dalam pranata sosial yang mempengaruhi sistem
sosialnya, termasuk nilai, sikap dan perilaku berbagai
kelompok dalam masyarakat. Jelas terlihat dari ungkapan
ini bahwa sistem sosial adalah seperangkat aturan yang
melingkupi semua tingkatan, seputar kebutuhan dasar
manusia, dan perubahan ini pada gilirannya mempengaruhi
aspek lain dari struktur sosial.
Ketika mempelajari penyebab perubahan sosial secara
lebih mendalam, seringkali dapat dikatakan bahwa faktor
perubahan (disadari atau tidak mungkin) tidak lagi
dianggap sebagai faktor yang memuaskan. Untuk itu
masyarakat tidak lagi merasa tidak puas dengan suatu
faktor tertentu, mungkin karena ada faktor baru yang lebih
memuaskan menggantikan faktor lama. Perubahan juga
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Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 1980), 88

dapat disebabkan oleh penyesuaian wajib pada faktor lain
yang telah berubah sebelumnya.
Secara umum dapat dikatakan bahwa penyebab
terjadinya perubahan sosial dapat berasal dari komunitas itu
sendiri, atau dari luar komunitas, yaitu dari komunitas lain
atau lingkungan alam. Alasan yang bersumber dari
masyarakat itu sendiri antara lain peningkatan atau
penurunan populasi, penemuan baru, kontradiksi dan
revolusi. Perubahan sosial juga dapat bersumber dari alasan
di luar komunitas, seperti lingkungan alam, perang, dan
pengaruh budaya dari komunitas lain.38
Selain faktor penyebab terjadinya perubahan sosial
tersebut, faktor yang mempengaruhi proses perubahan
sosial juga harus dibenahi yaitu faktor pendorong dan
penghambat. Faktor pendorong termasuk kontak dengan
budaya lain, sistem pendidikan lanjutan, toleransi terhadap
pola perilaku abnormal, sistem stratifikasi sosial terbuka,
populasi heterogen, dan ketidakpuasan dengan bidang
kehidupan tertentu. Faktor penghambat seperti kurangnya
kontak dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu
pengetahuan terkini, sikap tradisionalis dalam masyarakat,
kepentingan
38
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yang

mengakar,

ketakutan

akan

ketidakstabilan integrasi budaya, dan prasangka buruk
terhadap

hal-hal

baru

dapat

mengurangi

kekuatan

pendorong ini. Atau hambatan ideologis asing atau bahkan
adat istiadat.39
Keseimbangan sosial bisa menjadi kondisi yang
diimpikan setiap warga negara. Keseimbangan sosial
mengacu pada kondisi sistem sosial yang merupakan fungsi
utama masyarakat dan saling melengkapi. Dalam hal ini
warga akan merasa damai karena tidak ada konflik dengan
norma dan nilai yang ada. Setiap kali keseimbangan ini
terganggu, masyarakat dapat menolak atau mengubah
komposisi pranata sosial yang ada untuk menerima elemen
baru. Namun terkadang masyarakat tidak bisa menolak
karena faktor baru dipaksakan oleh suatu kekuatan. Jika
masuknya unsur baru tidak menimbulkan dampak, maka
pengaruhnya tetap dipertahankan, tetapi dangkal dan
terbatas pada bentuk luar, sedangkan norma dan nilai sosial
tidak terpengaruh.
Kadang-kadang elemen lama dan baru yang saling
bertentangan secara bersamaan mempengaruhi norma dan
nilai, yang pada gilirannya mempengaruhi warga negara.
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Ini mungkin gangguan keseimbangan sosial yang terus
menerus. Situasi ini membuat ketegangan dan kekecewaan
antar warga sosial tidak dapat menyelesaikan masalah. Jika
ketidakseimbangan dapat dipulihkan dengan perubahan,
situasi ini disebut penyesuaian. Jika situasi sebaliknya
terjadi, penyesuaian yang salah dapat terjadi.
Mungkin ada perbedaan antara penyesuaian sistem
sosial dan penyesuaian individu warga negara. Yang
pertama mengacu pada situasi di mana masyarakat telah
berhasil menyesuaikan sistem sosial dengan kondisi yang
berubah, dan yang kedua mengacu pada individu yang
mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan atau sistem
sosial alternatif. Dengan cara ini orang-orang yang terlibat
dapat menghindari kebingungan psikologis.
Penelitian

sebelumnya

tentang

perceraian

pada

masyarakat Islam cenderung menemukan hasil yang
konsisten bahwa angka perceraian relatif tinggi, terutama
jika dibandingkan dengan angka kasus yang sama pada
kelompok atau komunitas agama lain, seperti komunitas
Katolik. Namun, studi ini sering kali disertai dengan
prasangka teologis stereotip tertentu. Penulis mencoba
mencari akar tafsir ini dan perbedaan faktor hukum,
tekstual dan formal yang membedakan kemungkinan

perceraian di setiap versi hukum agama. Ajaran Katolik
dengan teguran tentang sakralisasi pernikahan dan kutukan
perceraian hampir "tidak" memiliki kemungkinan untuk
bercerai bagi pasangan. Di sisi lain, hukum Islam secara
keliru diakui oleh para ilmuwan sebagai kesempatan yang
luas untuk bercerai. Secara tradisional, hanya dengan katakata suami, "Saya akan bercerai," perceraian itu gagal.
Kenyamanan, menurut banyak ilmuwan, Hal tersebut
dianggap menjadi dasar utama dan satu-satunya motivasi
bagi tingginya angka perceraian dalam masyarakat Islam.
Dari perspektif hukum dan sosiologi keluarga, faktor
pendorong perceraian tidak tunggal, tetapi memiliki banyak
dimensi. Misalnya, tingkat dan status keuangan seseorang
ikut bertanggung jawab atas terjadinya kasus perceraian.
Studi yang dilakukan di beberapa negara yang lebih maju
menemukan

bahwa

rendahnya

tingkat

kesejahteraan

menentukan stabilitas dan ketidakstabilan pernikahan, yang
pada akhirnya mengarah pada perceraian. Secara umum
tingkat ekonomi masyarakat Islam relatif rendah. Oleh
karena itu, tingginya angka perceraian antara lain
disebabkan oleh kerja sama antara hukum Islam yang

longgar tentang perceraian dan desakan beban keuangan
keluarga.40
Di sisi lain, mengingat bahwa perubahan sosial berubah
dari waktu ke waktu dan antar daerah yang berbeda,
diasumsikan

bahwa

tingkat

perceraian

dan

tingkat

perceraian berubah dari waktu ke waktu, dan berbeda di
berbagai daerah sesuai dengan intensitas perubahan sosial.
Dalam

tradisi

analisis

sosiologis

hukum,

terdapat

ketidaksepakatan di kalangan ilmuwan tentang apakah
hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial atau
apakah perubahan sosial makroskopis dapat mengubah
perilaku hukum masyarakat. Tanpa mengabaikan teori
pertama, para Penulis ingin mengatakan bahwa terdapat
bukti yang cukup bahwa perubahan sosial global telah
mempengaruhi perubahan perilaku hukum sosial.
Masyarakat selalu dan di mana-mana berubah. Satusatunya perbedaan adalah sifat atau tingkat perubahannya.
Masyarakat perkotaan dengan karakteristik dinamika
kehidupan penghuninya cenderung lebih cepat berubah
dibandingkan masyarakat pedesaan. Perubahan yang
dijelaskan di atas tidak hanya mencakup perubahan dalam
Iqbal khadafi, Hakim, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam
Keluarga”, Wawancara, Di Pengadilan Agama Kab.Madiun, 10 september
2020, pukul 13.30 WIB.
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aspek fisik, tetapi juga memungkinkan masuk ke dunia
psikologis, persepsi dan konseptual. Misalnya, dalam
masyarakat

Muslim

tradisional,

nilai-nilai

agama

konvensional mendominasi. Orang cenderung menilai
perceraian

secara

negatif,

apalagi

jika

mereka

mempertimbangkan hadits yang menunjukkan buruknya
perceraian. Di sisi lain, masyarakat perkotaan yang
terpengaruh oleh ideologi sekularisme, desakralisasi,
privatisasi, dan individualisme berusaha merasionalisasi
persoalan perceraian. Akibatnya, mereka lebih rentan
terhadap penyelesaian konflik keluarga melalui lembaga
perceraian.
Sedangkan perubahan di satu bidang kehidupan sosial
akan diikuti oleh perubahan di bidang lain. Misalnya,
proses pembelajaran konseptual dapat membuat perempuan
sadar akan hak individu mereka. Di sisi lain, gaung gerakan
feminis dan semangat emansipatoris perempuan saat ini
sedikit banyak memengaruhi cara berpikir dan berperilaku
perempuan, terutama dalam menghadapi masalah di rumah.
Sekarang wanita tidak lagi patuh atau patuh dalam segala
hal sesuai dengan keinginan suaminya, tetapi berkat

kesadaran baru akan hak-hak mereka dalam keluarga,
banyak istri yang menuntut cerai suaminya.41
Perpisahan suami dan istri akibat perceraian merupakan
potret buram perjalanan hidup keluarga. Tentu, fakta ini
menjadi ironis ketika kembali pada tujuan pernikahan itu
sendiri. Pada hakikatnya perkawinan sebagai ikatan sakral
antara suami dan istri bertujuan untuk mewujudkan sebuah
keluarga yang dalam terminologi agama disebut sakinah,
mawaddah, rahmah, atau keluarga yang damai, damai dan
sejahtera, bukan perceraian yang selalu meninggalkan
penyesalan atau bahkan permusuhan.
Namun secara empiris, angka perceraian selalu
meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, fakta ini
dikarenakan munculnya trend baru di masyarakat kita yang
lebih dikenal dengan istilah perceraian gugat. Padahal, dari
sekian banyak kasus perceraian yang terjadi di pengadilan
agama, misalnya, gugatan cerai atau gugatan cerai oleh
seorang istri lebih dominan daripada perceraian.
Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan, di
antaranya bagaimana perceraian karena bunuh diri bisa
terjadi, apakah perceraian resmi juga dipengaruhi oleh
Rini wulandari, Panitera Muda gugatan, “Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian Dalam Keluarga”, Wawancara, Di Pengadilan Agama
Kab.Madiun, 10 september 2020, pukul 10.00 WIB.
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waktu, siapa yang harus disalahkan suami atau istri.
Pertanyaan-pertanyaan

tersebut

menunjukkan

bahwa

perceraian bukanlah masalah takdir itu sendiri, melainkan
kenyataan kehidupan sosial dalam masyarakat yang tidak
lepas dari gaya hidup yang selalu berubah dari waktu ke
waktu.
Jika melihat faktor-faktor pemicu perceraian, ada
beberapa alasan yang menjadi pemicu perceraian. Faktor
perselisihan dan pengabaian paling dominan dalam
perceraian, termasuk dalam kasus perceraian. Beberapa
faktor pemicu perceraian, antara lain tidak ada kerukunan,
tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, penganiayaan,
poligami atau zinatidak sehat, krisis moral, kawin paksa,
cacat biologis, dan hukuman suami. Faktor ketidaksetujuan
dan meninggalkan kewajiban menjadi faktor utama dalam
menangani

kasus

perceraian.

Hal

tersebut

juga

menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran, khususnya
para istri, terhadap hak dan kewajiban berupa tafsir dan
aturan perkawinan yang muncul dalam perilaku sehari-hari.
Dan bila salah satu pasangan melanggar apa yang dianggap
pasangannya sebagai bagian dari hak dan kewajiban rumah
tangga, dia akan menuntutnya. Meskipun kedua belah
pihak memiliki pandangan yang berbeda atau saling

bertentangan dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut,
namun tetap saja terdapat pertentangan pendapat termasuk
prinsip-prinsip kehidupan, jika tidak ada dialog dan
kompromi di antara keduanya, justru dapat menghancurkan
keluarga.
Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam lima tahun
terakhir, perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun lebih banyak disebabkan oleh faktor
eksternal yaitu perubahan perilaku pasangan (hukum) yang
dipengaruhi oleh perubahan sosial. Berdasarkan data yang
ada, dibandingkan dengan perkara lainnya dalam lima
tahun terakhir, kasus perceraian di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun termasuk perkara dengan jumlah yang
banyak. Data yang tercatat, perkara perceraian mencapai
8.311 sedangkan perkara lain 940. KetuaPengadilan Agama
Kabupaten

Madiunmenuturkan,

hal

ini

dikarenakan

pernikahan lebih sering menghadapi masalah dalam
kehidupan sehari-hari dibandingkan pasangan suami istri.
Pernikahan

adalah

masalah

yang

menyangkut

semua

aspek kebutuhan

sensitif

karena

eksternal

dan

spiritual. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga dapat
mempengaruhi suasana batin perilaku seseorang dalam
menjaga

keharmonisan

keluarga.Oleh

karena

itu,

dibandingkan dengan perkara lain selain perceraian,
perkara

perceraian

secara

alamiah

lebih

banyak

diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.42
Dari

perkara

perceraian

di

Pengadilan

Agama

Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 2 tahun yakni mulai
tahun 2018-2019, tercatat 2.407 untuk perkara cerai gugat.
Sisanya sebanyak 943 untuk perkara cerai talak.Tingginya
perkara perceraian yang diprakarsai pihak istri atau cerai
gugat, yakni 2.407 perkara adalah sebagai persoalan biasa.
Artinya, perceraian tergantung masing-masing yang pihak
yang beperkara.
Jadi suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan dan
kemandirian yang tinggi, apabila keluarga itu dapat
berperanan secara optimal dalam mewujudkan seluruh
potensi anggota-anggotanya. Karena itu, tanggung jawab
keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan
lainlain. Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut,
maka fungsi keluarga meliputi: fungsi cinta kasih,
perlindungan atau proteksi, reproduksi, sosialisasi dan
pendidikan, ekonomi dan pengembangan lingkungan.

Anugerah bagus, panitera muda hukum, “Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian Dalam Keluarga”, Wawancara, Di Pengadilan Agama
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Apabila sebuah keluarga telah mampu secara optimal
melaksanakan sejumlah fungsinya, maka keluarga tersebut
dapat dikatakan memiliki katahanan. Sebaliknya, apabila
sebuah keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi secara
optimal,

maka

sebuah

keluarga

tersebut

memiliki

kerapuhan dan kegoyanan eksistensinya.
Dalam menghadapi perubahan sosial budaya yang cepat
dewasa ini, keluarga hendaknya dipersiapkan dengan
peranan ganda, yaitu:
1. Setiap keluarga mampu mengadakan penyesuaian agar
bertanggung jawab sebagai pengayom seluruh anggota
keluarganya sendiri. Dalam hal ini peranan keluarga
sebagai wahana persemaian dan pelembagaan nilai-nilai
luhur, mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga,
membangun seluruh potensi mejadi sumber daya insani
dan mempunyai berbagai kemampuan lain untuk
mendukung pembangunan bangsa.
2. Setiap

keluarga

harus

mampu

meningkatkan

kemampuannya karena harus selalu siap melakukan
penyesuaian terhadap lingkungan baru di sekitarnya
yang terus berubah.
Untuk mempertahankan ketahanan keluarga, perceraian
harus

dipersulit.

Ketidakberesan

dalam

perkawinan,

keluarga dan pengasuhan anak-anak harus dilakukan
perbaikan mulai dari menerapkan prinsip kesaman derajat
antar jenis kelamin. Kemudian keluarga didorong untuk
mengembagkan prinsip demokrasi atau terdemokrasikan,
melalui proses-proses sebagaimana yang berlangsung
dalam

demokrasi

keluarga

itu,

publik.

maka

akan

Melalui

mendemokrasikan

menunjukkan

bagaimana

kehidupan keluarga akan memadukan pilihan individu dan
solidaritas sosial. Demokrasi dalam konteks keluarga
mengimplikasikan

kesetaraan,

saling

menghormati,

otonomi, pengambilan keputusan melalui komunikasi, dan
bebas dari kekerasan.
Hal tersebut menekankan, bawa ketahanan keluarga
dapat dibangun melalui pengembangan interaksi dan relasi
sosial yang harmonis, baik antara anggota keluarga,
anggota keluarga dengan sistem nilai dan norma dalam
keluarga; maupun anggota keluarga dengan masyarakat dan
institusi-institusi yang ada di masyarakat sehingga dapat
mengurangi tingginya angka perceraian dalam sebuah
keluarga.43

Sugeng hariyadi, Panitera, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
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BAB V
FAKTOR EKSTERNAL PENDORONG CERAI GUGAT
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Sebagai pengantar awal bab ini menjelaskan tentang
faktor yang mendominasi terjadinya perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Adapun dari faktor
faktor perkara cerai gugat sebagaimana dijelaskan dalam
bab sebelumnya. Apa yang menjadi faktor utama seorang
istri dalam mengajukan permohonan cerai gugat. Faktor
apa

yang

seringkali

melatarbelakangi

seorang

istri

mengajukan permohonan cerai gugat. apakah tidak adanya
tanggung jawab seorang suami ataupun kekerasan dalam
rumah tangga dan faktor faktor lain. Melalui pendekatan
teori perubahan sosial, Penulis akan menganalisis faktor
dominan terjadinya perkara cerai gugat di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun.

A. Perubahan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga.
Sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia adalah
perubahan sosial. Cepat atau lambat, setiap masyarakat dan
negara di setiap tempat akan mengalami perubahan sosial.
Perubahan sosial ini terjadi, baik terencana maupun tidak.
79

Perubahan rencana merupakan kegiatan “pembangunan”
karena

bertujuan

untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat.
JL Gillin dan JP Gillin percaya bahwa karena kondisi
geografis,

budaya

material,

komposisi

penduduk,

perubahan ideologi, dan komunikasi sosial serta penemuan
baru, perubahan sosial merupakan variasi gaya hidup yang
diterima masyarakat. Mac Iver kemudian mendefinisikan
perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial
atau perubahan keseimbangan hubungan sosial. Menurut
definisi dan pengertian perubahan sosial, perubahan sosial
meliputi perubahan gaya hidup, perubahan hubungan sosial
dan perubahan sistem sosial. Perubahan sosial ini
disebabkan oleh perubahan material (geografi, teknologi)
dan non-material (populasi, ideologi, penyebaran dan
hubungan sosial).44
Dampak perubahan sosial budaya keluarga dalam
kehidupan global saat ini, menurut Hawari, dikutip Suradi,
mirip dengan struktur keluarga yang semula merupakan
extended family yang cenderung berpola nuclear family.
Hubungan kekerabatan yang semula kuat dan dekat (family
44

Hafee Asra, 2012, Perubahan Sosial. http://
infosos.wordpress.com/2012/03/21/ perubahan-sosial/, [25 September
2020], Diakses pada pukul 13.00 WIB.

tight) biasanya longgar dan rapuh (family loose), ambisi
karir dan materi yang tidak terkontrol yang bersifat obsesif
kompulsif mengganggu hubungan interpersonal. Mengubah
tatanan keluarga tidak sebatas mengubah bentuk keluarga
dari keluarga terlatih menjadi keluarga inti. Namun,
menurut Soelaiman, dikutip Suradi, muncul bentuk-bentuk
keluarga baru, seperti keluarga tunggal, keluarga dipimpin
perempuan muda, keluarga tinggal bersama, keluarga
kontrak, keluarga bayangan, dan keluarga homoseksual.45
Selain perubahan struktur keluarga, keluarga juga
terpengaruh oleh perubahan sosial budaya seperti tempat
kerja yang jauh dari rumah, perpisahan suami dan istri,
serta perpisahan yang panjang antara orang tua dan anak.
Ini membuat komunikasi dan interaksi antar anggota
keluarga menjadi kurang intens. Akibatnya hal tersebut
akan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak, yaitu
terjadinya keterlambatan fungsi fisik, perkembangan
kecerdasan dan emosi, serta keterlambatan mental.46
Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa dewasa ini
keluarga berada pada dua sisi yang paradog. Di satu sisi,
45

Suradi, Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap Pelayanan
Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat (Surabaya: Swastika
Media Cipta, 2005), 98.
46
Saparinah Sadli, Keluarga sebagai Lingkungan Psikologi sosial
(Jakarta: Dinas Sosial DKI Jakarta, 1980), 120.

keluarga memegang posisi sentral dalam pembangunan
bangsa, dan di sisi yang lain keluarga menghadapi ancaman
yang datang dari ekses perubahan sosial yang terjadi di
masyarakat. Perubahan sosial yang dewasa ini terjadi di
masyarakat,

ditandai

dengan

semakin

menguatnya

emansipasi dan peluang wanita di semua sektor kehidupan
dan pekerjaan.
Pada sebagian wanita, ambisi karier tidak diimbangi
dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga.
Akibatnya komunikasi, interaksi dan relasi sosial dengan
anak-anaknya sangat terbatas dan tidak berkualitas. Situasi
demikian ini, akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan
sosial dan mental spiritual anakanaknya, sehingga tumbuh
kembang anak akan mengalami gangguan.
Selain terbatasnya komunikasi, interaksi dan relasi
sosial antara orang tua dengan anak, permasalahan ekonomi
rumah tangga merupakan faktor lain yang mempengaruhi
disorganisasi sosial keluarga. Penghasilan yang rendah di
satu sisi, dan tuntutan kebutuhan yang tinggi melampaui
daya beli di sisi lain, dapat menimbulkan gangguan mental
spiritual. Orang kemungkinan dapat stress dan bahkan
depresi, apabila situasi mental spiritualnya tidak cukup kuat
menghadapi

permasalahan.

Pada

situasi

ini

dapat

menimbulkan kejadian yang ekstreem, seperti tindak
kekerasan dalam keluarga, yang dapat berakhir dengan
kematian.
Merespon situasi yang berkembang di masyarakat dan
tuntutan akan peranan dan fungsi keluarga, maka perlu
dikembangkan kebijakan sosial yang diarahkan untuk
memperkuat

ketahanan

keluarga

serta

mengurangi

tingginya angka perceraian.47
Sedangkan pernikahan dilakukan bukan karena alasan
kekayaan dan status sosial, persepsi bahwa wanita memiliki
naluri keibuan dan peduli terhadap anak, serta kepercayaan
bahwa hubungan individu dalam keluarga lebih erat
dibandingkan hubungan di luar keluarga. Pada keluarga
modern terjadi perubahan antara nilai sosial, struktur
keluarga, teknologi, dan struktur masyarakat. Hubungan
suami istri lebih menunjukkan kesetaraan, akibat dari
meningkatnya posisi tawar (bargaining position) wanita.
Banyak tekanan-tekanan eksternal terhadap keluarga,
serta terdapatnya perbenturan pelaksanaan fungsi-fungsi
keluarga dapat menyebabkan kondisi chaos dan kejenuhan
sosial dalam kehidupan keluarga.
47
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S. Budhi Santoso, Ketahanan Keluarga Sebagai Basis bagi
Pembinaan Keualitas Sumber Daya Manusia,(Jakarta: Badan Litbang
Kesejahteraan Sosial, 1994), 32-34.

materill dan meningkatnya pendidikan dan keterampilan
wanita membuat keluarga senantiasa dihadapkan pada dua
pilihan : meningkatkan pendapatan dengan masuknya
wanita ke sektor publik atau melaksanakan fungsi
pembesaran dan pengasuhan anak.
Persaingan kerja yang semakin kompetitif, stress
pekerjaan, kesulitan membagi waktu, rasa bersalah karena
mengabaikan peran pengasuhan merupakan situasi dan
kondisi yang sering ditemui keluarga yang istrinya bekerja.
Kondisi tersebut berdampak ketidakberlangsungan keluarga
sebagai akibat kejenuhan sosial dalam kehidupan keluarga
dan dapat mengakibatkan apa yang disebut sebagai
keluarga mengambang (floating family).48
Faktor eksternal mempengaruhi faktor internal dalam
keluarga. Faktor internal utama karena perubahan sosial
bisa dilihat dari ikatan suami-istri yang telah equal, dimana
wanita atau istri memiliki posisi tawar (bargaining position)
yang lebih baik akibat peningkatan pendidikan dan
peningkatan akses terhadap informasi dan kemajuankemajuan global, serta kualitas dan kuantitas pengasuhan
anak, terutama karena keputusan wanita untuk memasuki
sektor publik. Transformasi pada keluarga bisa dilihat dari
48

Ibid., 89.

perubahan

disiplin

orang

tua

yang

semula

lebih

menekankan pada hukuman fisik, terjadi toleransi nilai
kepatuhan

anak,

serta

lebih

menekankan

pada

dimengertinya alasan-alasan suatu aturan, lebih perhatian
dan lebih intimnya hubungan personal ayah-anak dengan
berbagi rekreasi antara orang tua dan anak, dalam hal
pendidikan, peningkatan penekanan pada tanggungjawab
verbal

dengan

menggunakan

penjelasan-penjelasan,

daripada demonstrasi kekuatan fisik.

B. Faktor Ekonomi Sebagai Faktor Dominan terjadinya
Cerai Gugat
Masyarakat sedang mengalami perubahan sosial, yang
membuatnya semakin sulit untuk menjalin atau memelihara
hubungan sosial. Akibat mobilitas keluarga yang tinggi,
masyarakat mengalami keterasingan budaya dan ekonomi.
Perubahan sosial ini mengarah pada intensitas kehidupan
modern, daripada membangun dan memelihara jaringan
sosial lokal untuk keluarga dan anak-anak mereka.
Masalah ini terjadi karena keluarga tidak dapat
memenuhi peran, fungsi dan pemenuhan kebutuhan
keluarganya. Adapun menurut Pak Suhano, Hakim

Pengadilan

Agama

Kabupaten

Madiun,

berbagai

permasalahan dalam keluarga dirangkum sebagai berikut:
1. Ekonomi, termasuk pencari nafkah yang menganggur,
kesulitan manajemen keuangan, kemiskinan, kematian
pencari nafkah, cacat, pensiun, sakit, penyakit kronis,
korban kejahatan dan penahanan.
2. Sosial, termasuk kehamilan yang tidak diinginkan, suami
atau istri yang ditelantarkan, perkawinan yang hambar,
perceraian, kekerasan terhadap istri, anak dan orang tua,
perjudian,

penyalahgunaan

alkohol

dan

obat-obatan;

penyimpangan perilaku anggota keluarga, anak-anak yang
melarikan diri dari rumah, dan loyalitas pasangan.
3. Psikis, termasuk masalah emosional anggota keluarga,
pemerkosaan dan infeksi HIV AIDS. Keluarga pada
dasarnya adalah lembaga utama untuk tumbuh kembang
anak, dan kini telah lepas dari pengaruh gelombang
perubahan sosial.49
Konsep

keluarga

telah

berubah,

yang

semula

merupakan kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari ayah,
ibu dan anak yang dibentuk melalui perkawinan. Dalam
konsep kekeluargaan saat ini, elemen seperti ayah, ibu,
Suharno, Hakim, “Faktor Dominan Pendorong Cerai Gugat”,
Wawancara, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 23 september 2020,
pukul 13.15 WIB
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anak dan perkawinan tidak selalu terpenuhi. Perubahan
struktur keluarga ini tentunya akan mempengaruhi peran
dan fungsi keluarga.50
Penggunaan teknologi maju saat ini telah melahirkan
gaya

industrialis

yang

ditandai

dengan

munculnya

pengaruh sosial primer dan pengaruh sosial sekunder dalam
masyarakat. Pengaruh sosial primer dicirikan dalam
urbanisasi, dan peningkatan mobilitas sosial vertikal dan
horizontal. Sementara itu, dampak sosial sekunder ditandai
dengan perubahan gaya hidup dan hubungan dalam
keluarga,

berkurangnya

otoritas

lembaga

adat

dan

munculnya kebutuhan hiburan baru.51
Saat ini terdapat fenomena bahwa keluarga merupakan
tempat kekerasan atau biasa disebut kekerasan dalam
rumah tangga (KDRT), keluarga mengeksploitasi anak
secara ekonomi, keluarga melakukan perdagangan manusia
(trafficking), keluarga menyediakan lingkungan yang tidak
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nyaman, dan tidak memberikan psikologi sosial bagi
tumbuh kembang anak.52
Keluarga dikatakan sangat tangguh dan mandiri jika
dapat memainkan peran yang optimal dalam menggunakan
anggotanya secara maksimal. Oleh karena itu, tanggung
jawab keluarga meliputi pendidikan, ekonomi, sosial
budaya dan lainnya. Sehubungan dengan tanggung jawab
tersebut maka fungsi keluarga meliputi fungsi cinta,
perlindungan atau perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan
pendidikan, pembangunan ekonomi dan lingkungan.
Cara untuk menentukan ketahanan keluarga adalah
dengan menguji penerapan sejumlah fungsi keluarga. Jika
keluarga mampu menjalankan sejumlah fungsinya secara
maksimal, bisa dikatakan keluarga memiliki kekuatan
ataupun ketahanan. Jika suatu keluarga tidak mampu
menjalankan fungsinya secara optimal, maka keluarga
menjadi rapuh dan labil.53
Ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga
dalam mengelola sumber daya dan mengatasi permasalahan
yang dihadapinya untuk memenuhi kebutuhan fisik dan
52

Suradi, (2005). Perubahan Sosial Budaya: Implikasinya Terhadap
Pelayanan Anak, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat (Surabaya:
Swastika Media Cipta, 2005), 89.
53
Yaumil Agus Achir, Pembangunan Kesejahteraan Keluarga: Sebagai
Wahana Pembangunan Bangsa. (Prisma, Nomor 6, 1999), 77.

psikologis keluarga. Dari kedua definisi tersebut maka
unsur ketahanan keluarga yaitu manajemen sumber daya
manusia, pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.
Budhi Santoso dalam suratnya bertuliskan “Ketahanan
Keluarga Sebagai Landasan Pendukung Kualitas Sumber
Daya Manusia” bahwa sesederhana apapun kehidupan
berkeluarga

haruslah

membangun

organisasi

kemasyarakatan yang masing-masing menjamin ketertiban
dan pencapaian tujuan hidup bersama. Padahal, organisasi
sosial mencakup sistem hubungan sosial antar anggota
(pemerataan sosial), kesamaan cita-cita atau tujuan yang
mengikat suatu kesatuan sosial tertentu (media sosial),
peraturan sosial yang disepakati sebagai pedoman dalam
pergaulan sosial (standar sosial) dan penegakan tatanan
kehidupan bersama (kontrol sosial). Berdasarkan pemikiran
tersebut, setiap orang baik sebagai individu, anggota
keluarga maupun anggota masyarakat terikat oleh empat
norma sosial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.54
Untuk menjaga ketahanan keluarga, perceraian harus
dipersulit. Ketidaksesuaian perkawinan, keluarga dan
pengasuhan anak harus diperbaiki dengan menerapkan
54
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prinsip

kesetaraan

antara

laki-laki

dan

perempuan.

Kemudian, dorong keluarga untuk mengembangkan prinsip
demokrasi atau mendemokratisasikannya melalui proses
seperti

demokrasi

publik. Dengan mendemokratisasi

keluarga, maka akan terlihat bagaimana kehidupan keluarga
akan menggabungkan pilihan pribadi dan solidaritas sosial.
Dalam keluarga, demokrasi berarti kesetaraan, saling
menghormati, otonomi, pengambilan keputusan melalui
komunikasi, dan bebas dari kekerasan.
Menggunakan pendekatan terstruktur disarankan untuk
meningkatkan ketahanan keluarga dalam menyelaraskan
urusan dalam hal:
1. Hubungan antara keluarga dan unit sosial yang dipahami
secara luas, yaitu sistem ketetanggaan, lembaga ekonomi,
politik dan pemerintahan, lembaga hukum, agama dan lainlain. Terciptanya keharmonisan akan berakibat pada
keadaan ketahanan keluarga yang tinggi, artinya dengan
adanya lembaga tersebut akan menumbuhkan ketahanan
keluarga.
2. Hubungan antara keluarga dan subsistemnya dapat berupa
hubungan antar anggota keluarga, atau antara keluarga
dengan sistem nilai dan norma keluarga, yang pada akhirnya
menghasilkan ketahanan keluarga dalam menghadapi

guncangan. Dalam hal menciptakan ketahanan keluarga
yang selaras dengan perkembangan sosial, setiap keluarga
disarankan untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran,
rekonsiliasi, ketekunan, dan lainnya.
3. Hubungan antara kepribadian keluarga dengan anggotanya
terkait dengan peran orang tua dalam memenuhi perannya
sebagai pendidik utama kelompok utama individu, sehingga
melahirkan individu yang tangguh, ulet, dan tahan benturan,
yang pada akhirnya mengarah pada keluarga yang sangat
tangguh.55
Salah satu faktor dalam perceraian adalah aliran hak
dan kewajiban yang tidak memadai antara suami dan istri.
Maka dari itu makna dan religiusitas pasangan suami istri
harus dibangun sejak awal dan harus dipersiapkan,
misalnya kedewasaan yang ditandai dengan kematangan
usia, pemenuhan mata pencaharian fisik dan psikis sebagai
pendorong dalam mewujudkan hubungan cinta, sakinah,
mawaddah dan warahmah. Namun pembatasan ilmu agama
tentang makna nikah yang sakral dan suci tidak dipahami
sebagaimana yang ada dalam agama yang diajarkan. Hal ini
disebabkan nilai pragmatis dalam mengelola kehidupan,
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dengan faktor yang sangat kompleks seperti masalah
kemiskinan, pendidikan, ekonomi, terbatasnya kesempatan
kerja, kondisi alam yang kurang mendukung untuk
peningkatan kesejahteraan.
Makna perkawinan dan peran suami istri dalam
menjalankan hak dan kewajibannya telah mengalami
perubahan dan perubahan paradigma. Kesepakatan tali
kawin pada dasarnya didasarkan pada kenyataan bahwa
kedua makhluk ini memiliki sifat dan potensi yang berbeda.
Oleh karena itu, bila melihat relasi laki-laki dan perempuan
dalam konteks konstruksi sosial, akan selalu ada dikotomi,
baik yang bersumber dari pemahaman agama, sosial
maupun budaya. Pandangan Islam meyakini bahwa
dikotomi atau isu gender antara laki-laki dan perempuan
juga berbeda seperti pandangan umumnya.
Kontroversi ini sebenarnya bermula dari tafsir teks-teks
ajaran Islam yang dalam arti menghadirkan perbedaan,
terutama dalam konteks fiqih. Selama ini fiqih dikenal
dalam masyarakat muslim terutama dalam konsep peran
laki-laki dan perempuan yang selalu bias dalam konteks
sosial budaya, terutama dalam sosial budaya lokal. Hal ini
menunjukkan bahwa perkara hukum yang dipraktikkan
selama ini sangat tidak relevan dengan konteks sosial

budaya masyarakat Indonesia yang memberikan peran yang
sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini berakibat
pada hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga
untuk memenuhi peran yang seimbang.
Dalam konteks masyarakat agraris, peran istri selalu
membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, untuk itu
suami harus bertanggung jawab penuh dalam konteks
hukum Islam.Perubahan posisi dan peran perempuan dalam
keluarga jelas terkait dengan masalah ekonomi rumah
tangga dan tuntutan kemandirian perempuan dalam
menghadapi tekanan untuk mencari nafkah. Kontribusi
ekonomi perempuan terhadap perekonomian rumah tangga
secara tidak langsung memberikan kebebasan perempuan
dalam masyarakat. Namun, meski secara posisi dan
perannya diakui secara ekonomi, secara tradisional
perempuan tetap eksis sebagai ibu rumah tangga.
Dalam kasus perempuan atau istri, jika dalam keluarga,
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak
mencukupi, istri harus mencari tambahan, bekerja di semua
departemen dalam bidang sosial yang ada, bahkan
seringkali perempuan berperan ganda dalam memenuhi
kebutuhan

hidup

dan

keluarga.

Dengan

mengubah

perannya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga,

maka istri terpaksa mencari tambahan untuk memenuhi
kebutuhan keluarga.
Perubahan masyarakat saat ini, terutama setelah
menjadi TKI atau tenaga kerja di luar daerah, berdampak
pada status keluarga tertinggal dengan mengubah budaya
kehidupan kota besar atau budaya asing. Secara ekonomi,
kesejahteraan masyarakat meningkat, namun dampak sosial
dan psikologi keluarga telah memberikan perubahan yang
mengejutkan. Beberapa kasus perceraian yang disebabkan
oleh pihak ketiga, termasuk suami yang ditinggal istrinya
selama bertahun-tahun, menjadi masalah bagi para suami
ini untuk menjadi TKI di luar negeri demi memenuhi
kebutuhan biologis. Akibat hubungan informal ini, para
suami yang ditelantarkan oleh istrinya jarang sekali
memiliki kekasih atau perselingkuhan, bahkan anak.
Begitu pula para suami dari buruh migran yang
berimigrasi ke kota-kota besar seringkali berurusan dengan
urusan-urusan di kota tempat mereka bekerja, sehingga
istri-istri mereka yang terlantar jarang mendapatkan mata
pencaharian, hingga akhirnya mereka mengajukan gugatan
cerai terhadap suaminya.
Keadaan umum perubahan masyarakat dari perspektif
sosial, ekonomi dan agama menuju institusi perkawinan

telah

bergeser

dan

berkembang

seiring

dengan

perkembangan teknologi informasi saat ini. Budaya populer
masa kini yang dihadirkan di tengah derasnya arus
informasi telah merambah jauh ke dalam kehidupan setiap
rumah

tangga.

Sifat

masyarakat

yang

konsumeris

mendorong perilaku dan pemikiran untuk bertindak guna
memenuhi kebutuhan hidup yang telah ditayangkan di
program-program televisi. Di sisi lain, tingkat pengetahuan
dan paradigma pragmatis masyarakat menciptakan lebih
banyak budaya dan tradisi dalam masyarakat untuk
mengejar eksplorasi materi, sedangkan secara internal,
terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan keluarga
kurang diperhatikan. Inilah efek domino, budaya pop yang
menanti masyarakat kita sehingga pernikahan hanyalah
transaksi belaka dan memiliki makna sakral dan sakral
untuk dilestarikan.
Telah terjadi banyak perubahan di semua sektor
kehidupan sosial. Perubahan sosial, ekonomi dan agama
dalam konteks saat ini telah merambah jauh ke dalam
masyarakat kita saat ini. Hal ini dapat dilihat dengan mata
telanjang dari perubahan wajah kota dan desa saat ini.
Budaya dan tradisi yang dulunya merupakan ranah privat
kini menjadi ranah publik, termasuk masalah perkawinan.

Persoalan perkawinan bukan lagi persoalan yang terkait
dengan persoalan ranjang, tetapi sudah menjadi ranah
publik

setelah

disahkannya

Undang-undang

tentang

penghapusan KDRT. Dulu, urusan keluarga dirahasiakan.
Namun, di era globalisasi saat ini, urusan keluarga menjadi
ranah publik. Keterbukaan informasi dewasa ini dapat
dilihat melalui munculnya beberapa alat komunikasi,
seperti telepon genggam yang hampir dimiliki oleh setiap
orang

saat

ini.

Selain

sangat

berguna

dalam

mentransformasi masyarakat, hal itu juga memiliki sisi
negatif bagi masyarakat. Salah satu bentuk yang dapat
menyebabkan perceraian adalah melalui alat komunikasi.
Perubahan budaya yang ditandai dengan perubahan dan
kemajuan teknologi informasi saat ini belum diimbangi
dengan kemauan masyarakat untuk menerima teknologi
tersebut, termasuk penerapan nilai-nilai agama yang turut
terpengaruh karena diyakini telah mempersulit manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Derasnya arus
informasi dan teknologi juga telah menyusup ke anak usia
kerja, seperti kehamilan pranikah yang kini menjadi rahasia
umum. Usia menikah dan belum dewasa serta tanpa
persiapan mental yang kuat berisiko tinggi mengalami

kerusakan pernikahan, termasuk merebaknya pernikahan
dini dalam masyarakat modern.
Selain faktor internal sosial, perceraian dalam keluarga
juga merupakan faktor eksternal dari jenis masyarakat yang
mengalami

perubahan

sosial

dan

ekonomi.Tingkat

pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Banyaknya
orang yang bermigrasi ke kotaatau ke luar negeri secara
tidak langsung membawa perubahan yang mereka bawa,
dan di kampung halamannya, perubahan gaya hidup,
penampilan

dan

perilaku

baja

berkontribusi

pada

terwujudnya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.
Alasan perceraian adalah usia kawin dini, keuangan, pihak
ketiga (perselingkuhan), kawin paksa dan faktor sumbang.
Jika dihitung berdasarkan persentase maka perkara cerai
gugat adalah 80% sedangkan cerai talak 20%.
Tabel 4.1 Data Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun
Jumlah Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun Tahun 2018-2019
Perkara
Maasuk

Jumlah

Cerai
Gugat

Cerai
Talak

Diputus

2018

1.516

1.190

328

1.159

2019

1.832

1.217

615

1.125

Sumber Data: Laporan tahunan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun2018-2019
Tabel 4.2 Faktor Perceraian di Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun
Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tahun 20182019
Faktor penyebab
Ekonomi

Jumlah
2.524

Tidak Ada Tanggung Jawab

220

Tidak Ada Keharmonisan

503

Krisis Akhlak

42

Kekejaman Jasmani

18

Poligami Tidak Sehat/Zina

18

Cacat Biologis

8

Kawin Paksa

4

Di Hukum

3

Lain-Lain (Murtad)

2

Sumber Data: Laporan tahunan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun2018-2019

Faktor ekonomi disini sebagai faktor yang mendominasi
adanya pihak istri mengajukan cerai gugat. Karena
pernikahan itu sendiri menciptakan hak dan kewajiban.
Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah kewajiban
finansial atau tunjangan materiil untuk kebutuhan sandang,
pangan dan papan. Jika mengabaikan kewajiban ekonomi
ini, maka akan berdampak negatif bagi kehidupan. Namun
tidak

seharusnya

semua

permasalahan

ekonomi

diselesaikan melalui jalur perceraian. Apabila diimbangi
dengan komunikasi yang baik antar satu sama lain dirasa
dapat meminimalisir akan adanya cerai gugat tersebut.
Lalu faktor kedua tidak adanya tanggung jawab dari
pihak suami. Kewajiban suami dalam perkawinan adalah
menjalin hubungan baik dengan istrinya (bil ma'ruf) dan
melakukannya. Suami wajib menafkahi istri sesuai dengan
kemampuannya, baik sandang, pangan, papan, maupun
kebutuhan biologis. Jika kebutuhan biologis tidak dapat
terpenuhi, maka akan berpengaruh pada psikologis
pasangan. Oleh karena itu, jika suami pergi tanpa pamit
atau terus bekerja, tetapi gagal memberikan dukungan fisik
dan mental kepada istri selama dua tahun berturut-turut,
istri yang tidak bergantung pada hal ini akan menganggap
suami tidak bertanggung jawab atas hak istrinya dan

menggunakan ini sebagai alasan bagi istri mengajukan
cerai ke Pengadilan Agama.
Selanjutnya tidak adanya keharmonisan dalam
keluarga, hal ini juga sebagai pemicu terjadinya perceraian.
Tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua belah
pihak memunculkan adanya perceraian dianggap sebagai
jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan rumah
tangga. Perselisihan antara suami dan istri sebenarnya
merupakan fenomena umum dalam kehidupan berkeluarga.
Namun, jika tidak ada penyelesaian damai, perselisihan
antara suami dan istri tetap akan berujung pada perceraian.
Karena salah satu pihak yang tidak puas dengan kondisi
keluarga akan dijadikan alasan untuk bercerai.
Krisis akhlak juga masih ditemukan sebagai faktor istri
mengajukan cerai gugat. Dalam pernikahan, tidak semua
pasangan dapat bersifat jujur saling keterbukaan satu sama
lain. Sejujurnya, intinya adalah bahwa segala sesuatu yang
dilakukan pernikahan perlu diketahui atau didiskusikan
secara bersama. Oleh karena itu, suami dan istri harus
membangun suasana saling percaya dan pengertian. Dalam
kehidupan rumah tangga, seorang istri harus melayani
suaminya

dengan

baik.

Begitu

pula

suami

harus

menghargai hasil kerja keras istrinya dalam mengurus

rumah, mengasuh, dan mendidik anak. Jelas terlihat bahwa
hubungan biologis antara suami istri harus harmonis agar
tidak terjadi perzinaan atau perzinaan. Perselingkuhan atau
perzinaan merupakan salah satu bentuk krisis moral yang
dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, meskipun
suami dan istri setuju untuk menipu orang lain, salah satu
perzinaan dapat digunakan sebagai alasan untuk membawa
kasus perceraian ke pengadilan agama.
Penganiayaan dan poligami tidak sehat juga masih juga
masih ditemukan, sehingga tidak menutup kemungkinan
adanya pihak istri mengajukan cerai gugat. Penganiayaan
dan poligami tidak sehat terus berlanjut, sehingga istri bisa
mengajukan gugatan cerai. Penganiayaan yang dimaksud di
sini adalah perbuatan kekejaman fisik yang dapat
menimbulkan rasa sakit atau tindak pidana. Sedangkan
kekejaman mental bisa berupa hinaan, fitnah atau hal-hal
yang mengganggu baik istri maupun suami. Ini termasuk
penganiayaan. Hal ini bisa dijadikan alasan salah satu pihak
untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama.
Suami yang berpoligami menciptakan konflik antara suami
dan istri jika suami tidak memperlakukan istrinya dengan
adil, baik itu gilirannya untuk tinggal di rumah istri masingmasing

atau

untuk

memberikan

dukungan

materi.

Misalnya, dua hari dengan istri pertama dan tiga hari
dengan istri kedua, atau dua hari dengan istri pertama, dua
hari dengan istri kedua, dan dua hari dengan istri ketiga ini
poligami yang tidak sehat. Karena keadilan memiliki arti
yang berbeda. Bersikap adil kepada suami belum tentu adil
bagi istri. Begitu pula dalam hal mencari nafkah, suami
memperlakukan istrinya secara tidak adil dan menolak
cicilan rumah yang disepakati kedua belah pihak. Maka
istri yang tidak bisa mentolerir perlakuan tidak adil tersebut
mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.56
Pemenuhan kebutuhan finansial memilki peran
penting dalam membangun hubungan sebuah keluarga,
karena setiap orang membutuhkan uang untuk memenuhi
kebutuhan. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi
banyaknya jumlah perceraian yang dapat dituntut yaitu
tidak adanya tanggung jawab, tidak adanya keharmonisan
antara suami istri, poligami, krisis moral, perselisihan dan
kekerasan fisik. Faktor cerai gugat tersebut disebabkan oleh
adanya perubahan sosial di masyarakat, sehingga terlihat
pemahaman masyarakat tentang masa lalu telah berubah
dari dulu ke sekarang, karena kurangnya tanggung jawab
Anugerah bagus, panitera muda hukum, “Faktor Penyebab Terjadinya
Perceraian Dalam Keluarga”, Wawancara, Di Pengadilan Agama
Kab.Madiun, 23 september 2020, pukul 10.00 WIB.
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suami, istri kini menjadi vital dalam menuntut hak-hak
terabaikan. Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya
menjadi tanggung jawab suami atau istri, tetapi juga
dibangun bersama, karena pada beberapa masyarakat
primitif, keluarga merupakan unit ekonomi dasar, sehingga
anggota keluarga bekerja dalamtim untuk menghasilkan
sesuatu.57
Ekonomi

juga

penting

untuk

perkembangan

kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Keluarga dapat
berbagi berbagai kemungkinan saat menjalankan fungsi
ekonomi, yang akan meningkatkan rasa saling pengertian,
solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.
Setelah melakukan penyesuaian yang sesuai, pasangan
harus berhati-hati. Jika orang dewasa membutuhkan
pengakuan, pertimbangan prestasi dan status sosial agar
bahagia, maka pasangan harus membantu pasangan lainnya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Konsep peran suami dalam keluarga menjadi salah
satu alasan istri mengcerai gugat. Hal ini diyakini karena
sang suami tidak memiliki pekerjaan jangka panjang,
sehingga penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, sehingga memicu terjadinya KDRT.
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Penyesuaian pernikahan adalah proses beradaptasi dengan
hubungan suami-istri yang baru dan berbeda, dengan
harapan mereka akan bertanggung jawab dan memainkan
peran sebagai suami-istri.58Setelah ikatan perkawinan
terjalin, orang tersebut akan mengemban lebih banyak
tanggung jawab.Salah satu bentuk tanggung jawab dalam
keluarga adalah melayani suami sebagai istri dan istri
sebagai suami, serta menjalankan kewajiban-kewajiban lain
dari suami istri. Dalam kehidupan berkeluarga, suami
menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab
terhadap keluarga, sumber utama rumah tangga adalah
menghidupi istri dan anak serta harus bekerja. Peran lakilaki yang ideal adalah pencari nafkah, pelindung, dan
pelindung keluarga, dan identitas ideal adalah kepala
keluarga.59Dalam

Islam,

bekerja

adalah

kewajiban

kemanusiaan. Selain itu, setiap pasangan lawan memiliki
konsep yang jelas tentang bagaimana peran pasangan
seharusnya,

atau

semua

orang

ingin

pasangannya

memainkan peran mereka sendiri. Kegagalan memenuhi
ekspektasi

peran

akan

menyebabkan

konflik

dan

penyesuaian yang lemah.60
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam Penelitian ini Penulis dapat menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Jika melihat faktor-faktor pemicu perceraian, ada beberapa
alasan yang menjadi pemicu perceraian. Faktor perselisihan
dan meninggalkan kewajiban paling banyak ditemukan
dalam perceraian, termasuk kasus perceraian. Beberapa
faktor penyebab perceraian, antara lain tidak ada kerukunan,
tidak bertanggung jawab, faktor ekonomi, penganiayaan,
poligami atau zina tidak sehat, krisis moral, kawin paksa,
cacat biologis, dan hukuman suami, antara lain. Faktor
perselisihan dan meninggalkan kewajiban merupakan faktor
utama dalam menangani perkara perceraian. Hal ini juga
membuktikan adanya peningkatan kesadaran, khususnya
para istri, dalam memahami hak dan kewajiban dalam
bentuk interpretasi dan aturan mengenai pernikahan yang
muncul dalam perilaku sehari-hari. Dan ketika salah satu
pasangan melanggar apa yang dianggap pasangan lain
sebagai bagian dari hak dan kewajiban rumah tangga, dia
akan mengajukan gugatan. Sekalipun kedua belah pihak
105

memiliki pandangan yang terpisah atau saling bertentangan
tentang pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, namun
benturan pendapat, termasuk tentang prinsip hidup, yang
justru dapat memecah belah rumah tangga jika tidak ada
dialog dan kompromi di antara mereka. Hal ini juga
menunjukkan bahwa Perceraian yang terjadi di Pengadilan
Agama Kabupaten Madiun lebih disebabkan oleh faktor
eksternal yaitu perubahan perilaku suami istri yang
dipengaruhi oleh perubahan sosial. Dalam hal ini, tidak bisa
dikatakan bahwa semua kaum laki-laki harus disalahkan.
Namun kemajuan pemikiran perempuan dalam memahami
pernikahan sebagai aturan hukum, dan dampak dari
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita saat ini.
2. Pemenuhan kebutuhan ekonomi berperan penting dalam
menjalin

hubungan

keluarga,

karena

setiap

orang

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Faktor
ekonomi menjadi faktor utama dalam perkara litigasi di
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama 2018-2019.
Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingginya
angka perceraian yaitu tidak adanya tanggung jawab,
ketidakharmonisan antara suami istri, poligami yang tidak
sehat, krisis moral, perselisihan dan kekerasan fisik.Faktor
perceraian

dilatarbelakangi

oleh

adanya

perubahan

sosialyang

terjadi

di

masyarakat,

sehingga

terlihat

pemahaman masyarakat tentang masa lalu telah berubah
dari dulu hingga sekarang, karena kurangnya tanggung
jawab suami, oleh sebab itu wanita saat ini menjadi lebih
kritis dalam menuntut hak-hak mereka yangterabaikan.
Pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya menjadi
tanggung jawab suami atau istri, tetapi juga dibangun
bersama, karena keluarga merupakan unit ekonomi dasar di
beberapa masyarakat primitif, anggota keluarga bekerja
dalam tim untuk menghasilkan sesuatu. Ekonomi juga
penting untuk perkembangan kehidupan keluarga yang
berkelanjutan. Dengan memenuhi fungsi ekonomi, keluarga
dapat berbagi kesempatan yang akan meningkatkan rasa
saling pengertian, solidaritas dan tanggung jawab bersama
dalam keluarga. Saat penyesuaian yang baik dilakukan,
mitra harus memenuhi kebutuhan. Jika orang dewasa
membutuhkan pengakuan, pencapaian, dan status sosial agar
bahagia, pasangan harus membantu pasangan lain untuk
memenuhi kebutuhan tersebut.

B. Saran
Setelah

merumuskan

jawaban

atas

permasalahan

tersebut, Penulis memberikan beberapa komentar atau
pendapat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian,
yaitu pasangan suami istri harus lebih arif

dalam

menghadapi segala permasalahan yang muncul dalam
kehidupan pernikahan dan selalu berusaha untuk menjalin
hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya.
Karena perceraian sendiri sering terjadi karena tidak adanya
komunikasi yang baik antara suami dan istri. Oleh karena
itu, perceraian dianggap cara terbaik bagi keduanya. Tidak
semua masalah rumah tangga bisa diselesaikan melalui
perceraian. Setidaknya kita berusa meminimalisirnya agar
perceraian

tidak

dijadikan

sebagai

alternatif

untuk

menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga.
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