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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan yang 

menjalankan amanat sebagai pelaksana kekuasaan Kehakiman di Negara 

Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. 

Menurut Ahmad Mujahidin (2012), Pengadilan Agama juga merupakan 

salah satu tempat untuk penyelesaian sengketa, khususnya bagi orang yang 

beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan.  

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha 

Esa. Namun, karena keluarga (rumah tangga) itu didalamnya adalah dua insan 

yang berbeda, maka dari dua insan tersebut bisa saja terdapat tujuan yang 

berbeda juga. Untuk itu, perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.  

Perkawinan terkadang muncul suatu masalah yang membuat rumah 

tangga tersebut menjadi tidak harmonis lagi bahkan bisa saja terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga membuat salah satu 

pihak meninggalkan pihak yang lainnya. Hal ini bisa membuat pihak yang 
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ditinggalkan menjadikan alasan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan 

jalan bercerai yang menurutnya bisa memberikan kemaslahatan bagi dirinya 

dari pada terus menjalani rumah tangganya yang tidak harmonis. 

Menurut Hasbi Kawu dan Zulqisthy Hasbi Kawu (2019) di dalam 

bukunya yang berjudul Intisari Kaidah Hukum acara Peradilan Agama, 

memaparkan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah 

pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi 

Pasal 29 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Pengadilan Agama berkewajiban menyelesaikan perkara perceraian 

yang diajukan oleh salah satu pihak baik itu pihak suami atau pihak istri 

berdasarkan hukum acara yang telah berlaku. 

Setelah perkara perceraian terdaftar, Pengadilan Agama harus 

memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada para pihak berperkara. 

Salah satu upaya Pengadilan Agama untuk memberikan keadilan bagi 

masyarakat berperkara yaitu mengadirkan pihak-pihak berperkara baik itu yang 

mengajukan gugatan (Penggugat) ataupun yang digugat (Tergugat). Untuk 

menghadirkan para pihak yang berperkara Pengadilan Agama harus melakukan 

panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan 

didengar pendapatnya mengenai alasan-alasan pengajuan gugatan agar 

Tergugat dapat diminta keterangannya dan tugas dari Majelis Hakim adalah 

menilau sejauh mana maslahat dari rumah tangga yang sedang didaftarkan 

dalam proses perceraian. 

Upaya untuk menghadirkan para pihak yang berperkara di muka 

persidangan adalah dengan dilakukannya pemanggilan oleh Juru Sita 
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pengadilan di tempat domisili masing-masing. Di dalam proses perkara ada 

dua jenis Tergugat yaitu yang pertama Tergugat yang diketahui alamatnya yang 

pasti dan kedua Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang pasti (gaib).  

 Tergugat yang diketahui alamatnya, Juru Sita bisa dengan mudah 

melakukan panggilan, namun jika Tergugat tidak diketahui alamatnya, maka 

tata cara pemanggilan nya merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 

9 Tahun 1975. Aturan tersebut merupakan salah satu hukum acara yang berlaku 

yang harus diterapkan di dalam proses penyelesaian perkara oleh Pengadilan 

Agama. 

Selain hukum acara, Pengadilan Agama juga mempunyai kewajiban 

untuk menerapkan 3 asas Peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya 

ringan sesuai dengan isi Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana merupakan proses yang mudah 

dipahami oleh masyarakat tanpa adanya formalitas-formalitas yang berbelit-

belit dalam proses pendaftaran hingga persidangan di Pengadilan Agama. 

Cepat dalam hal ini yaitu proses peradilan yang berjalan tanpa adanya 

hambatan selama jalannya persidangan di Pengadilan Agama. Sedangkan biaya 

ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang ringan sehingga dapat dipikul 

oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama. 

Sebaiknya hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama harus 

relevan dengan asas yang telah ditetapkan yaitu asas sederhana, cepat dan 

biaya ringan, khususnya aturan yang mengatur panggilan gaib yaitu Pasal 27 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman
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Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yang mana aturan yang telah 

ditetapkan dalam pasal ini yaitu jangka waktu penggilan gaib adalah 4 bulan 

lamanya. Setelah 4 bulah barulah sidang pertama dilaksanakan dengan dihadiri 

oleh pihak-pihak berperkara. 

Jangka waktu panggilan Tergugat inilah yang peneliti anggap perlu 

peneliti kaji kembali agar peneliti mengetahui relevan tidaknya aturan ini 

dengan asas pengadilan yaitu asas sederhana dan cepat serta peneliti juga dapat 

mengetahui efektif tidaknya aturan ini jika masih diterapkan melihat saat ini 

perkembangan Teknologi informasi dan perkembangan transportasi sudah 

bekembang pesat sedangkan aturan ini dibuat pada 46 tahun yang lalu.  

Perkembangan zaman sudah sangat maju seperti Teknologi informasi 

sudah sangat berkembang pesat baik di kota dan di daerah pedesaan, dengan 

adanya media internet orang mudah saja menerima berita dalam hitungan menit 

serta dari sarana transportasi saat ini sudah banyak kabupaten yang memiliki 

bandara udara sehingga sangat mudah jika seseorang berpindah-pindah tempat. 

Berbeda halnya pada 46 tahun yang lalu memang sangat susah mendapkan 

informasi jika Tergugat mempunyai panggilan sidang melalui pengumuman di 

surat kabar atau mass media. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan 

perkembangan Teknologi informasi saat ini Tergugat bisa dengan mudah 

mendapatkan informasi pemanggilannya. Lalu setelah Tergugat mendapatkan 

informasi tentang panggilannya, Tergugat tidak memerlukan waktu yang lama 

untuk mendaptakan sarana tranportasi menuju ke pengadilan untuk menghadiri 

sidang karena Tergugat bisa dengan sangat mudah melakukan perjalanan 

menggunakan sarana transportasi yang tersedia. Jadi, dengan jangka waktu 1 
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atau 2 hari pihak Tergugat tersebut bisa dipastikan dapat tiba di pengadilan 

yang dimaksud, tidak harus menunggu waktu hingga 4 bulan lamanya. 

Peneliti nantinya mengharap aturan ini bisa direvisi menjadikan waktu 

pemanggilan untuk Tergugat yang tidak diketahui alamatnya bisa dipersingkat 

menjadi 2 bulan. Solusi ini peneliti harapkan nantinya bisa menjadikan proses 

panggilan gaib lebih relevan dengan asas sederhana dan cepat serta masih 

efektif untuk diterapkan jika ditinjau dari segi perkembangan zaman saat ini, 

karena mengingat jumlah perkara gaib di Pengadilan Agama Kolaka tergolong 

tidak sedikit, selain itu apabila aturan ini bisa direvisi bisa jadi akan 

memberikan kemaslahatan bagi Penggugat untuk kehidupan rumah tangganya 

kedepan nantinya.  

Menurut observasi awal peneliti di lokasi penelitian yaitu Pengadilan 

Agama Kolaka, perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama pada tahun 2021 

sejumlah 612 perkara, dimana perkara perceraian yang Tergugatnya tidak 

diketahui alamatnya yang jelas dan dipanggil dengan proses pemanggilan gaib 

berjumlah 26 perkara.  

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, inilah yang menjadi latar 

belakang peneliti untuk mengkaji lebih dalam Efektivitas pemanggilan gaib di 

Pengadilan Agama Kolaka jika diterapkan pada zaman sekarang ini khususnya 

di Pengadilan Agama Kolaka, mengingat pengadilan ini terletak di Kabupaten 

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana Kabupaten Kolaka saat ini sudah 

berkembang pesat baik dari segi Teknologi informasi dan transportasi yang 

dibuktikan dengan telah adanya bandara udara yang telah beroperasi.  
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Selain itu karena perkara gaib di Pengadilan Agama Kolaka tergolong 

tidak sedikit maka patutlah peneliti melakukan penelitian mengenai ada 

tidaknya kemaslahatan dari proses pemanggilan gaib terhadap Tergugat di 

Pengadilan Agama Kolaka. 

1.2.Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian penulis 

adalah mengkaji sejauh mana proses pemanggilan gaib terhadap Tergugat di 

Pengadilan Agama jika dikaitkan dengan asas sederhana dan cepat. 

Awal mula dibentuknya peraturan ini yaitu 46 tahun yang lalu, 

kemudian peraturan ini masih diterapkan hingga saat ini dan tidak pernah 

diadakan pembaharuan dengan mempertimbangkan bagaimana 

perkembangan Teknologi informasi dan transportasi di zaman modern ini. 

1.3.Identifikasi Masalah 

Sebelum melakukan penelitian, maka sebelumnya peneliti 

menguraikan identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu, pemanggilan gaib 

harus dilakukan berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 tahun 1975, waktu yang 

ditetapkan dalam Pasal ini yaitu dilakukan sebanyak 2 kali panggilan melalui 

media massa dengan jangka waktu 4 bulan lamanya. Waktu panggilan inilah 

yang menjadi masalah buat peneliti sehingga peneliti merasa perlu lakukan 

penelitian untuk mengkaji apakah penerapan Pasal ini masih efektif atau 

tidak. 

Sebelumnya Rahmi Humaida pernah melakukan penelitian dalam 

skripsinya yang berjudul Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di 

Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1b, (Skripsi:Fakultas Syari’ah dan 
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Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), namun 

penelitian ini hanya membahas tentang Efektivitas tata cara pemanggilan 

pihak yang gaib (Tergugat yang tidak diketahui alamtanya) melalui media 

massa. Fokus penelitian dari Rahmi Humaida ini adalah tentang Efektivitas 

panggilan gaib melalui media massa, ia tidak memfokuskan penelitiannya 

mengenai waktu pemanggilan yang ditetapkan dalam aturan ini. 

1.4.Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis lebih memfokuskan 

penelitian pada panggilan gaib pada perakara gugatan cerai yang Tergugatnya 

tidak diketahui alamatnya (gaib). 

1.5.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pemanggilan gaib terhadap Tergugat studi di Pengadilan 

Agama Kolaka? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pemanggilan gaib 

terhadap Tergugat studi di Pengadilan Agama Kolaka? 

3. Bagaimana efektivitas proses pemanggilan gaib terhadap Tergugat 

menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 studi di 

Pengadilan Agama Kolaka perspektif maslahat? 

 

1.6.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.6.1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan dari rumusan masalah penelitian yang telah 

ditetapkan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemanggilan gaib terhadap 

Tergugat dalam perkara di Pengadilan Agama Kolaka; 

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses 

pemanggilan gaib terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kolaka. 

3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses pemanggilan gaib 

terhadap Tergugat menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama Kolaka perspektif maslahat. 

1.6.2. Manfaat Penelitian 

Setelah tujuan penelitian tercapai maka manfaat yang hendak 

dicapai adalah: 

1. Manfaat akademis, yaitu dapat menjadi salah satu sumber rujukan 

ilmiah bagi penelitian lanjutan atau yang relevan dengannya 

menyangkut proses pemanggilan bagi pihak Tergugat yang tidak 

diketahui lamatnya. 

2. Manfat praktis yaitu: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi 

ilmuan-ilmuan hukum agar bisa lebih mengkaji kembali tentang 

panggilan gaib agar bisa lebih efektif untuk diterapkan sebagai 

hukum acara yang berlaku di dalam proses persidangan. 
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2) Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga peradilan 

khususnya untuk kasus pemanggilan Tergugat yang tidak diketahui 

alamatnya, agar dapat terlaksana dengan baik. 

3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 2 

pada Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kendari. 

 

  

 


