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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. 

Keberadaan tersebut dapat dipahami bahwa segala perilaku bangsa Indonesia 

baik secara instansiil, organisatoris maupun personal harus selalu berdasarkan 

hukum serta peraturan perundang – undangan  yang berlaku, dan tidak 

dibenarkan dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan 

atau hukum yang sedang berlaku tersebut. Singkat kata dapat disebutkan 

bahwa hukum berlaku sebagai tatanan yang harus dihormati oleh semua 

pihak. 

            Fakta Indonesia sebagai negara hukum dapat dilihat dari berbagai 

bentukan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam segala bidang 

baik terkait dengan masalah ideologi, politik, sosial, budaya, agama, 

pendidikan, kesehatan, hingga bidang pertahanan keamanan serta aspek – 

aspek lain yang kiranya tidak dapat disebutkan satu persatu. Dalam bidang 

agama, pemerintah telah memberlakukan berbagai macam peraturan 

perundangan antara lain Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut 

Peraturan Pemerintah yang menyertainya, Kompilasi Hukum Islam dan 

peraturan perundangan yang lainnya yang memiliki keterkaitan. Peraturan 
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perundangan sebagaimana disebutkan diatas dipergunakan oleh pemerintah 

untuk mengatur tentang pernikahan dan perceraian berikut segala hal ikhwal 

yang menyertainya bagi warga negara yang beragama Islam. 

Keberadaan segala peraturan perundangan tersebut tentu telah pula 

dibarengi dengan upaya pemerintah untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat agar keberadaannya menjadi dipahami dan dimengerti, tentang 

apa fungsi serta kegunaannya, sehingga keberadaan hukum dan peraturan 

perundangan itu sendiri mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. 

Namun demikian kiranya masih patut disayangkan bahwa sebagian besar 

masyarakat di Indonesia masih sangat awam dengan keberadaan hukum dan 

peraturan perundangan, sehingga banyak hak – hak masyarakat yang 

seharusnya sampai kepada dirinya untuk dirasakan,  justru menjadi terabaikan 

di sebabkan suatu kondisi ketidaktahuan oleh masyarakat itu sendiri. 

Pada dasarnya di Indonesia, perihal ragam tindakan hukum 

masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundangan 

sebagaimana telah disebutkan diatas dapat terlihat dengan merebaknya 

perkara perceraian bagi pemeluk Agama Islam di Pengadilan Agama yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaannya masih sangat kental dengan 

situasi serta kondisi pengabaian terhadap hak diri sendiri oleh masyarakat, 

dimana seharusnya hak tersebut justru harus selalu diperjuangkannya agar 

mendapatkan suatu keadilan. Hal ini sangat tampak dalam suatu fakta dalam 

masyarakat atau para pihak berperkara dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama. Sebagai suatu contoh fenomena yang diperkirakan tidak 
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akan terdapat banyak perbedaan jika dibandingkan dengan daerah lain dalam 

kewenangan peradilan yang sama, yaitu potret secara kuantitas pihak – pihak 

yang mengajukan upaya hukum banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Semarang terhadap Putusan Pengadilan Agama Kudus. 

Kondisi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus 

sebagaimana disebutkan diatas, dimana para pihak berperkara sangat sedikit 

yang menggunakan hak – haknya untuk berupaya hukum banding ke 

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, hal tersebut dipandang cukup 

memprihatinkan serta terindikasi merupakan preseden buruk dalam dunia 

hukum dan peradilan, karena warga negara ternyata tidak dapat menggunakan 

hak – haknya secara baik dalam berbuat hukum, dimana keberadaan tersebut 

cukup berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. 

Sebuah data yang bersumber dari Pengadilan Agama Kudus 

memberikan gambaran akan fenomena tersebut, dimana dalam angka – angka 

tersebut di dapatkan suatu fakta yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 

Agama Kudus, bahwa dari jumlah 1.136 perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat 

yang terdaftar pada Tahun 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, 

ternyata hanya terdapat 7 upaya hukum banding dari pihak berperkara yang 

merasa belum puas terhadap isi putusan pengadilan. Sehingga dari angka 

tersebut, dari keseluruhan jumlah perkara yang terdaftar terindikasi sangat 

kecil pihak – pihak berperkara yang melangkah untuk berupaya hukum 

banding oleh karena rasa ketidakpuasan atas isi putusan pengadilan. Hal ini 

merupakan suatu keadaan yang tentu kurang diharapkan baik oleh pemerintah 
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selaku pembentuk peraturan perundangan, maupun masyarakat secara umum 

sebagai subjek hukum atau peraturan perundangan. Karena kondisi tersebut 

cukup menunjukkan keberadaan tidak sampainya misi penyadaran hukum 

dari pemerintah kepada masyarakat. 

 

PERKARA GUGATAN PENGADILAN AGAMA KUDUS 

TAHUN 2016 

 

PERKARA GUGATAN 

 

JUMLAH PERKARA 

Izin Poligami 7 

Cerai Talak 303 

Cerai Gugat 833 

Kewarisan 4 

Harta Bersama (Gono Gini) 4 

Hibah 1 

 

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada Tanggal 22 Juni 2017 
 
 
 

 
PERKARA BANDING MELALUI KEPANITERAAN 

PENGADILAN AGAMA KUDUS 

TAHUN 2016 

 

BULAN 

 

JUMLAH BANDING 

 

TGL BANDING 

 

NOMER PERKARA 

Januari 1 04 – 01 – 2016 0477/Pdt.G/2015/PA.Kds 

Pebruari 1 22 – 02 – 2016 0853/Pdt.G/2015/PA.Kds 

Maret  1 24 – 03 – 2016 1149/Pdt.G/2015/PA.Kds 

April 1 04 – 04 –2016 0102/Pdt.G/2015/PA.Kds 

Mei  0 - - 

Juni 0 - - 

Juli 0 - - 

Agustus 1 15 – 08 – 2016 0249/Pdt.G/2016/PA.Kds 

September 1 01 – 09 – 2016 0421/Pdt.G/2016/PA.Kds 
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Oktober 0 - - 

Nopember 1 28 – 11 – 2016 1055/Pdt.G/2016/PA,Kds 

 

Sumber : Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada Tanggal 22 Juni 2017 
 
 
 

Dalam kondisi yang sedemikian rupa sebagaimana dapat dilihat pada 

angka – angka dalam tabel di atas tentu sangat menarik untuk dijadikan 

sebagai fokus sebuah penelitian, hingga akhirnya dapat diketahui apa yang 

sebenarnya telah terjadi. Hal tersebut yang menjadi latar belakang penelitian 

bagi penulis untuk melaksanakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI 

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

KUDUS DALAM PERKARA PERCERAIAN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM 

BANDING TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS DALAM 

PERKARA PERCERAIAN”. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris 

dengan batasan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor yang menyebabkan para pihak tidak melakukan upaya 

hukum banding? 

2. Bagaimana mekanisme upaya hukum banding terhadap putusan 

pengadilan dalam perkara perceraian ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitianini,  adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan para pihak 

tidak menggunakan upaya hukum banding. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme upaya hukum banding 

terhadap putusan pengadilan dalam perkara perceraian. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian tentang implementasi upaya hukum banding 

terhadap putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara perceraian ini, 

dapat memberikan kontribusi serta manfaat yang positif bagi pemerintah 

maupun masyarakat luas, baik secara teoritis maupun praktis 

1. Kegunaan Teoritis 

  Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan 

di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, utamanya pada disiplin ilmu 

hukum dengan kekhususan hukum perdata. 

2. Kegunaan Praktis 

  Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi 

masyarakat secara umum agar lebih mengerti dan sadar akan hak yang 

dimiliki oleh para pihak berperkara dalam rangka berupaya hukum atas 

putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara gugat cerai/cerai talak 

di Pengadilan Agama Kudus. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai 

masukan dalam rangka upaya pengambilan kebijakan serta penerapan 



 

7 
 

peraturan perundangan yang sekiranya mampu meminimalisasi akibat dari 

ketidaktahuan masyarakat akan manfaat sebuah upaya hukum atas perkara 

yang sedang dihadapi, sehingga dalam setiap proses hukum atas perkara 

perceraian akan didapatkan suatu wujud rasionalitas, konstitusional, serta 

mampu melahirkan putusan pengadilan yang benar – benar mencerminkan 

suatu wujud keadilan masyarakat. 

 

E. Sistimatika Penelitian 

Sistematika atas bagian – bagian yang dibahas dalam skripsi ini 

menjadi beberapa bab dan sub bab, yang ditata sedemikian rupa agar masing 

– masing dapat saling berkaitan dan lebih sistematis, terarah, serta mudah 

dimengerti oleh pembaca, sehingga keberadaannya menjadi saling 

mendukung dan merupakan satu kesatuan yang utuh. 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :      PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik 

secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penelitian. 

BAB II :      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi kajian pustaka yang berkaitan langsung 

dengan judul dan masalah yang diteliti, serta menjelaskan 

kepustakaan yang ada sangkut pautnya dengan masalah 

yang diteliti tersebut, diantaranya yaitu Perceraian, 
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Pengadilan Agama, Putusan Pengadilan, dan Upaya 

Hukum. 

BAB III :     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penggambaran secara lebih 

terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang 

digunakan. Secara terperinci, isi dari bab ini terdiri dari : 

Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode 

Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode 

Pengolahan dan Penyajian Data, serta Metode Analisis 

Data. 

BAB IV :     HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang 

membahas tentangfaktor - faktor yang menyebabkan para 

pihak tidak menggunakan upaya hukum banding dan 

mekanisme upaya hukum banding terhadap putusan 

Pengadilan  dalam perkara perceraian. 

BAB V :     PENUTUP   

Bab yang terakhir ini berisi tentang uraian kesimpulan dari 

hasil penelitian dan pembahasan serta memuat saran – 

saran mengenai permasalahan yang ada untuk ditujukan 

kepada pihak – pihak yang berkepentingan berkenaan 

dengan permasalahan yang dijadikan objek penelitian. 

 


