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                                                               BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan pasal tersebut adalah bahwa sebagai 

negara yang berdasarkan Pancasila sila pertama yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, 

maka perkawinan mempunyai hubungan yang agama, sehingga perkawinan tidak 

dilihat dari unsur lahir atau jasmani saja, akan tetapi perkawinan juga memiliki 

unsur batin atau rohani sehingga perkawinan memiliki peranan yang sangat penting.  

 Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, selain untuk 

menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih 

sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah 

menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi 

kebutuhan biologis dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa perkawinan pada dasarnya tidak hanya mengikat secara lahir dan ikatan 

batin, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan 

hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-

sama sebagai suami isteri. Perkawinan juga terakhir bertujuan untuk mencegah 
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perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, 

keluarga dan masyarakat.  

          Dalam melangsungkan perkawinan, terdapat syarat-syarat yang ada menurut 

ketentuan undang-undang, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi:1 

1. Syarat Materiil 

Syarat materiil merupakan syarat yang menyangkut masing-masing para 

pihak yang hendak akan melangsungkan perkawinan dan masalah 

administrasi atau perizinan yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam 

hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut diatur 

dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, serta terbagi dalam syarat-

syarat: 

a. Syarat materiil mutlak 

Syarat materiil mutlak merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan 

perkawinan tanpa memandang siapa ia akan melangsungkan 

perkawinan. Syarat-syarat tersebut ada terdapat 5 (lima) macam, 

yaitu: 

1. Kedua belah pihak masing-masing tidak terikat dengan suatu 

perkawinan lain (Pasal 27 KUHPerdata) 

                                                           
   1 R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen En 

Familie-Recht,), (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm 18 
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2. Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak (Pasal 28 

KUHPerdata) 

3. Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang 

ditentukan oleh undang-undang. 

4. Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum 

lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan yang 

terakhir. 

5. Harus ada izin pihak ketiga,. 

b. Syarat Materiil Relatif 

Syarat materiil relatif merupakan  syarat-syarat bagi pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan. Syarat materiil tersebut  meliputi antara 

lain:2 

1. Tidak adanya hubungan darah (keturunan) atau hubungan 

keluarga (antar ipar/semenda) sangat dekat antara keduanya 

(Pasal 30 dan Pasal 31 KUHPerdata). 

2. Antara keduanya tidak pernah melakukan 

overspel/perzinahan (Pasal 32 KUHPerdata). 

3. Tidak melakukan perkawinan terhadap orang yang sama 

setelah dicerai (reparatie huwelijk) untuk yang ketiga 

kalinya 

                                                           
   2 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 111 
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2. Syarat Formil 

Syarat formil atau biasa disebut syarat eksternal, merupakan syarat yang 

berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum 

melangsungkan proses perkawinan. Dalam UU Perkawinan, untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus 

dipenuhi sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 UU Perkawinan yaitu:3 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.  

3. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggalkan dunia 

atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh 

dari orang tua yang masih hidup/mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua meninggal/tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara/keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas. 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang 

disebutkan dalam ayat (2), (3) dan (4), maka pengadilan dapat 

                                                           
3 Ibid. 
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memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut. 

           Perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan dilangsungkan satu kali seumur hidup yang berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Keluarga yang dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia 

adalah apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok utama, yaitu kebutuhan jasmaniah 

dan rohani. Kebutuhan jasmani dalam hal ini merupakan kebutuhan sehari-hari  

seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan 

rohani merupakan adanya keinginan untuk memiliki keturunan seperti seorang anak 

yang berasal dari darah daging mereka sendiri. Dalam berumah tangga, salah satu 

dari suami atau isteri yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau terjadi 

perselisihan atau pertengkaran yang bahkan sampai terjadi kekerasan dalam rumah 

tangga, dapat membahayakan perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan 

suami isteri tersebut. 

         Peristiwa yang dialami oleh suami isteri tersebut biasanya dapat diselesaikan 

secara kekeluargaan, dan damai, sehingga keduanya dapat rukun kembali. Namun, 

ketika suatu perkawinan yang telah berjalan dan sudah tidak mampu lagi untuk 

dipertahankan, atau rumah tangga yang telah dijalani sudah tidak sesuai tujuan, tidak 

memberikan rasa damai, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, maka perceraian merupakan 

jalan terakhir yang dapat dilakukan. Perceraian pada dasarnya merupakan suatu 

proses dimana hubungan suami isteri ketika tidak bisa lagi dipersatukan dan tidak 



 
6 

 

ditemukan lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebekti mendefinisikan 

perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan 

salah satu pihak dalam perkawinan.4 

Dalam kenyataannya perkara perceraian pada umumnya mengalami 

peningkatan. Hal ini perlu perhatian lebih, apakah ini faktor perempuan itu sendiri 

yang mengalami degenerasi moral atau faktor laki-laki sendiri yang menyebabkan 

banyaknya cerai gugat yang melebihi cerai talak. Dari empat tahun belakangan ini 

terdapat tiga penyebab perceraian dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan 

yang lain, yakni tidak ada keharmonisan sebanyak 76.975 kasus, kemudian tidak 

ada tanggung jawab sebanyak 60.370 kasus dan penyebab ekonomi sebanyak 

57.064. Sedangkan penyebab kekejaman jasmani sebanyak 3.984 kasus, kekejaman 

mental sebanyak 605 kasus, kawin di bawah umur 312 kasus dan kawin paksa 1.304 

kasus.  Kategori kekejaman jasmani dan mental termasuk dalam kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) dimana sangat mungkin jumlah tersebut hanya pucuk 

gunung es dari pernyebab perceraian dengan akar masalah KDRT.5 Dari statistik 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya jumlah kasus kategori kekejaman 

jasmani dan kekejaman mental relatif kecil dibandingkan kategori lain namun 

merupakan bukti faktor kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab 

perceraian. Kategori yang lainnya seperti tidak ada keharmonisan dan tidak 

                                                           
4  Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,.Cet XX1: (Jakarta: PT Inter Massa, 1987)., hlm. 247 
5 Komnas Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018, (Jakarta, Komnas Perempuan, 

2019), hlm 15-16. 
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tanggung jawab bermakna luas, banyak hal dapat tercakup di dalamnya termasuk 

KDRT.6  

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor 

penyebab terjadinya perceraian. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah  setiap perbuatan terhadap 

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau 

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

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga, secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, 

dengan cara: 

a. Kekerasan Fisik 

b. Kekerasan Psikis 

c. Kekerasan Seksual 

d. Penelantaran Rumah Tangga 

                                                           
6 Ibid. hlm 17.  
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Kekerasan fisik, seperti penganiayaan kepada salah satu anggota 

keluarganya baik itu suami, istri ataupun anaknya merupakan salah satu bentuk 

kekerasan yang dilarang. Dalam peristiwa yang menjadi penyebab timbulnya suatu 

perceraian, kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya dapat 

mengancam keutuhan dan kelangsungan kehidupan berumah tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan salah satu faktor 

dari tidak siapnya pasangan suami isteri dalam menempuh kehidupan berumah 

tangga.  Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak matang 

secara psikologis maupun ekonomi tersebut yang kemudian disalurkan ke dalam 

kehidupan rumah tangga, dan biasanya yang menjadi korban adalah dari pihak isteri 

dan anak-anaknya. Hukum Perdata sebagai hukum privat, memberikan 

perlindungan atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan 

perbuatan melanggar hukum dan mengingkari maksud dari tujuan perkawinan, yaitu 

untuk membentuk keluarga yang bahagia, memenuhi panggilan agama, memelihara 

diri dari kejahatan dan kerusakan, mendapatkan dam melangsungkan keturunan dan 

menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab. 

Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan suami terhadap 

isteri, atau sebaliknya, penganiayaan isteri terhadap suami, dapat dikatakan bukan 

tujuan dari perkawinan, dan dengan adanya peristiwa penganiayaan tersebut dapat 

menjadi salah satu alasan untuk bercerai. Dalam Pasal 38 UU Perkawinan diuraikan 

bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan 

pengadilan. Pengajuan gugatan cerai dari isteri ataupun suami dengan alasan 
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kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Pasal 19 huruf (d) UU Perkawinan 

untuk menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan 

perceraian, yaitu:  

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri 

f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan 

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Sejak di berlakukannya UU Perkawinan maka ketentuan tentang tata cara 

mengajukan gugatan perceraian bagi mereka yang beragama non Muslim dilakukan 

di Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan. 

Pada pokoknya dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup 
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alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

isteri.  

Pengaturan lebih lanjut terkait prosedur pengajuan perceraian juga dapat 

dilihat dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Pasal ini mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau 

isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak 

diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian 

diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Sedangkan, Dalam hal 

tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada 

Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan 

permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia 

setempat.  Perceraian merupakan jalan terakhir bagi seorang suami dan istri apabila 

di dalam kehidupan keluarga dilangsungkan secara terus menerus dapat 

menimbulkan sesuatu yang tidak di inginkan yang dapat merugikan salah satu pihak 

dari suami atau istri. Perceraian membawa akibat hukum kepada pasangan suami 

isteri yang dimana konsekuensinya yaitu status suami dengan isteri setelah 

perceraian, kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama.  

          Salah satu contoh kasus perceraian yang akan dibahas penulis adalah 

perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri antara Santosa dengan Meina 

Gunawan. Penggugat (Santosa) dan Tergugat (Meina Gunawan) telah mencatatkan 
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perkawinan di catatan sipil dengan Akta Perkawinan No 552/CS/K/2009 

tertanggal 2 April 2009, yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan 

pemuka agama Budha dilangsungkan di Wihara Dana Paramita pada tanggal 21 

Oktober 2004. Sejak tahun 2013, kehidupan rumah tangga Santosa sudah tidak 

harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga di karenakan sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan perlakuan buruk 

dan ketidakperdulian oleh Meina Gunawan kepada anak Santosa yang bernama 

Kevin Santosa. Adapun perlakuan buruk dan ketidakpeduliannya berupa: acuh 

terhadap Kevin Santosa yang terjadi kecelakaan pada saat waktu bermain 

disekolah bersama teman-temannya dan berkata kasar serta melakukan kekerasan 

fisik kepada Kevin Santosa. Sejak bulan Mei 2015, Santosa beserta anaknya 

memilih untuk keluar dari rumah tersebut atau tidak serumah lagi dengan Meina 

Gunawan sampai saat ini.  

            Santosa kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan untuk mengajukan 

perceraian dengan Meina Gunawan. Perceraian yang dilakukan di muka 

pengadilan lebih menjamin kesesuaiannya dengan pedoman kepercayaannya 

tentang perceraian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

menelaah lebih lanjut pertimbangan hakim dan juga akibat hukum dari perceraian 

dengan mengambil studi kasus tersebut. Judul penelitian penulis adalah 

“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN YANG DILATARBELAKANGI 

ADANYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS 

PUTUSAN NOMOR 201/PDT.G/2018/PN. JKT. PST)”.  
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1.2  Perumusan Masalah 

          Permasalahan yang akan menjadi acuan penelitian skripsi, dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan 

peraturan perundang-undang yang berlaku dalam menyelesaikan perkara 

perceraian (Studi kasus Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst)? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul setelah perkawinan putus karena 

perceraian (Studi kasus Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst)? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan Hukum 

Majelis Hakim dengan peraturan perundang-undangan dalam 

menyelesaikan perkara perceraian pada studi kasus Putusan Nomor 

201/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah 

perkawinan putus karena perceraian pada studi kasus Putusan Nomor 

201/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi akademis dan segi 

praktis. Adapun melalui penelitian ini manfaat-manfaat yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

1. Teoritis: diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan sekaligus 

memberikan manfaat bagi perkembangan hukum perdata khususnya dalam 
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perkara perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga, 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri, pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara, dan akibat hukum yang timbul dari 

perceraian. 

2. Praktis: diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi 

kehidupan praktik di masa yang akan datang, selain itu sebagai sumbangan 

pemikiran bagi para penegak hukum, khususnya Hakim yang memutus 

perkara perceraian. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam  penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bab 

yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing dari bab tersebut saling berkaitan 

satu sama lainnya sehingga membentuk suatu rangkaian kesatuan pembahasan. 

Sistematika tersebut terdiri dari: 

BAB I:      PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang dalam pemilihan 

judul penulisan hukum ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang 

timbul, tujuan untuk dilakukannya penelitian, manfaat penelitian dan yang terakhir 

mengenai sistematika penulisan. 

BAB II:     TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori 

dan landasan konseptual. Landasan teori menjelaskan tentang pengertian dan tujuan 

perkawinan, syarat sah perkawinan, dan hak dan kewajiban suami isteri. Landasan 
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konseptual menjelaskan tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, 

akibat hukum perceraian, pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan jenis-jenis 

KDRT.  

BAB III:     METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai metode yang akan menjadi landasan 

penulisan hukum secara sistematis, yang didasarkan pada metode pendekatan, 

spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan yang 

terakhir metode penyajian data. 

BAB IV:    HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan kesesuaian pertimbangan hukum Majelis 

Hakim dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara 

perceraian pada studi kasus Putusan Nomor 201/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst. dan akibat 

hukum yang timbul setelah perkawinan putus karena perceraian pada Putusan 

Nomor 201/Pdt.G/2018/PN. Jkt. Pst. 

BAB V:     KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian 

yang merupakan intisari hasil dari penelitian dan pembahasan atau dapat dikatakan 

sebagai kesimpulan yang merupakan jawaban bagi perumusan masalah. 

 

 

 

 


