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Wawancara dengan Muhammad Surur S.Ag, Ketua Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor PA Kolaka Wawancara dengan Ilman Hasjim, S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 31 Mei 2018 di Kantor PA Kolaka Wawancara dengan Hasnawati, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 04 Juni 2018 di Kantor PA Kolaka Wawancara dengan Abu Rahman Baba, S.HI., M.H, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 07 Juni 2018 di Kantor PA Kolaka Wawancara dengan Sudarmin, HIM Tang, S.HI Hakim Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 07 Juni 2018 di Kantor PA Kolaka  Wawancara dengan Iskandar, S.HI., Hakim Pengadilan Agama Kolaka, pada tanggal 07 Juni 2018 di Kantor PA Kolaka Data putusan yang dijadikan bahan penelitian yaitu: 
1. Putusan perkara Nomor 390/Pdt.G/2015/PA.Klk 
2. Putusan perkara Nomor 385/Pdt.G/2015/PA.Klk 
3. Putusan perkara Nomor 366/Pdt.G/2015/PA.Klk 
4. Putusan perkara Nomor 482/Pdt.G/2015/PA.Klk 
5. Putusan perkara Nomor 397/Pdt.G/2015/PA.Klk 
6. Putusan perkara Nomor 362/Pdt.G/2015/PA.Klk 
7. Putusan perkara Nomor 369/Pdt.G/2015/PA.Klk 
8. Putusan perkara Nomor 461/Pdt.G/2015/PA.Klk 
9. Putusan perkara Nomor 442/Pdt.G/2015/PA.Klk 
10. Putusan perkara Nomor 431/Pdt.G/2015/PA.Klk 
11. Putusan perkara Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Klk 
12. Putusan perkara Nomor 141/Pdt.G/2016/PA.Klk 
13. Putusan perkara Nomor 187/Pdt.G/2016/PA.Klk 



14. Putusan perkara Nomor 511/Pdt.G/2016/PA.Klk 
15. Putusan perkara Nomor 587/Pdt.G/2016/PA.Klk 
16. Putusan perkara Nomor 285/Pdt.G/2016/PA.Klk 
17. Putusan perkara Nomor 419/Pdt.G/2016/PA.Klk 
18. Putusan perkara Nomor 520/Pdt.G/2016/PA.Klk 
19. Putusan perkara Nomor 538/Pdt.G/2016/PA.Klk 
20. Putusan perkara Nomor 544/Pdt.G/2016/PA.Klk 
21. Putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2017/PA.Klk 
22. Putusan perkara Nomor 119/Pdt.G/2017/PA.Klk 
23. Putusan perkara Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Klk 
24. Putusan perkara Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Klk 
25. Putusan perkara Nomor 280/Pdt.G/2017/PA.Klk 
26. Putusan perkara Nomor 328/Pdt.G/2017/PA.Klk 
27. Putusan perkara Nomor 231/Pdt.G/2017/PA.Klk 
28. Putusan perkara Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Klk 
29. Putusan perkara Nomor 385/Pdt.G/2017/PA.Klk 
30. Putusan perkara Nomor 492/Pdt.G/2017/PA.Klk      



PEDOMAN WAWANCARA HAKIM 1. Alasan-alasan apa yang menjadi penyebab perceraian? 2. Apakah ada alasan perceraian karena KDRT? 3. Ada berapa prosentase perkara perceraian karena KDRT? 4. Siapakah yang menjadi korban KDRT? 5. Kekerasan jenis apa yang paling banyak ditangani? 6. Apakah upaya damai tetap dilakukan pada kasus KDRT? 7. Apakah ada yang berhasil didamaikan? 8. Bagaimana upaya pembuktian terhadap kasus KDRT? 9. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan terhadap perkara KDRT? 10. Bagaimana dengan pertimbangan maslahatnya?   



Transkrip Hasil Wawancara 1. Wawancara dengan Muhammad Surur, S.Ag  (Ketua Pengadilan Agama Kolaka) Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, Pukul 10.00-10.45 WITA P : Bagaimana prosentase perkara perceraian di PA Kolaka Pak? N : jika dibanding dari tahun-tahun sebelumnya maka cenderung meningkat. P : Perkara cerai apa yang mendominasi? N : untuk perceraian didominasi perkara Cerai Gugat. P : Apakah di PA Kolaka ada kasus perceraian karena KDRT Pak? N : ya ada banyak kasus perceraian yang terjadi di PA Kolaka dan kebanyakan dari kasus-kasus tersebut dengan alasan KDRT P : Apakah kasus KDRT itu cerai gugat atau cerai talak? N : yang paling banyak adalah cerai gugat namun ada juga perkara cerai talak P : menurut analisa Bapak, mengapa suami sampai melakukan KDRT kepada istrinya? N : kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, adalah umumnya sang suami tidak memiliki mental agamais, dalam arti suami kurang memiliki keimanan yang cukup sebagai bekal dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya P : Ada juga suami yang dianiaya oleh istrinya? N : ya, bahkan dipukul dan dikejar parang di depan umum P :Bagaimana bisa terjadi istri menganiaya suaminya? N : Isteri tersebut kurang memiliki keimanan yang cukup sebagai bekal dalam melangsungkan kehidupan rumah tangganya sehingga terjadi kekerasan seperti itu. P : apakah ada kejadian penganiayaan di Kantor Pengadilan Agama Kolaka atau di dalam ruang sidang? N : pernah ada kejadian seperti itu namun aparat security cepat melerai, olehnya itu pula kita senantiasa menjaga dan menghindari hal-hal tersebut sehingga para pihak sebelum memasuki ruang sidang diperiksa terlebih dahulu jangan sampai membawa 



senjata tajam karena ada beberapa kejadian penikaman dilakukan oleh suami di dalam ruang sidang. P : untuk penangan perkara KDRT bagaimana prosedur penanganannya? N : sama dengan penanganan perkara lainnya P : Bagaimana pembuktian perkara KDRT? N : Pembuktian perkara KDRT cenderung agak susah karena biasanya kekerasan terjadi di dalam rumah atau di dalam kamar sehingga kurang di dukung oleh bukti atau saksi-saksi yang melihat dan memperjelas peristiwa KDRT tersebut. P : Apakah ada perkara KDRT yang bisa dibuktikan dipersidangan? N : untuk penelantaran/ditinggalkan bertahun-tahun oleh pasangannya hampir semua bisa dibuktikan, yang agak susah dibuktikan adalah pemukulan namun dari banyaknya kasus KDRT ada pula yang bisa membuktikan dengan menunjukan hasil Visum serta surat laporan kepolisian namun prosentasenya sedikit. P : Kekerasan jenis apa yang paling banyak ditangani? N : Penelantaran dan kekerasan psikis berupa makian, umpatan dan ancaman P : apakah upaya damai tetap dilakukan untuk perkara KDRT? N : iya tetap dilakukan upaya damai berupa penasihatan, bahkan jika kedua belah pihak hadir maka dilakukan mediasi dalam waktu semaksimalnya (30 hari) P : Apakah ada yang berhasil didamaikan? N : seingat saya untuk perkara KDRT ada satu atau dua perkara yang dicabut pendaftarannya namun indikasinya bukan berdamai akan tetapi salah satu pihak menghindari pasangan lainnya karena merasa terancam keselamatannya. P : Bagaimana pertimbangan materil hakim menangani perkara KDRT? N : Pertimbangan Materil dalam menangani perkara KDRT mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf B dan D serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 P : Apakah Undang-undang PKDRT tidak dijadikan pertimbangan? N : Undang-undang PKDRT jarang dijadikan pertimbangan materil dalam putusan-putusan Pengadilan Agama karena Undang-undang tersebut lebih condong pada 



permasalahan pidana meskipun ada beberapa putusan yang telah memuat pertimbangan dari Undang-undang tersebut. P : Secara umum dalam mengambil keputusan, bagaimana pertimbangan hakim kaitannya dengan maslahat? N : pada umumnya perceraian bisa dikabulkan jika telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga pasangan suami istri telah pecah, apakah karena faktor KDRT ataukah yang lainnya, hal tersebut bisa dicermati lebih lanjut dengan penasihatan yang diabaikan oleh keduanya atau salah satu pihak, baik oleh pihak keluarga ataukah nasihat dari majelis dalam persidangan sehingga dengan pertimbangan hal tersebut dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan  maka perkaranya dikabulkan        Gambar 1 Wawancara dengan Muhammad Surur  



2. Wawancara dengan Ilman Hasjim, S.HI., M.HI (Hakim Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Hakim Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Kamis, Tanggal 31 Mei 2018, Pukul 11.00-11.30 WITA P : Apakah Bapak pernah menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT? N : Ya, beberapa perkara cerai kami tangani dengan alasan KDRT P : jika di bandingkan dengan perkara cerai dengan alasan yang lain bagaimana prosentase perkara cerai dengan alasan KDRT? N : jika merujuk pada pasal 5 UU PKDRT maka mayoritas perkara cerai karena KDRT P : dari alasan-alasan KDRT, alasan apa yang paling banyak bapak tangani? N : alasan penelantaran dan kekerasan dalam bentuk psikis berupa suara keras, kasar, dihardik, dicaci dan dimaki P : bagaimana dengan penganiayaan pisik? N : ada juga posita tentang penganiayaan pisik namun terkadang disaat persidangan tidak bisa dibuktikan sehingga kita mengambil pertimbangan perselisihan saja P : Apakah ada perkara KDRT yang bapak tangani berhasil di damaikan? N : belum ada yang berhasil damai P : Bagaimana pertimbangan bapak dalam memutus perkara cerai karena KDRT? N : jika gugatan perkara KDRT terbukti maka secara normatif pertimbangan kita mengambil rujukan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dan PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19  



3. Wawancara dengan Hasnawati, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Pelayanan Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Senin, Tanggal 04 Juni 2018, Pukul 08.30-09.00 WITA P : Apakah Ibu Hakim pernah menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT? N : Ya, ada beberapa perkara cerai yang diperiksa dengan alasan KDRT P : berapa prosentase perkara cerai dengan alasan KDRT dibanding alasan lainnya? N : perkara cerai karena KDRT adalah perkara cerai yang mendominasi P : dari alasan-alasan KDRT, alasan apa yang paling banyak bapak tangani? N : alasan penelantaran dan kekerasan dalam bentuk psikis berupa suara keras, kasar, dihardik, dicaci dan dimaki P : bagaimana dengan penganiayaan pisik dan pemukulan yang pernah ibu tangani? N : Permasalahan penganiayaan dan pemukulan terhadap salah satu pasangan yang dilakukan oleh pasangannya terkadang tidak ditonjolkan sebagai penyebab perceraian, pada umumnya kasus yang ada dikategorikan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak bisa lagi didamaikan sehingga hakim menjadikan hal itu sebagai pertimbangan utama; P : kenapa bukan berdasar pada pertimbangan KDRT? N : karena alasan-alasan pengaju pekara (Penggugat/Pemohon) pada umumnya berdasar perselisihan terus menerus, biasanya terjadi pemukulan dan penganiayaan namun sulit dibuktikan dalam persidangan karena hal itu terjadi dalam kamar atau di dalam rumah hal mana tidak dilihat oleh orang lain, meskipun ada beberapa perkara yang bisa membuktikan. P : Bagaimana dengan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara KDRT tersebut, kaitannya dengan maqaasid syariah? N : saat mempertimbangankan putusan perkara cerai maka berpedoman pada Qur’an dan Hadits dengan memaparkan ayat-ayat tentang pernikahan serta berpedoman pada beberapa kaidah yang menjadi pedoman dalam pertimbangan hakim diantaranya menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik maslahat    P : Apakah ada perkara KDRT yang berhasil di damaikan? N : ada yang mencabut perkaranya namun sepertinya bukan berdamai tetapi pihak Penggugat menghindari Tergugat  



   



4. Wawancara dengan Abu Rahman Baba, S.HI., M.HI (Hakim Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Pelayanan Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Kamis, Tanggal 07 Juni 2018, Pukul 08.30-09.00 WITA P : Apakah Bapak pernah menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT? N : Ya, beberapa perkara cerai kami tangani dengan alasan KDRT P : jika di bandingkan dengan perkara cerai dengan alasan yang lain bagaimana prosentase perkara cerai dengan alasan KDRT? N : Perkara cerai dengan alasan KDRT yang agak banyak  P : dari alasan-alasan KDRT, alasan apa yang paling banyak bapak tangani? N : alasan penelantaran, suaminya pergi meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa kabar dan tidak diketahui dimana alamat pastinya. P : Bagaimana proses penyelesaian perkara tersebut sementara alamatnya tidak diketahui? N :  jika salah satu pihak tidak diketahui alamat pastinya maka pemanggilan sidang dilakukan melalui media massa, namanya perkara ghaib. P : berapa lama pemanggilan dilaksanakan lalu diadakan sidang? N : empat bulan lamanya. P : apakah perkara ghoib banyak yang masuk di PA Kolaka? N : ada beberapa perkara ghoib kalau diprosentasikan dari perkara cerai berkisar 10% perkara ghoib; P : bagaimana dengan penganiayaan pisik yang bapak tangani? N : ada juga posita tentang penganiayaan pisik namun terkadang disaat persidangan tidak bisa dibuktikan sehingga kita mengambil pertimbangan perselisihan saja P : Apakah ada perkara KDRT yang bapak tangani berhasil di damaikan? N : belum ada yang berhasil damai  



    



5. Wawancara dengan Sudarmin, HIM Tang, S.HI., M.HI (Hakim Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Hakim Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Kamis, Tanggal 07 Juni 2018, Pukul 10.00-11.00 WITA P : Apakah Bapak pernah menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT? N : Ya, ada beberapa perkara cerai yang kami periksa dengan alasan KDRT P : jika di bandingkan dengan perkara cerai dengan alasan yang lain bagaimana prosentase perkara cerai dengan alasan KDRT? N : kebanyakan cerai karena KDRT P : dari alasan-alasan KDRT, alasan apa yang paling banyak bapak tangani? N : penganiayaan psikis berupa ancaman dan makian P : bagaimana dengan penganiayaan pisik? N : ada juga posita tentang penganiayaan pisik namun terkadang disaat persidangan tidak bisa dibuktikan sehingga kita mengambil pertimbangan perselisihan saja P : Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara? N : Hakim dalam menangani perkara memeriksa dan memutus berdasarkan posita yang diajukan dalam surat gugatan, dari posita (alasan-alasan) cerai itulah dikembangkan dan analisa fakta hukumnya. P : seperti apa alasan-alasan cerai yang banyak ditangani? N : kebanyakan posita-posita gugatan memuat alasan perselisihan terus menerus meskipun ternyata dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terjadi penganiayaan atau pemukulan sehingga pertimbangan putusan biasanya fokus kepada perselisihannya saja, namun ada pula putusan yang memuat pertimbangan undang-undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 meskipun nominal putusannya sedikit. P : mengapa pertimbangan UU PKDRT Cuma sedikit? N : karena di Pengadilan Agama Kolaka menangani perkara-perkara perdata khusus, tidak menangani perkara yang ada unsur pidananya, hal ini berbeda dengan Peradilan Agama yang ada di wilayah Aceh yang bernama Mahkamah Syar’iyah yang diberi kewenangan menangani perkara pidana P : Apakah ada perkara KDRT yang bapak tangani berhasil di damaikan? N : belum ada yang berhasil damai kebanyakan putus cerai  



   



6. Wawancara dengan Iskandar, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Hakim Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Kamis, Tanggal 07 Juni 2018, Pukul 14.00-15.00 WITA P : Pernahkah Bapak menangani perkara perceraian dengan alasan KDRT? N : Ya, beberapa perkara cerai kami tangani dengan alasan KDRT P : jika di bandingkan dengan perkara cerai dengan alasan yang lain bagaimana prosentase perkara cerai dengan alasan KDRT? N : dari nominal perkara cerai secara keseluruhan paling banyak didasarkan karena KDRT P : dari alasan-alasan KDRT, alasan apa yang paling banyak bapak tangani? N : penelantaran dan kekerasan psikis P : apakah ada yang mengajukan cerai karena penganiayaan pisik? N : ada juga alasan cerai berupa penganiayaan pisik namun cuma sedikit P : Apakah ada pembatasan tentang dasar pengajuan cerai kaitannya dengan KDRT? N : dalam hukum normatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, pada pasal-pasal tersebut tidak disebut secara detail tentang KDRT namun ada satu pasal yang memuat tentang penganiayaan yaitu huruf D namun hal tersebut jarang dijadikan dasar gugatan P : bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai dengan dalih KDRT? N : jika merujuk pada dasar normatif nya maka akan menjadikan pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar pertimbangan juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf D P : Apakah dalam implementasi putusan itu terwujud? N : agak jarang meskipun ada sedikit putusan yang mengambil pertimbangan tersebut P : kenapa rujukan dasar hokum KDRT jarang dijadikan dasar? N : Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara berdasar pada fakta hokum, dalam persidangan fakta hukum tentang kekerasan pisik jarang bisa dibuktikan, yang agak banyak bisa dibuktikan seperti penelantaran dan kekerasan psikis seperti ancaman dan makian; P : Apakah dalam memeriksa perkara KDRT kedua belah pihak hadir? N : Ada yang hadir namun lebih banyak yang verstek (diluar kehadiran Tergugat/Termohon) P : Jika kedua belah pihak hadir, apakah ada yang berselisih dalam ruang sidang? 



N : iya, mereka berselisih di ruang sidang, ada yang cekcok mulut bahkan ada pula yang saling ancam P : bisakah perkara KDRT dibuktikan dengan hasil Visum Medis? N : ya bisa, namun hal tersebut jarang didapati di ruang sidang, kebanyakan membawa print out foto yang dalam kondisi memar atau bengkak. P : apakah foto seperti itu tidak bisa dijadikan dasar? N : bisa dijadikan persangkaan namun tidak bisa berdiri sendiri mesti didukung oleh bukti lain karena boleh jadi kondisi memar atau lukanya bukan karena disebabkan oleh pasangannya  P : Apakah ada perkara KDRT yang bapak tangani berhasil di damaikan? N : belum ada yang berhasil damai         



7. Wawancara dengan Abdul Rahman, S.Ag (Panitera Pengadilan Agama Kolaka) Tempat: Ruang Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Waktu  : Hari Jumat, Tanggal 08 Juni 2018, Pukul 09.00-10.00 WITA P : Bagaimana saya bisa mengetahui tentang data penanganan perkara di Pengadilan Agama Kolaka dari beberapa tahun lalu? N : Penanganan perkara bisa dilihat secara kolektif dari Risalah Laporan Tahunan  P : Bolehkah kami meminta data risalah laporan tersebut dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017? N : iya boleh, data-data tersebut juga bisa dilihat pada portal www.mahkamahagung.go.id, namun dalam portal tersebut belum secara detail terpaparkan data-datanya, hanya ada data umum saja P : Apa-apa saja yang termuat dalam data laporan itu pak? N : Dalam data laporan memuat tentang perkara yang diterima selama setahun, perkara yang diputus, jumlah dan jenis-jenis perkara, Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dan lain-lain.  P : Mengenai faktor penyebab perceraian, bagaimana format pelaporannya? N : telah ada blangko dari Mahkamah Agung, sehingga kita sisa menginput data-data tersebut P : apa-apa saja faktor penyebab perceraian dalam blangko tersebut? N : - Moralitas yang memuat poligami tidak sehat, krisis moral, dan cemburu  - Meninggalkan kewajiban yang memuat kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggungjawab, kawin dibawah umur,   -  Terus-menerus berselisih yang memuat menyakiti jasmani, menyakiti moral, dihukum, cacat biologis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan lain-lain P : Apakah data-data tersebut boleh saya gandakan? N : silahkan. 



 












































































































































