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ii  KATA PENGANTAR      Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan  kepada penghulu kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi’in dan tabi tabi’in dan seluruh umat muslim yang masih tetap istiqamah di jalan Allah.   Selama penulis berada di IAIN Kendari untuk menimba ilmu banyak pihak yang telah berjasa dan memberi kontribusi dalam bentuk moril maupun materil. Untuk itu sebagai kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terimah kasih dan penghargaan  yang tak terhingga kepada: 1. Prof. Dr. Faisah Binti Awad, M.Pd sebagai Rektor IAIN kendari beserta jajarannya yang telah memberikan arahan dan pembinaan guna keberhasilan studi penulis. 2. Dr. Laode Abdul Wahab, M.Pd, sebagai direktur Pascasarjana IAIN Kendari. 3. Dr. St. Halimang, M.HI, selaku Kaprodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Pasca Sarjana IAIN Kendari. 



iii  4. Dr. Muh. Alifuddin, M.Ag sebagai pembimbing I yang penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu dan pikiran, perhatian, arahan serta masukan dalam proses penulisan tesis ini. 5. Dr. Hj. Ipandang, M.Ag, Selaku pembimbing II yang telah memberikan kritian dan kontribusi dalam perbaikan tesis ini. 6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Kendari yang telah memberikan ilmu serta membantu dalam proses pengurusan administrasi di IAIN kendari. 7. Ayah dan Ibu penulis, karena dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati mereka dalam memberikan dorongan kepada penulis, baik bimbingan secara moril maupun materil. 8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Pasca Sarjanater-khusus Program StudiAhwal Al Syakhsiyyah angkatan 2016 yang telah memotivasi, men-Support, serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. 9. Semua pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta partisipasinya dalam pengumpulan bahan serta materi sehingga proposal tesis ini dapat terselesaikan.      





v  PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.  A. Konsonan  Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ب Ba B Be ث Ta T Te ث Tsa Ş es (dengan koma di bawah) ج Jim J Je ح Ha Ĥ ha (lengkungan di atas) خ kha Kh ka dan ha د dal D De ذ zal Ż zet (dengan titik di atas) ر ra R Er ز zai Z Zet س sin S Es 



vi  ش syin Sy es dan ye ص sad Ş es (dengan titik di bawah) ض dhad Dh de (dengan titik di bawah) ط ta Ţ te (dengan koma di bawah) ظ za Ž zet (dengan lengkung di atas) ع ‘ain ‘ Apostrof terbalik غ gain Ģ ge (dengan titik di atas) ف fa F Ef ق qaf Q Qi ك kaf K Ka ل lam I El م mim M Em ن nun N En و wau W We Bھ Ha H Ha D hamzah ’ Apostrof ى Ya Y Ye  Hamzah (I) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). B. Vokal 



vii  Vokal bahasa Arab, seperti  bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, tulisannya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf Latin Nama  ًا Fatĥah a a  ٍا Kasrah i i ٱ Dhammah u u  2. Vokal Rangkap Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu: Tanda Nama Huruf Latin Nama ...ي Fatĥah  dan ya ai a dan i ...و Fatĥah dan Wau  au a dan u Contoh:  RST  : kaifa لVWX :  fa’ala لYھ : haula C. Maddah atau Vokal Panjang Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, tulisannya berupa huruf dan tanda, yaitu: 



viii  Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama ا   ...ى... Fatĥah  dan  alif atau ya â a dan lengkung di atas ...ى Kasrah dan ya î i dan lengkung di atas ...و Dhammah dan wau û u dan lengkung di atas  Contoh:  تV_ : măta    `_ر : ramâ   bcd : qĭla D. Ta’marbutah Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: 1. Ta’marbutah Hidup  Ta’marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah “t”. 2. Ta’marbutah Mati Ta’marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, tulisannya adalah “h”. 3. Kalau kata pada terakhir dengan ta’marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’marbutah itu dituliskan dengan ha “h”. Contoh:  لVgطiا jkرو : raudah al-aftal        raudatul atfal 



ix     رةYmno jmpqnoا : al-madinah al-munawwarah    jrsط  : talhah  E. Syaddah atau Tasydid Syaddah atau Tasydid  yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid atau syaddah, dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah atau tasyid.  Contoh:  Vmtر : rabbana   لuv : nazzăla   وqI : ‘aduwwun Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ...ى, maka huruf tersebut ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).  Contoh:  `sI : ‘ali (bukan ‘aliyy atau aly)   `txI : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby) F. Kata Sandang Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’rifah). Namun dalam transliterasi ini, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiah dan kata sandang yang diikuti dengan huruf qămariah. 1. Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsyiah 



x  Kata sandang yang diikuti dengan huruf syamsyiah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf (1) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.  2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qămariah Kata sandang yang diikuti dengan huruf qămariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsyiah maupun huruf qămariah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  Contoh: ynzا : as-syămsu    {s|oا : al-qalamu    b}xoا : ar-răjulŭ G. Hamzah Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: تx_ٱ : umirtu   bTأ : akala   إن : innă H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 



xi  Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari penggabungan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fî Žilâl al-Qur’ân   Al-Sunnah qabl al-tadwîn   Al-‘ibârât bi ‘umûm al-lafz lâ bi khûsûs al-sabab   Wa aufûl-kaila wal miẑâ   Bismillâhi majhăra wă mursahă I. Lafz al-Jalâlah (هللا) Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhâf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: �pهللاد  : dînullâh   Vtهللا  : billâh Adapun ta’marbûtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalâlah, ditransliterasi dengan huruf “t”. Contoh: jnر� �X {هللاھ   : hum fî rahmatillâh 



xii     {�tهللاVھV�x_وVاھx�_  : Bismillhi majhara wa mursaha J. Huruf Kapital Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:  Wa mâ Muĥammadun illâ rasŭl  Inna awwala baitin wudhi ‘a linnâsi lallazĭ bi Bakkata mubârakan  Syahru Ramdhân al-ladzĭ unzila fĭh al-Qur’ân  Ibrâhĭmul-Khalĭl Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk “Allah” bisa dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh: �_x�vهللاRpxd �SXو   : Nāsrun minălăhi wa fathun qarib  هللاVWcn}x_iا   : Lillhi al-amru jami’an  



xiii  ABSTRAK Zainuddin, 2019, Efektivitas UU No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Dalam Menekan Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendari) Pembimbing I : Muh. Alifuddin, dan Pembimbing  II : Hj Ipandang    Pernikahan merupakan ikatan yang sah antara suami dan istri yang menghasilkan konsekuensi hukum terkait dengan hak dan kewajiban suami istri dalam menempuh kehidupan rumah tangga agar tercipta keharmonisan, satu sama lainya. Namun terkadang tujuan pernikahan tidak sesuai cita-cita, walaupun telah dijaga perceraian tidak dapat dihindari. perceraian merupakan akibat perkawinan yang kurang harmonis antara suami istri, penyebab perceraian salah satunya adalah KDRT. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam menekan tingkat perceraian akibat KDRT? kemudian Faktor-Faktor apa yang menyebabkan  UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT  tidak berjalan efektif? Dan  Bagaimana solusi UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT  bisa berjalan efektif? Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kendari. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penulusuran referensi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa UU No 23 Tahun 2004 yang lahir untuk menekan tingkat perceraian belum bisa berjalan efektif, karena berdasarkan data yang diperoleh setiap tahunnya terus terjadi peningkatan perceraian. Faktor yang membuat undang-undang UU No 23 Tahun 2004  belum bisa berjalan efektif diantaranya, isi dari UU itu sendiri karena kasus KDRT merupakan delik aduan, kemudian korban yang tidak melaporkan kasusnya, penegak hukum yang lambat serta sarana dan fasilitas yang masih terbatas.  Kata Kunci : UU, KDRT, Pengadilan Agama.    



xiv  ABSTRACT Zainuddin, 2019, Effectiveness of Law No. 23 of 2004 Concerning Domestic Violence in Suppressing Divorce Rates (Case Study in Kendari Religious Court) Supervisor I: Muh. Alifuddin, and Counselor II: Hj Ipandang    Marriage is a legitimate bond between husband and wife that results in legal consequences related to the rights and obligations of husband and wife in living a domestic life in order to create harmony with one another. But sometimes the purpose of marriage is not in accordance with its ideals, even though divorce has been maintained can not be avoided. divorce is the result of an unharmonious marriage between husband and wife, one of the causes of divorce is domestic violence. The main problem in this study is how is the effectiveness of Law No. 23 of 2004 on domestic violence in suppressing the divorce rate due to domestic violence? then what factors cause Law No. 23 of 2004 regarding domestic violence to be ineffective? And how can the solution of Law No. 23 of 2004 on domestic violence be effective? This type of research is qualitative with descriptive analysis techniques. this research was conducted at the Kendari Religious Court. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, documentation, and reference tracking. Then, data processing techniques and data analysis are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that Law No. 23/2004 which was born to suppress the divorce rate has not been able to run effectively, because based on data obtained every year there continues to be an increase in divorce. Factors that have made Law No. 23 of 2004 unable to work effectively include, the contents of the Act itself because domestic violence cases are complaints, then victims who do not report cases, slow law enforcement and limited advice and facilities.  Keywords: Law, Domestic Violence, Religious Courts.       



xv    �pqoا �p2019, ز dن  رYvV|oا �coVWX {23  �m�2004 ق��oا �}در ��k `X �c}وuoة اVcroا `X �mWoا �I     ) وY�p qd ��o . ¡grp Yoن ھqف اV�moح Yp iا�X ا _b. و زو{X jS` اVcroة اuoو{qoYS� `T �c اVW�oدة Vn�mctاV�moح �ct q|I اuoوج و اuoو{� ا�oى ��dVI b�rp ا�ro} اYoVt �sWS� `Soا{�Vت و اY|roق �ct اuoوج   اVro{� إqnr_2  :�vqmX أ�o ا�pqo و اx�noف :  1اx�noف , )اqoرا�� ا�n�r_ `X �c�|o اqmT �pqoارى  Rm�Sp i ق��oVX .وج وuoا �ct دةVW�oا jcX ¢�co حV�moا b£V� ق��oا jS}زو . �mWoا jtVأ�� �_ R��oا qأ� �c}وuoة اVcroا `X . �cT ¤r�oھ�ا ا `X �s¥�noرأس ا {dن  رYvV|oا �coVWX23  �m�2004  ةVcroا `X �mWoا �I اYvV|oن  رd} ؟ و أي اx£VmWo اR��� `So   اX �mWo` اVcroة اuoو{�cا�oى j���p  اuoو{��k `X �c در{� ا��oق 23  �m�2004 X �mWoا �I�c}وuoة اVcroا ` o جx¨noا �cT ا ؟ وqc} يx�p i {dن  رYvV|s23  �m�2004  �I �c}وuoة اVcroا `X �mWoا ؟  اqc} ىx�p �T   `g£Yoا bcsrSoا ��mnt VcIYv V©rt ¤r�oھ�ا ا `X مq¨S�p ى�oا ¤r�oع اYv , �n�r_ `X ¤r�oھ�ا ا q|Wp } _n} ��m_ { . ��m¬ اVvVc�oت اq¨S�noم _�Vھqة و _Vrورة و ا�cYSo و _��WoV اxnoا{¬, اqmT �pqoارى   bا�xnoا ��©t تVvVc�oا bcsrSoو ا bc��Soت. 1: اVvVc�oا ®cg¨� ,2 .� تVvVc�oا {pq| ,3 .�£�¨oأن     . ا `sI لqp ¤r�oا ��cSv {dن  رYvV|o23ا  �m�2004 �c}وuoة اVcroا `X �mWoا �I  جx¯ى أ�oا و _� . �S�p {o¬ أن x�pى {qcا  ن اVvVc�oت اq}Y� `So أن ا��oق Y�Spر bT ا���o ,�m�o در{� ا��oق  bW�p ى�oا R��oناYvV|oا   {d23ر  �m�2004 x�p {o نYvV|oھ�ا ا �_ °noا اqc} .  ن �c}وuoة اVcroا `X �mWoد اqrnoا �Xاxnoو ا {TVroا  ±�t ² و�p {o مYs³noوى } اV�z ء�z Yھ.                       
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xviii  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang   Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan  kewajibannya harus didasari oleh agama dan teologi kemanusiaan, hal ini penting ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan  rumah  tangga1.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  bergantung  pada setiap orang dalam satu lingkup rumah tangga, terutama dalam sikap, perilaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkup rumah tangga tersebut.  Perkawinan Selain bersifat ilahiah, perkawinan juga merupakan ikatan sosial yang menghasilkan konsekwensi hukum, terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, melalui pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan bertekad untuk menempuh bahtera rumah tangga apapun rintangan yang menghadapi. Bahkan Pasal 33 UU RI No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 (2) KHI menegaskan agar suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lainnya2.                                                           1 Ahmad Tolabi Khaerlie.  Hukum Keluarga Indonesia.(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h 110.  2 M. Anshary MK. Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) h 147. 



2   Struktur keluarga kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga membawa konsekwensi yang tidak ringan, yaitu seorang suami karena memiliki kekuatan fisik maka ia berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah suami memenuhi kewajibannya maka menjadi kewajiban istri untuk taat dan menjaga harkat dan martabat suami (keluarga). Sebuah keseimbangan dalam hal kewajiban sebagimana dalam QS. Al-Nisa‟ 3/4: 34 menyatakan:. 
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jk�?�� �D]��`!l m�n       Terjemahnya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah 



3   kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar3.  Pada mulanya setiap pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama. Tetapi, tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami istri, jika ada masalah yang mengganggu kerukunan pasangan ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor salah satunya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pemerintah telah berusaha agar kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri segera diakhiri dengan lahirnya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Masalah KDRT tidak terlepas dari diskriminasi oleh pelaku terkhusus suami dan yang menjadi korban adalah para istri, sehingga upaya penghapusan kekerasan harus terkait dengan upaya mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan4. Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami istri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah  yang  sulit  diatasi.  Umumnya  masyarakat  menganggap  bahwa anggota keluarga  itu  adalah  milik  laki-laki dan  masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah                                                            3Departemen Agama. RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Cet. III; Bandung: Diponegoro 2016. h 85. 4 Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Rineka Utama. 1996) h 65.  



4   pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk   itu   dengan   dikeluarkannya   UU   No.23   Tahun   2004   tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga5. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Pengertian  kekerasan  dan  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorangterutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitan secara   fisik,   seksual,   psikologis,   dan/atau   penelantaran   rumah   tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan   secara   melawan   hukum   dalam   lingkup   rumah   tangga6. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku                                                            5 Aroma Emina Mharta, Perempuan Kekerasan dan Hukum, (Jakarta: UII Press, 2003) h 89. 6Soerjono Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum.  (Jakarta:  Universitas Indonesia Press 2007) h 77. 



5   kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga7. Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga8. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka  menyampaikan sekilas gambaran  mengenai  implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan seberapa jauh efektifitasnya. Berdasrkan hasil observasi yang kami lakuka di Pengadilan Agama kota Kendari kami menemukan fakta bahwa tiga tahun teakhir terjadi peningkatan perceraian akibat KDRT. Pada tahun 2016 perceraian akibat KDRT mencapai 41 kasus, sedangkan pada tahun 2017 perceraian akibat KDRT sebanyak 54 kasus dan                                                            7Ahmad Rofiq,. Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta:Rajawali Pers, 2013) h 59. 8 Rika SaraswatiPerempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2006) h 92. 



6   pada tahun 2018 sampai pada bulan Oktober sudah terjadi perceraian 86 kasus dan ini kemungkinan besar akan terus bertambah hingga akhir tahun  2018.  Melihat fakta di lapangan perlu adanya pertimbangan lain yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah dengan menerapkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam menyelesaikan perkara perceraian yang intinya tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tanpa mengabaikan hak korban kekerasan rumah tangga tersebut. Berdasarkan  uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitipermasalahan di atasdengan mengangkat sebuah judul “Efektivitas UU No 23 Tahun 2004 Tentang KDRT dalam Menekan Tingkat Percerain  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari) B. Batasan dan Rumusan Masalah   Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan membatasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: bagaimana “Efektivitas Uu No 23 Tahun 2004 Tentang Kdrt Dalam Menekan Tingkat Percerain  (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendari). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menjabarkan kedalam tiga rumusan masalah sebagai berikut 1. Bagaimana Penerapan UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT dalam menekan tingkat perceraian akibat KDRT? 2. Faktor apa yang menyebabkan  UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT  tidak berjalan efektif? 3. Bagaimana solusi UU No 23 Tahun 2004 tentang KDRT  bisa berjalan efektif? 



7   C. Definisi Operasional   Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa istilah yang dianggap penting. 1. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya9. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan 2. Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu10. 3. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga11 4. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin                                                            9 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektivitas, Di Akses 10 desember 2018. 10  Anwar Moch, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I, ( Bandung : Citra Aditya Bhakti) 1989, h. 40-41. 11 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta : Kencana Pranada Media ,2008), h.44 



8   melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan12.    D. Tujuan Peneltian dan Manfaat Penelitian  1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan: a. Mengetahui penerapan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan KDRT b. Mengetahui efektivitas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 2. Manfaat Penelitian Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Secara Teoritis Sebagai dasar pijakan untuk melakukan pengembangan terhadap penelitian ini lebih lanjut mengenai kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya. b. Secara Praktis                                                            12 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawianan Indonesia (Jakarta : Indonesia Center Publishing, 2002),  h.25.  



9   Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan  informasi kepada  masyarakat  tentang  kekerasan dalam rumah tangga, dampaknya dan upaya pencegahan dan penanganannya sehingga dapat mencegah semakin luasnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Aparat penegak hukum, menjalankan fungsinya sebagai instansi yang mengemban tugas dalam lingkkup rumah tangga, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi para pelaku maupun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). E. Gambaran Umum Isi  Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:   Bab I merupakan pendahuluan dari keseluruhan isi tesis ini yang digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut. Bab pertama ini menjabarkan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian dan gambaran umum isi.  Bab II kajian pustaka memuat kajian relevan dan kerang kateori.  Bab III metode penelitian memuat jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, instrument penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengujian keabsahan data. Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini lebih memfokuskan analisis tentang efektivitas UU No 23 Tahun 2004 dalam Menekan 



10   tingkat perceraian dan memaparkan hasil penelitian. Dalam Bab ini juga akan dikemukakan apa yang menjadi sebab sehingga UU No 23 Tahun 2004 tidak berjalan efektif dan solusi yang akan dikemukakan oleh penulis.  Bab V adalah penutup yang memberikan uraian mengenai kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini, serta saran yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil penelitian.  
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