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RINGKASAN

Perceraian merupakan bentuk putusnya perkawinan yang dilakukan

dimuka pengadilan dengan persoalan mendasar adanya suatu konflik dalam rumah

tangga tersebut, catatan WCC kota Palembang terbukti bahwa persoalan keluarga

yang dilaporkan paling banyak persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) yang berujung pada perceraian. wcc merupakan lembaga non profit

yang memberikan perlindungan hak-hak perempuan terhadap tindakan

diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki. Peranan WCC dalam menyelesaikan

konflik yang terjadi dalam kelumga adalah sebagai penengah atau mediator yang

dapat memberikan pelayanan hukum, psikologis, rohani, dan medis. pelayanan

yang diberikan oleh wcc berupa kegiatan pendampingan korban, baik

pendampingan secaxa hukum maupun pendampingan secara medis. Selain

pendampingan wcc juga dapat berfungsi sebagai konseling yang dapat

memberikan saran secara psikologi maupun secara rohani, kesemua aktifitas

WCC tersebut adalah untuk terciptanya kesetaraan antaruhak-kewajiban istri dan

suami. Keputusan akhir suatu konflik sepenuhnya diserahkan kepada para pihak,

apabila ada pihak yang ingin meneruskan perceraian ke Pengadilan maka firngsi

WCC akan menfadi pendamping istri dalam berperkara di Pengadilan dengan

mengikuti prosedur perceraian secara hukum perdata pada umumnya.
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ST]MMARY

Conflict in domestic area such as family between husband and wife

sometimes it can't find best solve ptoblem. Divorce is one of solution which

choosing by them. Big a part of them using court to legalize their divorce, before

that, some of them find any solution" they come to advocate or Legal Standing

which is care of women abuse. In Indonesia there are a lot of Women Crisis

Center (WCC) which do activities to care the right of women and it doesn't get a

profit. To find way out of the conflict, wcc do some step as a consul of law,

pshicology, realigi, and medic. The function of 'WCC is a mediator between

husband and wife who have conflict and they need some suggest for solve their

problem, although final agreement is rendered to parties, It will be a problem if

one of them thinking divorce is best solution forthem, so WCC will be an assist is

like an advocate for wifeJo get her right. Procedure at court is using procedure

norrnally at private law.
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BAB I

PENDAHULUAi{

A. Latar Belakang

Angka perceraian di Kota Palembang semakin meningkat dari waktu ke

waktu, tercatat di tahun 2008 ada 1.147 perkara cerai yang masuk ke Pengadilan

Agama (PA) Palembang , 319 perkara talak dan 728 perkara cerai gugat, bahkan

berdasarkan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oktober 2009

perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara diperkirak an 70yo adalah

cerai gugatl. Secara urnlun, masyarakat hanya mengenal istilah talak sebatas

sebutan talak satu, talak dua dan talak tiga. Talak yang dijatuhkan oleh suami

disebut sebagai cerai talak, sedangkan talak yang diajukan oleh istri dinamakan

cerai gugat.2

Ada semacam pergeseran nilai di dalam kehidupan masyarakat, dahulu

isteri paling "klrawatir" atau "takut" jika dicerai oleh suaminya, kenyataan

sekarang rnenunjukkan bahwa sebagaian besar istri-lah yang mengajukan cerai ke

PA.3 Pergeseran nilai ini merupakan fenomena sosial yang menyangkut budaya

(culture) di masyarakat yang mengangap lebih modern dan mapan. Keberanian

isteri dalam mengajukan gugat cerai mengindikasikan perkembangan positif

kesadaran peremprxm akan hak-haknya yang mulai *"oirgkut, tetapi yang

\
' Hasil wawancaradengan staf pegawai di Pengadilan Agama Tingkat I Kota palembang,

pada tanggal 5 November 2009

_'rf.t - Helmy Thohir (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur), .?erceraian Menuurutundang-undang Perkawinan", sumber: htfo://qww.pepant4uperadilan.corn/
detiVdetil.php?id:219&tipe-kolom, diakses I maret 2010

' Wrhyo ppaningsih, Rosmala Polani dan Iudah Febriani, "Tinjauan yuridis penyebab
Perceraian di Kota Palembang, Laporan penelitian, DIPA UNSRI, Tahun Anggaran 2009



menjadi tidak kalah pentingnya adalah apakah nilai yang terkandung didalam

budaya yarry ada di masyarakat saat ini juga merupakan perkembangan positif,

dan benmkah pemahaman akan hukum utamanya tentang hak dan kewajiban,

perkawinan serta paradigma gender telah dipahami secara benar.

Pada prinsrpnya perkawinan menurut undang-undang No.l tahun 1974

Pasal I dinyatakan bahwa ia merupakan ikatan suci lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk membenfuk keluarga yang kekal

abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu mulianya suatu lembaga

perkawinan mengharapkan keluarga yang dibina tersebut menjadi kekal abadi,

kenyataan di lapangan terkadang ikatan suci perkawinan itu dapat putus. putusnya

perkawinan dapat dikarenakan kematian, putusan 'hakim dan perceraian.a

Putusnya perkawinan yang sering kali menjadi persoalan adalah karena

Perceraian. Perceraian dapat terjadi karena permohonan talaq suami ke pengadilan

atau karena gugatan cerai yang diajukan istri ke Pengadilans, dengan alasan zina,

pemabok, pemadat, penjudi, ditinggal tanpa nafkah lahir batin selama 2 (dua)

tahun berfurut-turut, dipenjara minimal 5 (lima) tahun, terjadi kekerasan atau

penganiayaan, cacat badan atau penyakit yang sukar untuk disembuhkan sehingga

tidak dapat menjalankan kewajibanny4 perselisihan.yang terjadi secara terus

menerus.6

4 Peraturan hdgl:frl Undang-Undang tentang Perkawinan No.t Tahun 1974, LN No. I
Tahun 1974,TLNNo, 3019,Pasal 38.

'Wuhyu Enraningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, pT. Rambang:
Palembang, 2006, hLm 109

6 Peraturan tndonesi4 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No.l
Tahun 1974 tentang Perkawinan No. 9 Tahun 1975, LN No. iZ Tahun 1975, TLN lio. g t tz; pasal
19
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Keinginan untuk bercerai antara pasangan suami istri didorong oleh rasa

emosi yang lebih dominan, terkadang akal sehat tidak digunakan dalam

menyelesaikan persoalan diantara merek4 bahkan begifu kuatnya dorongan emosi

untuk bercerai membuat pasangan suami-istri terburu-buru mengajukannya ke

meja hijau pengadilan. Salah satu bentuk peredam emosi dan pencipa jalinan

komunikasi yang mungkin sempat terputus, adalah pihak ketiga yang bersifat

independent tanpa ada kepentingan. pihak ketiga ini dapat berupa omng pribadi

atau suatu badan, salah satunya Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang

bergerak di bidang Perempuan dan Perlindungan Anak. Women Crisis Center

(WCC) merupakan LSM yang dapat memposisikan diri independent walaupun ia

mengatasnarnakan perlindungan terhadap perempuan. WCC dapat dimanfaatkan

sebagai salah satu lembaga mediasi yang pengurusnya dapat berperan sebagai

mediator unfuk menciptakan perdamaian arfiara suami-istri yang bermaksud

bercerai, sehingga hal yang mungkin dapat diharapkan adalah terciptanya angka

perceraian yang semakin turun. Peran serta WCC sebagai mediator dalam

menyelesaikan sengketa perceraian menjadi hal yang menarik untuk dibahas

dalam penelitian ini, terutama jika pembahasannya melihat keberadaan wcc
apakah diatur dalam perangkat hukum perkawinan yaitu undang-undang No.t

Tahun 197 4 tentang Perkawinan beserta peraturan ilelaksananya.



B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, perrrasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

l. Bagaimanakah pengaturan peran wcc sebagai mediator yang membantu

menyelesaikan sengketa arrtara suami-istri yang hendak bercerai dalam

Undang-undang Perkawinan beserta peraturan pelaksananya?

2. Bagaimanakah kedudukan wcc yang berkaitan dengan hak dan

kewenangan serta prosedur menyelesaikan sengketa perceraian antara

pasangan suami-istri melalui upaya hukum secara mediasi?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil batasan pada peran yang dapat

dilahrkan oleh Women Crisis Center (WCC) sebagai mediator dalam membantu

menyelesaikan sengketa antarasuami-istri yang hendak bercerai, dengan menitik

beratkan pada hak dan kewenangan wcc daram membantu menyelesaikan

sengketa tersebu! selain itu juga akan dianalisis lebih mendalam batasan

kewenangan WCC untuk turut campur dalam menyelesaingkan sengketa suami

istri yang bercerai baik dalam hat pembagian harta maupun penguasaan terhadap

pengurusan anak, sertia kemungkinan-kemungkinan solusi/tawaran untuk rujuk

yang dapat diberikan oleh wcc agar perkawirum yang telah terbina tidak

meqjadi putus.

4



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A, Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentangPerkawinan pada pasal

1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikaton lahir botin ontara seorang pria

dengan seorsng wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kelaarga

(rumoh tangga) yailg bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha

.Esa- Menurut undang-undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan

hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama

didalamnya. Selain itu definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 menyatakan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miisaqan

ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Delinisi perkawinan menurut hukum Agama;

a. Menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi

hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.T

Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa Ijab

(serah) dan Kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di

depan 2 (&ta) orang saksi.

' Mohd. Idris Ramulyono, SH.,MH., Hukum perkawinan Islap suatu Analisis Dari
Undang-undang No. I tahun 1974 dan Kompilasi Hukurn Islam, penerbic Bumi afiil, 

"prif1999, halaman I



d.

Menurut Hukum Agama Kristen (Khatolik dan protestan)

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar

ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuon bebrc dari keduanya

yang tidak dapat ditarik kembari. perkawinan bukan hanya saja

merupakan perikatan cinta antma kedua pasangan suami-istri, tetapi juga

harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesehatan yang

tidak dapat diceraikan, sehingga perkawinan itu adalah sah apabila kedua

mempelai sudah dibaptis.s

Menurut Hukum Agama Hindu

Perkawinan (wiwaha) adalah ikatan ontaro seorang pria dan searang

wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak

gilna mendapatkan keturunon anak pria yang akan menyelamatkan

arwah orang tuanya dari neraka put, yang dilangsungkan dengan

upacara ritual menurut agama hindu weda santri. Jika perkawinan tidak

dilangsungkan dengan upacam menurut hukum Hindu maka perkawinan

itu tidak sah.e

Menurut Hukum Agama Budha

Berdasarkan keputusan Shangha Agung tanggal I januari 1977 pasal I

dinyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara

seorang pria sebagai .suami dan seorang wanita sebagai istri yang

berlandaskan cinta kasih (metta), kasih saying (karuno) dan rasa

sepenanggungan (mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu

E HiLnan Hadikusuma, Op. Cithalaman I I
'ibid, halaman 12

t



keluarga (rumah tangga) bahagio yang diberkahi oleh sang hyang adi

budha atau Tuhan YME. pada apsal 2 dinyatakan bahwa perkawinan

hanya akan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum

perkawinan agama budha lndonesia. 10

Definisi Perkawinan menurut Pendapat Ahli ada beragam pendapat, tetapi

secara garis besar mereka memberikan definisi alur yang seragam yaitu berupa

ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama kekal

dan diakui oleh Negara, seperti yang dinyatakan oleh Prof. Subekti, perkawinan

adalah pertalian yang sah arttara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk

waktu yang lama.rl Prof. Subekti mendefinisikan suatu perkawinan sebagai

perikatan yang sah antara seorang pria dengan seorang'wanita, pengharapan dari

suatu perikatan tersebut terjadi dalam waktu yang lam4 kata lama secara tersirat

menginginkan perkawinan tersebut kekal hingga ada sesuatu peristiwa yang dapat

menjadikannya terpisah. Definisi lain diungkapkan oleh Prof. Mr. paul Scohlten,

yang menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antaraseorang pria

dengan seorimg wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh

Negara.12 Prof. Iv{r. Paul Scohlten memberikan definisi yang lebih lengkap dalam

artian perkawinan tidak hanya dipanda4g secara hubungan bathinia antara

pasangan suami istri tetapi juga mensyaratkan adanya suatu pengakuan legalisasi

dari Negara secara sah.

to lbid
1r subekti, Pokok-pokok Huram perdata,Jakarta:Intermasa, 19g7, hro, 23tl n Soetoio nawironaaiaSojo dan Asis Safioedin, Hukum'Ororg dan Hukum Keluarga,

pandung:1985, hlm 31



B. Tujuan Perkawinan

1. Menurut Undang-undang No. I tahun 1974

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan adalah untuk

membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esal3 Rumah tangga yang bahagia dan kekal

didasarkan pada ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu,

sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa perkawinan mempunyai

hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan

bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani

juga mempunyai peranan yang penting.

2. Menurut Hukum Agama

a. lfukum Agama Islam

Menurut hukum agama Islam tujuan perkawinan untuk menegakkan

agama Allah, mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat,

mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (Rumah rangga) yang

teratur dan damai dengan arti mentaati segala perintah-Nya dan

menjauhi segala larangan-Nya. la

Perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut

terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka

hukumnya wajib dan haram jika dengan sengaja tidak memberi nafkah

lahir maupun batin kepada istri dan anaknya.

'3 KowANI (Kongres Wanita Indonesia), Pedoman penyuluhan Undang-undang
Perkawinan, Jakart4 1983, hlm37

'o Mohd. Idris Ramulyo. Op Cit, hlm27



b. Hukum Agama Kristen

Bagi agama Kristen Khatolik tujuan perkawinan adalah untuk

melahirkan anak dan mendidik anak serta saling tolong menolong

antara suami-istri dan obat nafsu.ls sedangkan menurut hokum agama

Kristen Protestan, tujuan perkawinan adalah membentuk suatu

persekutuan hidup yang berkah antara pria dan wanita berdasarkan

cinta kasih.16

c. Ilukum Agama llindu

Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan dan untuk

menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang

akan menyelamatkan arwah orang tuanya darl neraka put.l7

d.I{ukum Aganna Budha

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah

tangga) bahagia yang diberkahi oreh shang yang Adi Budha atau

tuhan Yang Matra Esa, para Budha dan Bodhisatwa Mahatsatwa.rs

C. Sahnya Perkawinan

1. Menurut Undang-undang No. I Tahun 1974

mengenai sahnya perkawinan dalam undang-undang no. 1 tahun 1974

tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 2 ayat (1), yang menyatakan

" Dr. J verkuly, Etika Kristen, Badan penerbit Kristen, Jakarta, 1966, halaman 43
'u tbid hrm 45

'7 Hilamn Hadikusuma. Op. Cit. trlmrS

" Ibid

9



bahwa perkawinan itu dikatakan sah apabila dilakukan menurut hokum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 
le

Yang dimaksud dengan hukum masingmasing agamanya dan

kepercayaarurya ifu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku

bagi golongan agarnanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang dengan

melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi mereka yang

memeluk agama Kristen khatolik atau protestan, Hindu dan Budha

perkawinannya hams dilakukan menurut aturan dan

ditentukan dalam ajaran agamanya.

Menurut Hukum Agama ;

a. Agama Islam

tata cara yang telah

Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum agarflalslam, jika ia

diselenggarakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau di

kantor agama, dengan ijab dan Kabul (ucapan penerimaan) dalam

bentuk akad nikah dihadapan 2 (dua) orilng saksi yang sah.20

Dalam hukum aga$a Islam, suatu perkawinan dianggap sah

keberadaannya apabila telatr dilaksanakan akad nikah yang berupa rjab

(serah) harus diucapkan oleh waii calon istri (wanita) dan Kabul

(terima) diucapkan oleh calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2

(dua) orang saksi yang sah.

re Drs' Lili Rasjid, SH.L.LM-, Huhtm Perkowinan dan Percersian di masyarakat don
Indonesia,penerbit; alumni, bandung, 19g2, hlm 105

'o Mohd. Idris Ramulyo. of'cit ur" +e
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Lafaz akad nikah (dab dan Kabul) harus diucapkan dengan jelas dan

lantang. Adapun redaksi akad nikah yang berupa ijab dan Kabul

kurang lebih sebagai berikut:

o Ijab (serah)

"saya nikahkan Ananda X binti Yx dengan A bin B* dengan mas

kawin 'Seperanekpt Alat Sholat**" dibayar tunai".

o Kabul (terima)

"saya terima nikahnya X binti Y* dengan mas kawin tersebut

diatas".

Keterangan:

* : noma orang tua (ayah kandung) dari'masing-masing mempelai

** : dapat diubah sesuoi dengan kondisi

binti diperuntuklcan b agi per empuon

bin diperuntuklwn bagi laki-laki.

Dalam pelaksanaan akad nikah pada umumnya diikut sertakan pegawai

P3N yang sekaligus berflrngsi sebagai penghulu, tetapi ini bukan

merupakan keharusan" penghulu dapat dimungkinkan pihak kerabat

atau orang yang dituakan oleh kedua belah calon mempelai, asalkan

penghulu yang dituqiuk cakap di mata hukum agama dan hukum

nasional.
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Bapak dari calon istri (mempelai wanita)

Saudara laki-laki mempelai wanita, kakek, paman, saudara

sepupu laki-laki yang kesemuannya masih mempunyai hubungan

daratr

r Wali hakim.

Saksi merupakan hal yang menempati posisi penting juga dalam suatu

perkawinan menurut hukum agama Islam. Saksi yang hadir boleh lebih

dari dua oftlng, hanya saja dalam hal administrasi minimal saksi yang

dipersyaratkan untuk pencatatan perkawinan terdiri dari dua or:mg.

Keberadaan kedua orang saksi tersebut haruslah yang sehat rohani dan

jasmani serta tidak berada di bawah pengampuan (cukup dihadapan

hukum).

b. Agama Kristen (IGatoli[ dan Protestan)

menurut agama Kristen, perkawinan itu sah apabila syarat-syarat

perkawinannya telah terpenuhi dan perkawinannya dilaksanakan

dihadapan pastur atau imam dengan mengucapkan jardi bersatu dengan

dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah;22

l. Kedua calon mempelai harus sudah di baptis

2r Husain Mazhahiri, Membangun Surga Dalam Rumah Tangga, penerbit Cahaya, Bogor
2004, hlm 49

" Dr. !.verkuly. Op Cit hlm 45



2. Kesepakatan antara kedua mempelai

3. TidAk ada kekeliruan tentang diri orangnya

4. Untuk pria telah berumur 16 (enam belas) tahun dan untuk wanita

telah berurnur 14 (empat belas) tahun.

5. Salah satu atau kedua calon suami-istri tidak terikat perkawinan

sebelumnya

6. Perkawinan dilakukan dan diteguhkan dihadapan pastur.

Agama Hindu

Berdasarkan ajaran agama hindu, perkawinan itu sah apabila dilakukan

dihadapan Brahmana atau Pendeta atau pejabat agama yang memenuhi

syarat untuk melakukan perbuatan tersebut.23 dalam agama hindu tidak

semua Brahmana atau pendeta dapat menyelenggarakan dan/atau

mengesahkan suatu perkawinan, hanya brahmana atau pendeta tertenfu

saja yang diberikan tugas dan wewenang untuk itu dan bagi brahmana

atau pendeta yang rnelakukan tugas bukan wewenangnya dapat

diancarn hukuman.

Adapun syarat-syarat satrnya suatu perkawinan menurut ag,rma hindu;

l. Dilaksanakan berdasarkan hukum hindu

2. Kedua calon suami-istri harus'beragama hindu

d. Agama Budha

Menurut agama Budha suatu perkawinan akan dinyatakan satr apabila

dilatrukan menurut hokum perkawinan agama budha Indonesia (HPAB

" Hil-an Hadikusuma, Op.Cit. htm 32
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pasal 2). Syarat-syarat perkawinan menurut hokum budha Indonesia

untuk satrnya perkawinan adalah sebagai beriku;2a

1. Kedua mempelai harus menyetujui dan cinta mencintai

2. Kedua mempelai harus mengikuti penataran yang diberikan pandita

satu bulan sebelum perkawinan dilangsungkan

3. Umur kedua mempelai sudah mencapai 2l tahun dan jika belum

mencapai 2l tahun harus mendapat izin dari orang tua atau wali

yang bersangkutan.

4. Perkawinan hanya dibolehkan jika wanita berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan pria berumur 20 (dua puluh) tatrun.

5. Kedua mempelai tidak ada hubungan darah dan susuan

6- Diantara mereka tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain

7 - Tempat upacara perkawinan harus dilakukan di vihara atau cetya

atau didepan altar suci sang budha atau bodhisafrra.

D. Tinjauan Umum Tentang perceraian

Perkawinan adalatr perilaku mahluk ciptaan Tuhan agar kehidupan di alam

dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi

juga terjadi pada tumbuhan dan hewan, oleh karena manusia adalah matrluk yang

berakal makaperkawinan merupakan salah satu budaya manusia dalam kehidupan

masyarakat.zt Pada dasarnya suatu perkawinan disetenggarakan dengan tujuan

-. dapat menyatukan dua insan yang berbeda yaitu antara wnita sebagai istri dan pria

u tbtdhrm3l
, u Hilman Hadikusum4 Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju: Bandun g, 2007,

htn I
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sebagai suami dalam suatu keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan

pada Ketuhanan Yang Maha Esa, esensi pokok dari pasal I Undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, menghendaki bahwa perkawinan

menjadi suatu lembagayang membenhrk keluarga yang bahagia yang menciptaka

generasi yang berkualitas selain itu kebahagian keluarga yang diharapktan akan

berlangsung abadi yang hanya dipisahkan oleh kematian diantara mereka.26

Dalam perkembangannya, budaya perkawinan dan aturan yang berlaku

pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya

dan lingkungan di masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya.21 Tujuan

suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu

suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi,'agar tujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai. walaupun undang-undang

maupun hukum agama menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dibentuk

dapat terjalin bahagia dan kekal, tidak menutup kerrnrngkinan aturan yang ideal

tersebut tidak dapat terlaksana dalam kenyataan hidup, adanya perselisihan yang

terus menenxi meruncing antara pasangan suami istri dapx menyebabkan

perkawinan menj adi putus28

undang-undang Nomor I Tahun lg74 Tentang perkawinan

(JUPerkawinan) tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus.

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan

bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah

ll !:9*r"lg, -Hukum 
Perkowina Nasional,Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta lgg4,hlml" Hilrnan Hadikusuma, op. Cit., hlrn 5

28 Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang no. I tahw 1997 tentarg perkawinan,
LN No. 1, TLN No.3019, Pasal 39



ditentukan. Definisi perceraian dapat, dilihat dari putusnya perkawinan. Menurut

uu Perkawinan putusnya perkawinan dapat terjadi karena: (l) kemati an; e)
perceraian; dan (3) karena putusnya pengadilan. Dengan demikian, perceraian

merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Perceraian yang diajukan oleh

pihak laki-laki (suami) disebut dengan "talaq"o sementara cerai yang diaiukan oleh

pihak perempuzxl (istri) disebut dengan ..cerai grgat-2e.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakrrir jumlah cerai gugat pada

Pengadilan Agama Kota Palembang cendemng meningkat dan lebih banyak

dibandingkan talaq. Padahal secara antropologis masyarakat kita cenderung hidup

dalam system patriakat, dimana kekuasaan berada di tangan laki-laki dengan

implikasi bahwa semtn keputusan di dalam keluarga'ditentukan oleh laki-laki

(suami/ayah). Selain itu pandangan masyarakat terhadap perempuzill yang bercdrai

dianggap atat diposisikan kurang menguntungkan atau ..negative,, 
dan

ketergantungan secara ekonomi terhadap suami.

Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada pengadilan Agama

Kota Palembang, diperoleh data sebagai berikut; Tahun 2004 jwnlah perkara

perceraian yang masuk adalah 68l perkar4 2lz (3l,l3y) perkarugugat talak dan

469 (68,87%o) perkara gugat cerai. pada tahun 200g meningkat menjadi l.l4T

perkara, 319 (27,87Y1 perkara gugat talak dan 72g (63,472o) perkara cerai gugat,

batrkan berdasarkan penjelasan Panitera Gugatan PA Palembang hingga Oltober

2009 perkara cerai yang masuk sudah mencapai 1.200 perkara3,. Angka

" Wuhy, Ernaningsih dan Putu Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia, cetakan
pertama, lT. Rarnbang: Palembang 2006, htn 109

'" Hasil wawancata deagan staf pegawai di pengartilan Agama Kota palembang, pada
tanggal 5 November2009
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perceraian yang inisiatifnya dari isteri (gugat cerai) jauh lebih banyak

dibandingkan 'otalaq" yang diajukan oleh suami. Secara lengkap jumlah perkara

perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Kota Palembang dalam kurun 2004

hingga 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.l
Jumlah Perkara cerai Yang Diterima Pengadilan Agama palembang

sumb er : L op or an T ahun an P en ga dil an,l gom o Ke I asTAF al emb on{ T ahan 2 0 0 4 - 2 0 0 B

Sedangkan untuk tahun 2009 hingga okrober hampir 70% dai' perkiraan 1.2a0

perkara cerai yang diajukan adalah gugat cerai.3l Kenyataan ini menunjukkan

bahwa telah terjadi pergeseran nilai di dalam masyarakat berkaitan dengan

masalah perkawinan khususnya perceraian. perempuiln mulai berani

memposisikan dirinya sama sepeni laki-laki, menyadari haknya dan berani

menunjukkan eksistensinya, perempuan tidak lagi mau diperlalolkan sewerymg-

wenang oleh laki-laki sehingga apabila perempuan menerima perlakuan dari

suami dan sudah tidak dapat ditolerir olehnya maka si-istri akan melakukan

tindakan untrrk mempertahankan hak-haknya, salah satunya dengan melakukan

gugataan perceraian ke pengadilan. pada masa lalu perempurul sangat ..takut,'

menyandang status janda khususnya janda cerai apalagi dalam usia relatif muda

3r Informasi dari Humas Pengadilan Agama Kota palemb ang,2009

Tahun 2004-2008
No Jenis Perkara 2004 2005 2806 20w 2008

1 Cerai Talak 212 199 219 261 319

2 Cerai Gugat 469 455 523 616 728

Jumlah 681 654 739 877 1.147
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(produktif) karena "label" janda sering dianggap negatif dalam masyarakat, selain

itu keterganfungan ekonomi dengan suami menambah kekhawatiran mereka

apabila bercerai nasib anak-anak mereka akan menjadi taruhannya.32

Meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya ini merupakan

suatu perkembangan yang cukup positif apabila dihubungkan dengan kesadaran

hukum khususnya hukum perkawinan menyangkut status (hak dan kewajiban

arfiara laki-laki dan perempuan), hal ini dimungkinkan oleh semakin

meningkatnya pengetatruan perempuan terutama terkait dengan masalah hak dan

kewajibannya dalam rumah tangga. selain dari pada itu, adanya payung hukum

bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif

juga disinyalir memiliki andil dalam peningkatan kesadaran akan hak perempurul

ini. Analisis lain yang dapat diinventarisir adalah mulai adanya pergeseran nilai

budaya timur ke arah modernisasi yang merupakan pengaruh dari budaya barat

yang menganggap suatu perkawinan hanyalah salah satu bentuk perikatan

perdata33 dengan mengenyampingkan nilai sacrar suatu perkawinan berupa

ikatan suci lahir batin berlandaskan kasih sayang dan cinta yang dipersatukan

oleh Tuhan.

Perceraian dapat dilakukan dengan syarat utama harus dilahrkan di depan

sidang Pengadilan (pasal 39 ayat (l) tmdang-undang no. I tahun 1974 jo pasal 14

" wuhyu Ernaningsih dan putu Samawati, ..Kajian yuridis Hak Amk yang orarg
Tuanya Cerai Menurut Perspektif Undang-Undang No.l Tahun 1974 4an Hukum 5 (imaiAgama
di Indonesia", Laporan Penelitian pPD dana HedslDikti, tahrm anggaran 2005." Peraturan Republik Indonesi4 Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Burgeliik
wetboeD, tahrm 1924, LN_ 556, Pasal 26 yang menyatakan: und-ang-un,ra,g me-ani*g"rour
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.
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peraturan pemerintah no 9 tahun 1975. Kapan Saat terjadinya perceraian adalah

pada saat:34

1. Dalam perkawinan yang dilalarkan menurut agama Islam

perceraian pada cerai talaq (yang mengajukan permohonan cerai berasal

dari inisiatif suami), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya

sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang.

Perceraian pada cerai gugatan (perceraian diajukan atas inisiatif istri),

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak jatuhnya

putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap3s.

2. Dalam perkawinan yang dilakukan menurut selain ajaianlslam

Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat

pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan

sipil36, gugatan cerai dapat dilalekan oleh seorang suami atau seorang istri

kepada Pengadilan Negeri.37

Adapun alasan cerai yang dapatdiajukan adalah sebagai bedkut;38

1. salah satu berzin4 pemabok, pemadaf peqiudi dan sebagainya yang sukar

disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berfrrrut-turuttanpa izin dan

alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuarrnya.

'n Wuhyo Ernaningsih dan Putu Samryy61i, Hukum perkowinan Indonesia,Op Cit., hlm
109-l I I

35 Peraturan Republik Indonesia, Peratran Pemerintah No.g Talun 1975, LN No.l3,
TLN No.^3050, Pasal l8 dan Pa5al 34 ayat e)

|1nA Pasal34 ayer.(2)
37 hid,Pasal2o
T lbidPasal lg
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3. Salah satu pihak dipenjara 5 (ima) tahun atau lebih

4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengani ayaan berat yang

membahayakan.

5. salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan

6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta juga mengenai

masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak. Masalah lain

yang juga cukup pelik adalah masalah pemberian nafkah. Apabila talak

tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafl<ahi istri sampai

masa iddhah nya selesai. Tetapi jika isteri yang mengajukan gugatan cerai,

maka isteri tidak berhak atas bagian dari penghasilan.suami.3e

E. Tinjauan Umum Tentang'lVomen Crisis Center (WCC)

Keberadaan organisasi perempluul semakin mendapat tempat seiring

dengan runtuhnya rezim otoriter Orde Baru. Perjuangan aktivis perempurur untuk

memperjuangkan hak kaum perempwur yang selama ini dipasung oleh pemerintah

atas nama kepentingan negara semakin terbuka lebar. or.ganisasi perempuan terus

berm,nculan dalam berbagai bent,h tidak hanya daram bentuk ornas, yayasan,

dan LSM, melainkan juga dalam bentuk women crisis center danhotline.ao

women crisis center (lvcc) adarah salah satu organisasi non pmfit yang

bergerak dalam perlindungan terhadap wanita dan anak atas tindakan dislaiminasi

" Sudarsono, Op.Cit.,hlm 18540 Luky Sandra Amalia, Kiprah

ran4h-politik{ari-masa-ke-{nasa
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dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Beraneka ragam bentuk WCC yang didirikan di seluruhdaerah di Indonesi dengan

nama dan berbagai program serta aktifitas yang tujuannya memperjuangkan hak-

hak perempuan. Layanan yang diberikan oleh berbagai WCC tersebut terdiri dari

layanan hukum, layanan psikologis, layanan agama dan medis. Bentuk layanan

yang diberikan mulai dari konsultasi hingga pendampingan korban yang

mengalami diskriminasi dan menuntut perlindungan akan hak-haknya.

saat ini ada banyak tersebar lembaga-lembaga perlindungan perempuan

(WCC) yang ada di Indonesia, tersebar dibeberapa daerah terutama di kota-kota

besar, berikut daftar WCC yang ada di Indonesia.

I

Tabel 2
Lem Perempuan (Women Crisis C,

No Nama Alamat

I Mitra Perempuan Jakarta:
Jl. Tebet Barat Dalarn N B / 23,Iakarta
Selatan. Telp/fax 021-8291705 I
Hotline: 021-8379001 0.

Tangerang:
Jl.Keuning 912 Perumahan BukitNusa Indah
Ciputat,Tangerang
Hotline:021-7412149

Bogor:
Jl.Dalurung INo.5 Rt 02 Rw.07,Kel
BantarJati,Bogor
Hotline: (0251)331418

Alamat Suratl
PO BOX 4113 JKTJ Jakarta 13041
Email :mitralrerempuan@yahoo.com dan
mitra@perempuan.or.id
Website : hfip : //www.perempuan. or. id

2 Lembaga Bantuan
Hukum Asosiasi
Perempuan lndonesia

Jl. Raya Tengah No.16 Kramat Jati, Jakarta
Timur I 3540.Telp 021 -87797289
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Keadilan ( LBH APIK )
3 Kalyanamitra Jl. Kaca Jendela II No 9 Kalibata 12750 no telp:

4L7902109 / 7902119
4 Solidaritas Perempuan Jl. Rawa Jati Timur X Komp. Kalibata Baru

Blok B 6 Jak Sel no tel 021
7 9'7 1849, 7 9 19827 5,fax 7 97 I t49

5 SIKAP Jl. Salemba Raya No 49 Jak Pus 10440
no telp 021 39106933 I 3917760
Hotlinq 02131906933

6 Rifka Annisa Jalan Jambon IV/69 A Kompleks Jatimulyo
Indah Yogyakarta.
Telp 0274-5s3333.

email ; rifka@jndosat. net. id
website : www.rifka-annisa.or.id

7 Savy Amira Surabaya Jl. Rungkut Asri Timur to 44 Surabaya
no telp 0318702107
Hotline :031 87021A7

8 Samitra Abhaya -
KPPD Surabaya

Jl. Ngagel Mulyo Gg. 15 I 7,Kt 12 RW4
Surabaya 60245
Telp. 03 t-5010946
E-mail : sa kppd@rad.net id

9 Women Crisis Centre
Palembang

Jln.Angkatan 45 No 4C1239 Rt.l6,Kel Demang
Lebar Daun,Kec IB I Palembang.

TelplFax:0711-321063
10 Cahaya Perempuan

Bengkulu
Jl.Indragiri I No.3 Padang Harapan,Bengkuiil
Telp: 0736-348186

11 Swara Parangpuan
Manado

Jl.Tujuh Belas ( t 7) AgustuiJ-orongG
Tamporok No.5 1 Kel.lj.Batu,Manado,Sulawesi
Utara
Telpffax: 0431-845014

t2 LPP Bone,Sulawesi
Selatan

Jl.Andalas No.3l,Watampone,Sone,Sulawesi
Selatan

13 Lembaga Advokasi
Perempuan DAMAR

JI. MH Thamrin no.l4/42,Cotong Royor€
Bandar lampung 35119
T elp. .07 2l -2645 50, fax. 07 2t -259307

l4 Womens Crisis Centre
Jombang

Jl. Juanda no 52 A Jombang Jawatimur

15 Pusat Perlindungan
Perempuan dan Anak
(P3A) Kabupaten Jember

Jl. SumateraNo. 76 Jemberlawa Timur
kodepos 68121
TelpiFax: 0331-330036
Hotline :0331-7731460
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t6 WCC'SINCERITAS* Jl. Jamin Ginting- Medm-sumatera Utara

Telp: 061-8361102.
t7 LRC-KJHAM Jl. Panda Barat II No. I Semarang, felp. lFax(024) 6723083

ernail : lrc_kjham2004(Dxahoo.com.
Sumber : htto://sekitarkita.cord2009/09/Iemha"aJem

Berbagai tindakan dislaiminasi yang dialami perempum dalam kehidupannya

terkadang membuat perempuul itu sendiri prustasi, keberadaan lembaga-lembaga

perlindungan perempuan ini merupakan wadah yang disediakan bagi perempuan

untuk menuntut perlindungan terhadap hak-haknya. perlindungan ini juga

diperlukan agar hidupnya menjadi lebih bermartabat.
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BAB ITI

TUJUAIY DAN MANFAAT PEI\TDLITIAN

A. Tujuan

Adapun Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai

berikut:

l. untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan peran wcc sebagai

mediator yang membantu menyelesaikan sengketa antara suami-istri yang

hendak bercerai dalam Undang-undang Perkawinan beserta Peraturan

Pelaksananya.

2. untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan wcc yang berkaitan

dengan hak dan kewenangan serta prosedur 'menyelesaikan 
sengketa

perceraian antara pasangan suami-istri melalui upaya hukum secara

mediasi.

B. Manfaat

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk menelaah peran serta LSM

yang bergerak dalam perlindungan wanita dan anak, dalarn hal ini Women Crisis

center (wcc) sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa perceraian antara

pasangan suami-istri. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

l. Tahap awal diharapkan dapat diketahui seberapa banyak pasangan suami-

istri yang hendak bercerai mengadukan persoalannya ke wcc untuk

diselesaikan dan apakah alasan yang paling banyak digunakan oleh

pasangan suami-isti yang ingin bercerai kepada WCC.
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J.

Selaqiutnya dapat diketahui bagaimana cara wcc membantu

menyelesaikan sengketa perceraian antara suami-istri, sehingga dapat

diketahui juga batasan hak dan kewenangan dad wcc dalam

menyelesaikan persoalan tersebut.

Langkah selanjutrya temuan-temuan dari pengamatan dan analisis yang

dilalrukan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah untuk lebih

memngkatkan peran serta LSM dalam meyelesaikan sengketa perceraian,

dengan memformulasikan temuan-temuan tersebut kedalam aturan-aturan

hukum yang dapat membantu kinerja LSM tersebut.

penelitian ini juga akan bermanfaat bagi pemerintah kota palembang

terutama bagi bagian Kesejahteraan Masymal(at (Kesra) dan BKB-pp

(Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan), karena dapat

membanfu menemukan solusi yang tepat uqtuk menekan angka perceraian

demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya serta keberdayaan dan

pendidikan bagi wanita agar lebih memahami kewajiban-kewajiban dan

hak-haknya secara positif baik secara hukum maupun norna yang berlaku

di masyarakat sehingga mampu membina rumah tangga yang harmonis

demi perkembangan emosional dan intelektual generasi mereka (anak-

anak mereka). Apabila generasi bangsa lahir dan dibesarkan dalam

lingkungan keluarga yang harmonis dimana keluarga merupakan unit

terkecil dari masyarakat, maka sudah bisa dipastikan bangsa ini dimasa

yang akan datang menjadi bangsa besar yang mampu bersaing dan

berpandangan positif dalam menghadapi semua persoalan.

4.
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5. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan

dan membantu meningkatkan serta mengembangkan ihnu hukum terutama

hukum perkaminan yang merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya hasil penetitian ini dapat digunakan sebagai

' "literoture" (bahan nrjulCIn) untuk memaurbah khasanah ilmu bagi

mahasiswa dan dosen dalam mernperlancar proses belajar mengajar.

F{
!e
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BAB IV

METODE PENELITIAI\

Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekaan undang-

undang (statute approach), dengan menelaah semua undang-undang dan

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

dibahas, mulai dari undang-undang perkawinan hingga convensi

cEDAw serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan,

sehingga dapat diketahui ratio logis dan dasar ontologisar perlu dicarikan

solusi yang tepat untuk menjawab apakah perair wcc sebagai mediator

yang berkaitan dengan hak dan batasan kewenangannya untuk ikut campur

dalam menyelesaikan sengketa perceraian antara suami-istri dapat

menurunkan angka gugat cerai.

B. Lokasi dan Informan Pcnelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota palembang dengan melibatkan 6

(enam) komponen informan, yaitu:

1. LSM Women Crisis Center Kota palembang;

2. Perwakilan staf di pengadilan Agama Kota palembang;

3. Perwakilan staf di pengadilan Negeri Kota palembang;

4. Perwakilan dari tokoh agama danpemukamasyarakat;

al Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum,cetakan kedu4 prenada Media Group:
Jakart4 2002, hlm 93.
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5. Perwakilan dari Departemen pemberdayaan perempuan dan

Perlindungan Anak.

Teknik Pengolahan Data

L Pengumpulan Data

Data utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer

(data lapangan) yang diambil dari sumber responden melalui tahapan

sebagai berikut:

o Tahap I

Mencari dan mengumpulkan inforrnasi dan data yang berkaitan

dengan persoalan yang akan di bahas dengan melakukan

wawancara kepada kelima responden di atas secara terpisah.

. Tahap II

Pengumpulan data dengan mengundang kerima responden untuk

mengikuti Fokug Group Discussion (FGD), yang bertujuan untuk

mendengarkan masukan dan kritik-kritik yang dapat dijadikan

sebagai data awal untuk menemukan solusi bagi pemecahan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

o Tahap III

setelah melakukan FGD selanjutrya dilaksanakan wawancara

mendalam (indepth interview) kepada para pakar atau ahli yang

berhubungan dengan pennasalahan yang akan dibahas.
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o Tahap IY

setelah melaksanakan FGD dan wawancara mendaram, tahapan

selanjubrya melahrkan Inter-action Group Discussion (IGD)

dengan merangkum kelima komponen responden yang diwakili

oleh masing-masing 2 (dua) orang perwakilan. IGD ini

merupakan penelitian lanjutan (action reseorch) yang mengolah

dan menganalisis data yang diperoleh dari FGD dan wawancara

mendalam dengan lebih memfokuskan dalam membahas

pemrasalahan yang akan diteliti dan selanjutnya diupayakan untuk

memperoleh solusi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian

masalah yangada. ;

Pengolahan Dota

Data yang di dapat dari keempat tahap di atas, kemudian akan

diinventaris untuk dapat dianalisis dengan menyesuaikan berdasarkan

bahan hukum yang merupakan bahan acuan daram pembahasan dan

mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum

yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi :

o Bahan hukum pfiruo dalam bentuk antara lain utrD 1945,

GBHN, Kitab undang-undang Hukum perdata, Kitab undang-

undang Hukum Pidana Undang-undang No. I tahun 1974 tentang

Perkawinan, cEDAw, dan peraturan perundangan lain yang

terkait.
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Bahan hukum sehunder, berupa Peraturan pelaksana yang

menjelaskan bahan hukum primer seperti Peraturan pemerintah

No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

Perkawinan, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah,

jumal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan

yang akan dibahas, koran-korarl majalah-majalah hukum dan

ekonomi yang didapatkan melalui studi kepustakaan.

Bahan hukum tercier berupa kamus baik kamus bahasa maup,n

kamus hukum, ensiklopedia, dan ilmu lain yang terkait.

-L Analisis data

Data primer dan data sekunder yang telatr terkumpul akan dianalisis

secara deskriptif kualitatif melalui pengolahan data secara keseluruhan

yang mengacu pada temuan-temuan di lapangan dan diakomodir

dengan melihat aturan-aturan hukum secara normatif, dengan demikian

dapat menj awab permasalahan yang hendak dibahas.
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran women crisis center (wcc) sebagai Mediator yang Membantu
Menyelesaikan sengketa Antara Suami-istri yang Hendak Bercerai
dalam undang-undang Perkawinan Beserta peraturan pelaksananya.

Jumlah Angka perceraian yang terdaftar di pengadilan Agama kota

Palembang terus naik dari tahun ketahun. Keseluruhan data perceraian dari tahun

2003 sampai dengan tahun 2009 Pengadilan Agama kota Palembang menerima

perkara cerai gugat sebesar 4150 perkar4 dan perkara cerai talak sebesar l7g3

perkara" dari junlah perkara yang di terima tersebut. perkara yang di putus

Pengadilan Agama kota Palembang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengenai

cerai gugat sebesar 3387 perkara (81,6%) dan perkara cerai talak sebesar 1376

perkara (18,4%)42, artinyabagi sebagian masyarakat perceraian merupakan solusi

yang paling tepat pada saat ini. Alasan yang paling banyak seperti yang di

jelaskan dalam laporan tahunan pengadilan Agama Palembang tahun 2009 adalah

karena faktor tidak keharmonisan dalam berumah tangga yaitu sebe sar 277

perkara yang beralasan untuk bercerai dengan alasan tersebut, dan juga dengan

alasan tidak bertanggung jawab dari suami menjadi alasan yang juga banyak

menjadi faktor perceraian yaitu sebesar 162 perkara terbesar kedua setelah faktor

tidak keharmpnisan.

Pengadilan Agama Kelas tA Kota Palembang, Laporan Tahunan : Tahun 2003 - ZOIO
Pengadilan Agama Kelas IA Palembang Tentang Perliara Yang Diterima, Lihat logu rupo.*
Tahunan : Tahun 2003 - 2010 Pengadilan Agama Kelas IA Pa=lembang Tentang perkara yang
Diputus.
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Pada saat pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai di muka

pengadilan, hal utama yang harus dilakukan adalah memilih kewenangan absolute

dan relative pengadilan mana yang akan menyelesaikan perkara merek4 jika

pasangan suami istri tersebut pada saat menikah tunduk pada aturan hukum agama

Islam maka penyelesaian perceraiannya dilahrkan di Pengadilan Agama, tetapi

apabila mereka tunduk pada aturan hukum agama selain Islam maka penyelesaian

perceraiaannya dilakukan di Pengadilan Negeri.o3 Sebelum pasangan suami istri

ini bermaksud mengajukan perceraiafinya di pengadiran, pada umunnya mereka

akan mencari pembel4 pembela yang ditunjuk dapat berupa pengacara atau

Advokat- Kenyataan Y4ng ada dilapangan tidak semua pasangan yang bermasalah

ini berasal dari keluarga mampu, sehingga mereka mernbutuhkan pembela yang

dapat membantu mereka tetapi tidak dengan biaya yang besar. Salah satu pihak

yang dapat dimintai bantuan adatah WCC. Lingkup perlindungan dan bantuan

yang diberikan wCC hanya berpihak kepada perempuar yang senyatanya paling

banyak mengalami deskriminasi dalam persoalan perceraian. Kebanyakan

perempuan yang datang ke wcc adalah perempurul yang mengalami korban

Kekerasa Dalam Rumah Tangga (KDRT), mereka ingin mendapatkan

perlindungan secara hukum akan hak-hak mereka selaku perempuusl urnumnya

dan istri khususnya.

WCC dalam mernbantu menyelesaikan persoalan perceraian ini terkadang

mengalami suatu benturan-benturan, baik benturan dengan keluarga si pihak yang

ot wahyu Emaningsih dan Putu samawati, Hurcum perkawinan Indonesio,op cit, hlm
r05
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meminta bantuan ataupun dengan aparatur hukum yang ada. posisi WCC dalarn

membantu menyelesaikan persoalan perceraian antara pasangan suami istri ini

adalah berkedudukan sebagai penengah atau mediator yang memberikan saran-

saran agar konflik yang ada dalam suatuu rumah tangga yang berkaitan dengan

hubungan suami istri ini dapat diselesaikan secara baik-baik, tetapi apabila tidak

dapat diselesaikan secara baik-baik dalam artian pasangan suami istri tersebut

kembali berdamai dan hidup dalam suatu rummah tangga yang utuh dan

harmonis, maka peran wcc akan lebih jauh yaitu mewakili perempuan (istri)

sebagai pembela hak-haknya didepan pengadilan.

Sebagian besar perempuan yang datang ke wcc mengadukan persoalan

rumah trngganyayang berkaitan dengan hubungan suami istri yang bermasalah,

baik yang mengalami kekerasan dalam bentuk pisrk, psikis dan ekonomi.

Kesemuaan itu berujung pada tindakan yang dinamakan KDRT, peremprxm yang

mengadukan diri ke wcc disebut sebagai korban kekerasan. Laporan yang

terdapat di wcc kota palembang menunjukkan bentuk KDRT adarah junlah

tindakan tertinggi yang terjadi ditahun 20A9.

Tabel 3

Laporan Jumlah perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Menurut Jenis
Kekerasan Di Sumatera Silatan Tahun 2009
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Pelecehan seksual dan

pencabulan

2A 5,35yo

Jumlah 374 100%

Sumber : Lapor an Tahunan WCC P al embang Tahun 2 009

Peran WCC sebagai pihak yang memberikan perlindungan dan sekaligus

sebagai pihak penegah antara suami istri yang bermasalah dalam hubungan

keluarganya meqjadi sangat penting. Dalam melakukan kerjanya sebagai mediator

WCC dapat melakukan aktifitas perlindungan berupa perlindungan hukum dalam

bentuk pendampingan, perlindungan secara psikologis dalam bentuk konseling,

ataupun bentuk-bentuk kegiakn lain yang pada intinya membantu menyelesaikan

persoalan antarapasangan suami istri tersebut.

Secara garus besar proses pelaksanaan hukum yang dilalcukan oleh WCC

sendiri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan

khususnya terhadap peremprran adalah dengan cara:44

l- Melakukan konseling terhadap korban baik melalui tatap muka secara

langsung maupun dengan /melalui telepon;

Konseling terhadap korban dengan tatap muka dengan cara korban langsung

mendatangi WCC Palembang, atau alternatif yang lain WCC akan melakukan

penjemputar.r secila langsung pada korban karena korban tidak mampu untuk

datang sec,ra langsung ke tempat keberadaan wcc, istilah di jemput

langsung biasanya disebut dengan "outreoch". setelah itu korban akan

diterima dan didaftar kemudian korban akan menceritakan peristiwa yang

dialami dan pihak WCC akan memberikan solusi dan pengertian selanjutnya

e Hasil Inter-action Group Discussion (IGD) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 6
Oktober 2010, bertempat di WCC Kota palembapg



korban akan memilih untuk melanjutkan kasus yang dialaminya sendiri ke

proses hukum atau tetap mempertahankan rumah tangganya. Namun adajuga

korban yang berkonsultasi lewat telepon atau melalui via email, dan pihak

wcc kemudian akan memberikan solusi akan peristiwa yang dihadapi

korban itu sendiri.

2. Melakukan pendampingan sesuai dengan keinginan korban, apakah korban

mau untuk didampingi atau tidak;

Pendampingan yang dilakukan oleh WCC terhadap korban dapat dilakukann

melalui 3 (tiga) bidang, yaitu:

a. Pendampingan Psikologis

. Adanya'fteman arnan",ntuk membantu mengurai masalah,

penguatan kesadaran dan menemukan solusi

o Bantuan penguatan psikologis untuk menghilangkan traum4

khususnya trauma jangka pendek

r Bantuan untuk mengobati kondisi kejiwaan

b. Pendampingan Medis

r Pemeriksaan yang dilakukan berkenaan dengan tubuh korban baik

secara fisik maupun secara seksual sesuai dengan jenis kekerasan

yang diatami, dan bisajuga gabungan dari keduanya.

o Korban berhak mendapatkan infonnasi mengenai prinsip dan

tujuan pemeriksaan, tata laksana pemeriksaan dan interpretasi

hasil pemeriksaan
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c. Pendampingan Hukum

v/cc Palembang mendampingi langsung artinya kepentingan

korbanlklien di setiap tahapan proses hukum. Kuasa hukum dari wcc

Palembang mendampingi klien/korban.

Pendampingan tidak langsung artinya wcc Palembang membantu dalam

bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan termasuk

membuatkan konsep gpgatan dan sebagainya, memberikan gambaran

informasi posisi hukum yang dialami korban atau informasi-informasi

lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban

untuk membantu korban membuat keputusan atau pilihan yang tepat

(hak-hak apa saja yang seharusnya diperoleh'dan dapat diperjuangkan,

resiko apa yang kemungkinan akan dihadapi, dampak yang kemungkinan

terjadi, dan sebagainya).

3. Menyediakan rumah aman (shelter) bagi kebutrfian korban;

shelter tersebut merupakan tempat perurmpungan korban yang mengalami

kekerasan dalarn rumah tangga. Korban bisa tinggal untuk sementara dan

korban akan dilindungi dan tidak akan dibetitahukan keberadaannya tanpa

sepengetahurul korban itu sendiri. Rumah aman ini dipenurtukkan bagi

pemulihan korban, ini disediakan bagi korban yang merasa tidak aman

apabila berada dirumah sendiri. Korban bisa tinggal untuk sementara dan

korban akan dilindungi dan tidak akan diberitahukan keberadaannya tanpa

sepengetahuan korban itu sendiri.
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4. Melalcukan rujukan sesuai dengan kebutrlhan korban;

Melakukan rujukan yaitu wcc menerima rujukan dari pihak Kepolisian,

advokad dan lembaga lain yang merujuk korban untuk diberi perlindungan

oleh pihak V/CC, karena tidak adanya shelter di lembaga kepolisian atau

advokad tersebut.

5. Kerja jaringan dengan berbagai pihak, diantaranya: pemerintah, organisasi

non pemerintah, onrras, tokoh masyarakat, tokoh agamq tokoh adat.

Berbagai poranan yang dialakukan oleh wcc adalah upaya untuk

memberikan perlindungan terhadap istri yang mengalami perlakuan tidak imbang

dalam menjalankan rumah tangganya. wcc dalam hal ini hanyalah sebagai

mediator, keputusan untuk bercerai ataupun rukun kembali sepenuhnya

diserahkan kepada kedua pasangan suami istri tersebut dengan tentunya

kelengkapan syarat-syarat yang intinya memberikan perlindungan hak-hak bagi

kedua belah pihak agar tercipta kesetaraan diantaranya.
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B, Kedudukan women crisis center (wcc) yang Berkaitan dengan Hakdan Kewenangan Serta Prosedur nnenyetesailian Sengketa pe?ceraian
Antara Pasangan suami-istri Meralui upaya Hukum secara Mediasi

Perceraian umurmya terjadi karena adanya pihak yang mengajukan

(menggugat) baik dilakukan oleh pihak pria (suami) disebut dengan talaq dan

pihak wanita (isteri) yang lazim disebut dengan gugat cerai. perceraian adalah

penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau funtutan salah satu pihak

dalam perkawinan ituas

l. Dalam perkawinan yang dilakukan men'rut agama Islam

dari inisiatif suami), dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya

sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang. Tata cara

seorang suami yang akan menjatuhkan talaq bagi isteinya diatur dalam pp

No. 9 tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal lg.

F Perceraian pada cerai gugat (perceraian diajukan atas inisiatif isteri),

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak jatuhnya

putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap (pasal 18 danpasar 34 ayate) peraturanpemerintahNo. gtahun

1975). Tata caru cerai gugat diatur dalam pp No. 9 tahun 1975 pasal20

sampai dengan pasal 36.

2. Dalam perkawinan yang dilakukanmenurut serain ajaran Islam.

Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat

pendaftarannya pada daftarpencatatan oleh pegawai pencatat di kantor catatan

o'subekti, op Cit,hlm 42.
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sipil (pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun lg75), gugatan

cerai dapat dilahrkan oleh seorang suami atau seorang isteri kepada

Pengadilan Negeri (pasal 20 Peraturan pemerintah No. 9 tahun rg75).

Pada pasal 39 ayat (1) Undang Undang Perkawinan disebutkan bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang

bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Walaupun perceraian

adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak bersama maupun kehendak salah

satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pihak ketiga dalam

hal ini pemerintah, rxunun demikian demi menghindari tindakan sewenang-

wenang terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak superior dalam

keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukurn, maka perceraian harus

melalui saluran lembaga Peradilan, disamping itu juga peranan lembaga-lembaga

perlindungan perempurm (WCC) dapat berperan disini.

Dengan adanya ketentuan yarg mengatakan bahwa perceraian harus

dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh

warga negaftr Indonesia termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam.

r'Valaupun pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian harus

dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak

mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, maka seluruh

warga negara (termasuk yang Islarn) wajib mengikuti ketentuan ini. Selain dari

pada rtu, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum positif lndonesia yang

mengatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara kecuali
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'ft

peraturan menentukan lain. 'sedangkan dalam Undang Undang perkawinan tidak

menyebutkan ketenfuan lain menyangkut masalah perceraian ini.

Bagan I
Prosedur lTata Cara perceraian

Jika perdamaian tidak
dimungkinkan

Jika perceraian

dikabulkan

t

Memanggil Bengirim
surat & istri untuk

meminta penjelasan

Surat keterangan
perceraian dibuat oleh

Hakim
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Keterangan.

Perceraian dapat dilakukan oleh suami atau isteri dengan syarat utama

harus dilahrkan di depan sidang Pengadilan (pasal 39 ayat(l) Undang-undang no.

I tahun 1974 jo pasal 14 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975. Perceraian yang

diajukan oleh suami berupa surat pemberitahuan cerai kepada pengadilan di

tempat tinggalnya, sedangkan isteri yang ingin bercerai dengan suaminya

mengajukan gugatan ceraikepada pengadilan ditempat tinggalny4 bagi pasangan

suami isteri yang beragama Islam pengajuannya ke pengadilan Agama sedangkan

bagi pasangan suami-isteri yang memeluk agama selain Islam maka perceraian

diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, pengajuan cerai disesuaikan

dengan dimana pencatatan perkawinan dilangsungkan, jika pencatatan perkawinan

dilangsungkan di KUA maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama tetapi jika

pencatatan dilakukan di catatan sipil maka pengajuan cerai diajukan di Pengadilan

Negeri. Posisi WCC apabila istri menginginkan perkara diteruskan dalam bentuk

perceraian di Pengadilan adalah sebagai pendamping secarahukum, WCC melalui

personilnya dapat juga menjadi pembela datam perkara cerai ini, kedudukan WCC

disini adalah sebagai Lembaga yang memberikan Perlindungan dan Bantuan

Hukum.

Gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diajukan ke;

l. pengadilan daerah hukum tempat kediaman tergugat

2. ditempat penggugat jika tidak diketahui tempat tergugat
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3" jika tergugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat

kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan kepada tergugat

melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

.),iilrriifl perceraian harus memuat alasan-alasan cerai yang berupa (pasal lg

:',;::":ri::ran pemerintah no. 9 tahun 1975);

: " salah satu berzinu pemabok, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar

disembuhkan.

, .ll- salah satu pihak meninggalkan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan

alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3" salah satu pihak dipenjara 5 (ima) tahun atau lebih berat setelah

perkawinan berlangsung.

4. salah satu pihak melakukan kekejarnan atau penganiayrum berat yang

membahayakan pihak lain.

, 5. salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan dengan

akibat tidak dapat rnenjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

6. terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Begitu gugatan cerai atau surat pemberitahuan cerai diterima oleh

pengadilan, selanjutnya dilak*kan pemanggilan terhadap para pihak ataupun

kuasanya yang melalcukan panggilan tersebut adalah jurusita (pengadilan NegeO

dan petugas yang dihrnjuk (pengadilan Agama). pemanggilan hanrs disampaikan

kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan
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disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. panggilan

tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh pihak

atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Kepada

tergugat harus dilampiri dengan salinan surat gugat.a6 pemanggilan dapat juga

dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan dan

mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain

yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua apabila tidak

diketahui tempat kediaman tergugat. Sedangkan jika tergugat berkediaman di luar

negeri maka panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui Perwakilan Republik

Indonesia setempat.

Persidangan unfuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh

Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat

gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang itu, khusus bagi gugatan

yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, persidangan ditetapkan

sekurang-kurang.ya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan

perceraian itu- Pemeriksarn perkara gugatan perceraian dilakrrkan dalam sidang

tertutup.

Pada saat sidang pefiama dilalnrkaru Pengadilan harus berusaha untuk

mendamaikan kedua belah pihak yang berperkar4 apabila tercapai suatu

perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan cerai baru berdasarkan alasan atau

alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat

6 K. Wantiik Saleh., Op.Cit., hlm 4l
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pada waktu tercapainya perdamaian, tetapi jika perdarnaian tidak tercapai maka

sidang akan terus dilanjutkan, prosedur persidangan sama seperti prosedgr

persidangan biasa pada umumnya. Walaupun pemeriksaan perkara E€atan

perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan pengucapan putusannya

hanrs dilakukan dalam sidang terbuka.

S.v
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BAB YI

KESIMPT]LAN DAN SARAN

A. Kcsimpulan

Lembaga-lembaga perlindungan perempuan (wcc) merupakan lembaga

yang memberikan bantuan bagi perempuan untuk dapat menuntut hak-haknya

dari perlakuan diskriminasi yang terjadi dalam hubungan rumah tangga sebagai

suami istri. istri yang sering mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik,

psikis maupun ekonomi dari suaminya dapat meminta bantuan ke WCC untuk

membantu memberikan perlindungan dan membantu menyelesaikan konflik yang

terjadi tersebut. WCC dalam hal ini berkedudukan sebagai mediator yang dapat

memberikan pelayanan secara hukurn, psikologis, rohani dan medis, baik melalui

proses pendampingan, konseling maupun bentuk-bentuk kegiatan lain yang

berhubungan dengan memberikan perlindungan kepada korban (iski).

Kedudukan wcc sebagai mediator hanya bersifat sebagai penengah,

artinya semua keputusan berada sepenuhnya ditangan kedua belah pihak yang

berkonflik yaitu suami dan istri, wcc hanya memberikan saran-saran

penyelesaian. Apabila pihak istri mefilsa iogrn meneruskan penyelesaian

perkawinannya melalui proses cerai dipersidangan, maka wcc akan berperan

sebagai pendarnping secara hukum mulai dari proses persiapan, persidangan,

hingga putusan pengadilan. Pemulihan psikis istri pasca putusan perceraian

adalah hal utama yang meqfadi kerja wcC. Melalui pendampingan dan

1
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konseling WCC dapat berperan memberikan pemulihan kehidupan istri agar

dapat kembali bersosialisasi di masyarakat dengan sewajamya.

B. Saran

Pemerintah sebagai aparatur Negara harus memberikan perhatian terhadap

kerja dari lembaga-lembaga perlindungan perempurul (wcc) agar dapat

beraktifrtas dengan baik dalam memberikan perlindungan hak-hak perempual,

terutama yang berkaitan dengan birokrasi kepegawaian pemerintahan, birokrasi

di kepolisian dan dipengadilan. Peranan pemerintah juga sangat diperlukan

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang responsif dengan

mengarusutarnakan peranan perempuan dalam pembat'igunan, artinya kebijakan-

kebijakan pembarrgunan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah dapat

memberikan rurmg gerak perlindungan bagr hak-hak perempuan secara umum di

masyarakat.
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