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ANALISIS MEDIASI DALAM KASUS GUGATAN PERCERAIAN (STUDI  

KASUS PUTUSAN NOMOR 112/Pdt.G/2018/PA.SKA) 

 

Abstrak 

Penelitian mengenai “Perceraian Dengan Dasar Perselingkuhan yang Dilakukan 

Oleh Suami” menggunakan metode normatif dimana bertujuan untuk mengetahui 

proses pembuktian hakim dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri 

dan mengetahui dasar hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan 

cerai yang diajukan oleh istri. Hasil penelitian yang diperoleh pada kasus Putusan 

Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan dasar kekerasan dalam 

rumah tangga sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 Ayat (2) dijelaskan bahwa 

untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan cukup, bahwa antara 

suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaanya 

lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

Hakim menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan mencabut  

gugatannya dan pencabutan tersebut atas kehendak Penggugat sendiri, kemudian 

majelis berpendapat hal tersebut telah  sesuai dengan ketentuan Pasal 271 & 272 

Rv. Bahwa adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan 

selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan. 

Hakim Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

maka hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang 

sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan. Sebaliknya, 

hakim dalam  melaksanakan  fungsi  mendamaikan, juga mencari dan menemukan 

faktor yang melatarbelakangi perselisihan. 

 

Kata Kunci: hukum, perceraian, perselingkuhan 

 

Abstract 

Research on "Divorce on the basis of infidelity conducted by husband" uses a 

normative method which aims to find out the process of proving judges in divorce 

lawsuits filed by wives and find out the basis of judges in issuing decisions in 

divorce lawsuits filed by wives. The research results obtained in the case of 

Decision Number: 0112 / Pdt.G / 2018 / PA.Ska divorce on the basis of domestic 

violence in accordance with the legal basis Article 39 Paragraph (2) explained that 

to be able to divorce must have sufficient reasons, that between husband and wife 

cannot live in harmony anymore as husband and wife. Further implementation is 

regulated in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning 

Implementing Regulations on Marriage Law Number 1 of 1974 The Judge 

considers that because the Plaintiff has stated to revoke the claim and revoke it at 

the Plaintiff's own wish, the panel of judges believes it is in accordance with the 

provisions of Articles 271 & 272 Rv. That the revocation is stated, the Plaintiff's 

claim must be declared finished, therefore, the revocation needs to be granted. 

Judge Considering, that because this case is included in the field of marriage, the 

judge is required not to use a formal approach just to discover the quantity and 
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quality of disputes. Conversely, judges in carrying out the function of 

reconciliation, also look for and find the factors behind the dispute. 

 

Keywords: law, divorce, infidelity 

1. PENDAHULUAN 

Perkawinan merupakan hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang memenuhi syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya 

perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir batin dengan dasar 

iman (Prodjodikoro, 1981). R. Subekti menyatakn bahwa perkwinan merupakan 

pertalian yang sah ntara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu 

yang lama (Subekti, 1985). 

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupkan ikatan yang sangat 

kuat atau mitsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

adalah sebuah ibadah. Pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam 

bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan 

melakukan pernikahan akan tetapi belum memiliki persiapan dianjurkan oleh 

Rasulullah untuk berpuasa agar memiliki kekuatan untuk menghindari dari 

perbuatan keji atau zina (Ali, 2006). 

Hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pada Pasal 30 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “suami-istri memikul 

kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar 

susunan masyarakat. Dengan adanya perkawinan maka suami-istri diletakkan 

kewajiban secara tmbal balik dimana keduanya memperoleh hak dan kewajiban 

yang adil (Mamahit, 2013). 

Pasal 30 menjelaskan hakikat daripada sebuah pernikahan dijelaskan pada 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Kehidupan sebagai suami istri memerlukan perlindungan daripada suaminya 

dan suami memerlukan kasih sayang daripada seorang istri. 

Perjalanan sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan baik, biasanya 

akan datang sebuah masalah yang mana berujung pada perceraian. Pada Putusan 
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Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Ska terjadi kasus perceraian dimana kira-kira pada 

bulan Maret 2018 Penggugat sangatlah hancur hatinya ketika mendapati di dalam 

Handphone (whatsapp) Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat mempunyai atau 

menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama AH. Berdasarkan hal 

tersebut Penggugat melakukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan 

Surakarta. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan 

hak kepada seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana 

dijelaskan pada Pasal 31, yaitu (Saidah, 1974): 

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami  dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.  

 Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai suami melanggar 

ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 

34 yaitu; Ayat (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Ayat (3) Jika 

suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan 

gugatan kepada pengadilan (Saidah, 1974). 

 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul skripsi: “Analisis Mediasi Dalam Kasus Gugatan 

Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Ska )”. 

2. METODE  

Penelitian merupakan suatau kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukumnya (Dimyati dan Wardiono, 2004). Adapun pengumpulan 

data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah 
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kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang proses perceraian dengan dasar 

perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (Muhammad, 2004). Jenis penelitian 

yang digunakan adalah deskriptif  yaitu untuk menggambarkan secara jelas 

mengenai proses perceraian dengan dasar perselingkuhan yang dilakukan oleh 

suami. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Proses Pembuktian Hakim Dalam Perkara Gugatan Cerai Yang 

Diajukan Oleh Istri 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat dan Tergugat hadir 

menghadap di persidangan kemuadian Majelis berusaha untuk menasehati 

Penggugat  untuk rukun kembali   mengingat sudah mempunyai 3 (tiga) orang  

anak dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Bahwa pada hari 

sidang tanggal 01 Agustus 2018 Penggugat  dan Tergugat akhirnya menyatakan 

mencabut perkaranya  karena antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun 

kembali; 

 Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita 

acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan 

menjadi bagian dalam penetapan ini. Hakim dalam melakukan pembuktian atas 

gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam kasus perceraian 

dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga adalah: 

a. Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 01 Agustus  2018 Penggugat 

dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Penggugat  dengan 

persetujuan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 

0112/Pdt.G/2018/PA.Ska. karena Penggugat  dan Tergugat telah rukun 

kembali; 

b. Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut  

gugatannya dan pencabutan tersebut atas kehendak Penggugat sendiri,  

kemudian majelis berpendapat hal tersebut telah  sesuai dengan ketentuan 

Pasal 271 & 272 Rv;  

c. Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan 

Penggugat harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan 

tersebut perlu diberikan Penetapan;  

d. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

 

 Pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan 

dasar kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 

melaksanakan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon 

Surakarta yang dicatat pelh Pegawai Pencatatan Nikah. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-

formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.14Syarat-syarat formal dijelaskan 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: Setiap 

orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu 

kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. 

 Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat 

dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu: 

Ayat (1); Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. 

Ayat (2); Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan 

menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan 

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”. 

 Pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan 

dasar kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat 

melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik 

secara Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal ini sesuai dengan 

syarat formil. Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai 

dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

adalah sebagai berikut; 
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a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 

ayat (1)); 

b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)); 

c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-

hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau 

mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang 

dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)); 

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 

yaitu perkawinan antara dua orang yang: 

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. 

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang 

dengan saudara neneknya. 

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri. 

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 

dan bibi/paman susuan. 

5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 

isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin; 

e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat 

kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 

Undang-undang ini (Pasal 9); 

f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai 

lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan 

perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10); 

g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau 

tenggang waktu tunggu. (Pasal 11). 

 

 Maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum 

agama dan kepercayaannya masing-masing. Maksud dari ketentuan agama dan 

kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dalam agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau 

tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Suatu perkawinan yang 

dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan agama dengan sendirinya menurut 

Undang-Undang Perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat 

hukum sebagai ikatan perkawinan. 

 Pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan 

dasar kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 Ayat 
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Ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki 

alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi 

sebagai suami istri. Untuk pelaksanaanya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan 

alasan Pasal 191 yaitu; a) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; b) Salah satu pihak mendapat 

cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami istri; c) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

 Pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan 

dasar kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerai gugat jenis khulu’. 

Pengertian Khulu‟ menurut bahasa, kata khulu’ dibaca dhomah huruf khayang 

bertiitik dan sukun lam dari kata khila’ dengan dibaca fathah artinya naza‟ 

(mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain 

seperti firman Allah dalam Al-Quran: Mereka itu adalah pakaian, dan kamupun 

adalah pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah: 187). 

 Pengertian Khulu’ secara umum adalah perceraian dengan disertai 

sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang diberikan oleh isteri kepada suaminya untuk 

menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian antara suami dan 

isteri akibat khulu’, suami tidak bisa meruju’ isterinya pada masa ‘iddah. 

 Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin khulu’ merupakan suatu bentuk dari 

putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan 

itu dlam khulu’ terdapat uang tembusan atau ganti rugi atau „iwadh. Sedangkan 

menurut Moh. Rifa‟i, khulu’ ialah perceraian yang timbul atas kemauan istri 

dengan membayar ‘iwadl kepada suami. Perceraian yang dilakukan secara khulu’ 

berakibat bekas suami tidak dapat rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak 

sewaktu ‘iddah, hanya dibolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru. 

 Hakim dalam pembuktian pada kasus Putusan Nomor: 

0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan dasar kekerasan dalam rumah tangga 

melihat keterangan dari pada Penggugat bahwa ternyata penggugat dalam 
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berumah tangga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu sebagai 

suami. Sebelumnya Hakim sebelum masuk pada pokok perkara melakukan 

mediasi dilakukan oleh mediator yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Agama 

Surakarta. 

3.2 Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Gugatan 

Cerai Yang Diajukan Oleh Istri 

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar 

terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-

pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya 

perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian,harus ada cukup 

alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri 

(Sudarsono, 1991). 

 Substansi dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 

disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan setelah usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, 

selanjutnya dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian 

harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat 

hidup rukun lagisebagai suami istri. Untuk pelaksanaanya lebih lanjut diatur 

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan 

Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian 

dapat terjadi dengan alasan, Pasal 191: 

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

lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 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 kewajibannya sebagai suami istri. 

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
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 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain 

yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974diatas: Pasal 1167; a) Suami melanggar Ta‟lik Talak; b) Peralihan agama 

atau Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

 Perdamaian dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah dading 

merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang disetujui oleh kedua belah yang 

bersengketa untuk mengakhiri perselisihan suatu perkara yang sedang 

diselesaikan oleh pengadilan (Manan, 2012). 

 Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, 

dengan menyerahkan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang 

sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam hukum 

Islam, perdamaian dikenal dengan istilah islah yaitu memperbaiki, mendamaikan, 

atau menghilangkan sengketa. Islah ialah berusaha  menciptakan  perdamaian,  

membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai dalam 

menyelesaikan persengketaan di antara mereka dengan menghasilkan keputusan 

yang tidak merugikan bagi keduanya (Masburiyah dan Hasan, 2011). 

 Perdamaian merupakan hal yang diprioritaskan dalam penyelesaian suatu 

perkara terutama dalam perkara perceraian. Hal ini dikarenakan dengan 

tercapainya perdamaian, selain dapat menyelamatkan keutuhan rumah tangga, 

juga dapat terlaksananya pemeliharaan anak sebagaimana mestinya. Oleh karena 

itu, upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus diusahakan secara efektif, 

bahwa hakim sedapat mungkin berusaha untuk menemukan hal-hal yang 

melatarbelakangi terjadinya persengketaan. Seperti dalam perkara perceraian 

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

faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dan apabila telah 

diketahui permasalahannya, maka dengan mudah para hakim dapat mengajak dan 

mengarahkan para pihak yang berselisih untuk berdamai (Manan, 2012). 

 Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan 

sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga.Upaya tersebut dapat 
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dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian 

dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, 

seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian 

diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-

masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana dalam Al- Qur’an Surat An-

Nisa’ ayat 35, bahwa apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri maka 

kirimkan seorang hakam dari keluarga suami dan keluarga istri. Hal ini karena 

pihak ketiga tersebut akan lebih mengetahui keadaan keluarga suami istri secara 

mendalam dan mendekati kebenaran (Abbas, 2011).  

 Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang 

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang 

sangat kuad (mistaqan ghalidan)untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

 Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam 

rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sedangkan 

menurut Imam al-Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali,tujuan 

perkawinan adalah (Abbas, 2011): mendapatkan dan melangsungkan keturunanb; 

memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih 

sayang; memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan; menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekeyaan yang halal; membangun 

rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan 

kasih sayang. 

 Perdamaian yang telah diupayakan oleh pihak keluarga atau hakim tidak 

selamanya berhasil, sehingga salah satu pihak baik suami atau istri kemudian 

mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dalam keadaan demikian, maka 

perdamaian akan diupayakan kembali oleh pihak ketiga, yaitu hakim. Perdamaian 

tersebut akan diupayakan oleh hakim pada setiap persidangan dengan 
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memberikan anjuran, nasihat, penjelasan, dan bantuan sepanjang dimintakan oleh 

kedua belah pihak. Hal ini karena hasil akhir perdamaian berasal dari kesepakatan 

yang dikehendaki oleh para pihak (Harahap, 2003). 

 Pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara perceraian diatur dalam 

pada Pasal 39 Ayat  (1)  UU  No.  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  31 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) jo. Pasal 65 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya 

disebut UU No.7 Tahun 1989) jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). 

 Pasal 39 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 

jo. Pasal 115 KHI menyatakan bahwa “suatu perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selanjutnya Pasal 31 PP No. 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa; “hakim yang 

memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan 

selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada 

setiap sidang pemeriksaan”.  

 Berdasarkan pasal-pasal tersebut, maka hakim memiliki kewajiban untuk 

mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dijatuhkannya putusan. Upaya 

mendamaikan tersebut dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila 

upaya tersebut telah diusahakan secara optimal namun tidak berhasil, maka 

barulah hakim dapat menjatuhkan putusan perceraian (Sofiah, 2004). 

 Hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang 

sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan 

pertengkaran. Sebaliknya, hakim dalam  melaksanakan  fungsi  mendamaikan, 

juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan 

pertengkaran. Karena tidak mungkin hakim dapat secara efektif mengajak dan 

membujuk para pihak untuk berdamai apabila hakim sendiri tidak mengetahui 

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Ditambah lagi, jika para hakim hanya 

mengusahakan perdamaian sepintas saja dengan waktu  sesingkat-singkatnya  
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sudah  tentu  upaya perdamaian demikian tidak akan mendatangkan hasil yang 

bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa . 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Proses pembuktian hakim dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh istri 

pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan dasar 

kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan dasar hukum Pasal 39 Ayat Ayat (2) 

dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang 

cukup, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami 

istri. Untuk pelaksanaanya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan 

Pasal 191 yaitu; a) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain; b) Salah satu pihak mendapat cacat badan 

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

istri; c) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pada kasus Putusan 

Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska perceraian dengan dasar kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan cerai gugat jenis khulu’.  

Dasar hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan cerai 

yang diajukan oleh istri pada kasus Putusan Nomor: 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska 

perceraian dengan dasar kekerasan dalam rumah tangga merupakan cerai hakim 

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 01 Agustus  2018 Penggugat dan 

Tergugat datang menghadap dipersidangan dan Penggugat  dengan persetujuan 

Tergugat menyatakan mencabut perkaranya nomor 0112/Pdt.G/2018/PA.Ska. 

karena Penggugat  dan Tergugat telah rukun kembali. Hakim menimbang, bahwa 

oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut  gugatannya dan pencabutan 

tersebut atas kehendak Penggugat sendiri,  kemudian majelis berpendapat hal 

tersebut telah  sesuai dengan ketentuan Pasal 271 & 272 Rv. Menimbang, bahwa 

dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah 
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selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan. 

Hakim Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan 

maka sesuai mketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang 

sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan 

pertengkaran. Sebaliknya, hakim dalam  melaksanakan  fungsi  mendamaikan, 

juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan 

pertengkaran. Karena tidak mungkin hakim dapat secara efektif mengajak dan 

membujuk para pihak untuk berdamai apabila hakim sendiri tidak mengetahui 

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Ditambah lagi, jika para hakim hanya 

mengusahakan perdamaian sepintas saja dengan waktu  sesingkat-singkatnya  

sudah  tentu  upaya perdamaian demikian tidak akan mendatangkan hasil yang 

bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa. 

4.2 Saran 

Pengadilan Agama, diharpkan kedepannya tetap mempertahankan segala prosedur 

yang berlaku terhadap kasus perceraian dan memberikan kemudahan kepada para 

pihak yang melakukan permohonan perceraian. 

Hakim diharapkan tetap mengupayakan para pihak untuk rukun terhadap 

permohonan perceraian sehingga angka perceraian dapat ditekankan dan 

memberikan solusi yang baik bagi para pihak yang melakukan permohonan 

perceraian. 
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