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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, 

kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dan Manurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, 

efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam 

suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (2008) 

adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 

(lima) faktor, yaitu: 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).  

Ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai 

hukum atau undang-undangnya adalah: 

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sistematis.  

b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan 

tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal 

tidak ada pertentangan.  

c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang 

mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.  
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d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan 

persyaratan yuridis yang ada. 

2. Faktor penegak hukum 

 Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum. Faktor ini yang menentukan efektif 

atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak 

hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang 

handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya 

dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi 

keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.  

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

  Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana 

yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. 

Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang 

memberikan kontribusi untuk tercapainya Efektivitas hukum 

dimana masyarakat mempunyai sarana dan prasarana yang 

memadai untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan serta 

sarana dan prasarana yang digunakan aparat dalam menerapkan 

aturan tersebut. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau 

tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau 

buruknya prasarana yang telah ada.  

4. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum 

tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur 
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efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu apakah 

masyarakat dapat menerima dan menjalankan aturan dengan baik, 

apakah aturan yang telah dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat 

saat itu.  

5. Faktor kebudayaan, 

 Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa 

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 

Kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat 

mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut 

dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan 

yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik 

atau yang bertentangan dengan aturan.  

Maka menurut Soerjono Soekanto (2008) jika kita ingin 

menilai sesuatu aturan apakah sudah efektif atau tidak maka harus 

memenuhi 5 faktor yang telah disebutkan di atas agar tercipta 

aturan hukum yang baik dan tepat sasaran buat masyarakat. 

2.2.Kewenangan Pengadilan Agama 

2.2.1 Kewenangan Relatif 

 Menurut Abdullah Tri Wahyudi (2018), Kewenangan relatif 

(relative competentie) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan 

antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau 

wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan 

Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. 
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1.2.a.2. Kewenangan relatif perkara gugatan  

Abdullah Tri Wahyudi (2018) mengatakan bahwa 

dasarnya setiap gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah 

hukumnya meliputi: 

1. Gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayah 

hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat.  

2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat 

diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya 

meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat. 

3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau 

tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak 

dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke 

pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal Penggugat.  

4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan 

dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya 

meliputi letak benda tidak bergerak.  

2.2.1.2. Kewenangan relatif perkara permohonan  

 Abdullah Tri Wahyudi (Wahyudi, 2018) juga 

menjelaskan kewenangan relatif Pengadilan Agama dalam 

perkara-perkara tertentu dalam UU No. 7 Tahun 1989, sebagai 

berikut: 
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1. Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama 

yang wilayah hukumnya meliputi kediaman Pemohon. 

( Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) 

2. Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau 

istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 Tahun) 

diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada 

Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi 

kediaman Pemohon. (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974).  

3. Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke 

Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

pelaksanaan perkawinan (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974). 

2.2.2 Kewenangan Absolut  

 Menururt Abdullah Tri Wahyudi (2016) Peradilan Agama 

adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau 

menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang 

beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk 

melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 Menurut Abdullah (2016), perkara-perkara tertentu yang 

diselesaikan oleh Peradilan Agama itulah yang disebut dengan 

kompetensi absolut atau kewenangan absolut atau kekuasaan absolut. 
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Kewenangan absolut (absolute cometentie) adalah kekuasaan yang 

berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.  

 Lebih jelasnya Abdullah Tri Wahyudi menjelaskan (2004), 

kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di 

kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama 

Islam.  

 Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama 

berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-

perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang Perkawinan. 

Perkara yang boleh diajukan di Pengadilan Agama dalam hal 

perkawinan yaitu: 

1. Izin beristri lebih dari seorang 

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (dua 

uluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam 

garis lurus ada perbedaan pendapat. 

3. Dispensasi kawin  

4. Pencegahan perkawinan  

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

6.  Pembatalan perkawinan 

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri  

8. Perceraian karena talak dan gugatan perceraian  

9. Penyelesaian harta bersama 
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10.  Penguasaan anak/hadlanah 

11.  Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana 

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak dapat memenuhi 

12.  Putusan tentang sah tidaknya seorang anak  

13.  Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua  

14.  Perwalian  

15.  Penetapan asal-usul anak  

16.  Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk 

Pernyataan tentang sahnya Perkawinan yang terjadi sebelum UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut 

peraturan lain. 

17.  Penetapan wali hakim dalam hal terjadi Wali Adhal  

18.  Penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan  

 Selain bidang perkawinan, Pengadilan Agama juga mempunyai 

kewenangan mengadili perkara warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shodaqoh, ekonomi syariah. 

  Kemudian untuk menjalankan kewenangannya, Pengadilan 

Agama setelah menerima perkara, harus mengikuti hukum acara yang 

berlaku. Adapun yang harus dilakukan adalah melaksanakan hukum 

acara dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 Salah satu unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

hukum acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti 

persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. 

Sehubungan dengan ini tugas Juru Sita sebagai pihak yang 
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bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk 

hadir dalam persidangan tidak dapat dipandang ringan, sebab kalau 

salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut 

maka akan membawa akibat negative pada proses pemeriksaan 

perkara. 

2.3.Pemanggilan Para Pihak 

i.1.1. Pengertian Pemanggilan  

  Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata ialah 

menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada 

pihak- pihak yang terlibat dalam suatu pekara di pengadilan, agar 

memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan 

majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan dalam arti 

sempit dan sehari-hari diidentikkan hanya terbatas pada perintah 

menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.  

  Menurut hukum acara perdata sebagaimana dijelaskan Pasal 716 

Rbg (Reglement Buiten Govesten) pengertian panggilan meliputi makna 

dan cakupan yang lebih luas, yaitu: 

1. Panggilan sidang pertama kepada Penggugat dan Tergugat. 

2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau pada 

salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa 

alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah. 
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3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu 

pihak berdasarkan Pasal 165 RBG (dalam hal mereka tidak dapat 

menghadirkan saksi yang penting ke persidangan). 

4. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga 

tindakan hukum pemberitahuan atau aanzegging (notification), 

dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi 

pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-

undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku 

sepenuhnya dalam pemberitahuan. 

 Di dalam buku pedoman pembinaan Juru Sita dan Juru Sita 

pengganti peradilan agama buku I bidang administrasi, Pengadilan 

Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman harus 

menempatkan dirinya sebagai lembaga peradilan yang sesungguhnya, 

sesuai dengan kedudukannya yang telah diberikan oleh undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian 

Pengadilan Agama perlu meningkatkan kualitas aparatnya serta 

pelayanannya sehingga dapat melaksanakan dengan baik dan benar 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Adapun yang harus dilakukan 

adalah melaksanakan hukum acara dengan baik sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

 Dalam buku itu juga menjelaskan salah satu unsur yang harus 

dilakukan dalam pelaksanaan hukum acara tersebut adalah memanggil 

para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh 
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Pengadilan Agama. Sehubungan dengan ini tugas Juru Sita sebagai 

pihak yang bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara 

untuk hadir dalam persidangan. Majelis Hakim tidak dapat dipandang 

ringan, sebab kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang 

berperkara tersebut maka akan membawa akibat negative pada proses 

pemeriksaan perkara. 

Selanjutnya buku tersebut dijelaskan juga tentang surat 

panggilan yang disebut juga dengan relaas. Dalam hukum acara 

perdata, relaas ini dikategorikan sebagai akta autentik. Dalam Pasal 285 

R.Bg serta Pasal 1868 B.W, disebutkan bahwa akta autentik adalah 

suatu akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang- undang yang berlaku, demikian juga dengan 

relaas panggilan. Dengan demikian apa yang termuat dalam relaas 

harus dianggap benar, kecuali dapat di buktikan sebaliknya 

i.1.2.  Tahap Pemanggilan 

M. Yahya Harahap (2005) mengatakan setelah tahap pengajuan 

gugatan, pembayaran biaya, registrasi, penetapan majelis tentang hari 

sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak Penggugat dan 

Tergugat untuk hadir di depan persidangan pengadilan pada hari dan jam 

yang ditentukan.  
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Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum menurut 

M. Yahya Harahap (2005) yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud dibawah ini: 

1. Majelis memerintahkan pemanggilan  

Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua pengadilan, 

majelis segera menetapkan hari sidang. Dalam penetapan diikuti 

pencantuman perintah kepada panitera atau Juru Sita untuk 

memanggil kedua Penggugat dan Tergugat, supaya hadir di 

persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu.  

2. Yang Melaksanakan pemanggilan  

Kemudian untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang 

melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada 

ketentuan Pasal 716 rbg, ju Pasal 718 ayat 2 rbg, dan Pasal 1 Rv: 42  

a) Dilakukan oleh Juru Sita, sesuai dengan kewenangan relative yang 

dimilikinya. 

b) Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yuridiksi relative 

yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan 

Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita 

yang berwenang di wilayah hukum tersebut.  

i.1.3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam panggilan  
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 Ahmad Mujahidin (2018) menjelaskan dalam bukunya bahwa 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam panggilan adalah: 

1. Apabilah para pihak tidak dapat di temui di tempat tinggalnya, maka 

surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan 

mencatat nama penerima, untuk diteruskan kepada yang 

bersangkutan (pihak berperkara yang di panggil). 

2. Tenggang Waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang 

minimal 3 (tiga) hari kerja. 

3. Pemanggilan terhadap pihak yang berada diluar yurisdiksi 

dilaksanakan dengan meminta bantuan Pengadilan Agama dimana 

para pihak berada, dan Pengadilan Agama yang di minta bantuan 

tersebut harus segera mengirim relaas kepada Pengadilan Agama 

yang meminta bantuan. 

4. Relaas panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus 

dilampiri salinan surat gugatan, dan Juru Sita memberitahukan 

kepada pihak Tergugat bahwa ia boleh mengajukan jawabanya 

secara lisan dalam persidangan. 

5. Apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau 

tidak mempuyai tempat kediaman yang jelas di Indonesai, maka 

pemanggilannya dilaksanakan melalui Bupati/Walikota setempat 

dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman 

Pengadilan Agama. 

6. Dalam hal yang di panggil meninggal dunia, maka panggilan 

disampaikan kepada ahli warisnya. Jika ahli warisnya tidak di kenal 
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atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan dilaksanakan 

melalui kepala desa/lurah. 

7. Pemanggilan dalam perkara perkawinan Tergugat/termohon tidak 

diketahui tempat tinggalnya (gaib), pemanggilan di laksanakan. 

8. Melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya 

yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama. 

9. Pengumuman melalu surat kabar atau media massa sebagaimana 

tersebut di atas harus dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dengan 

tenggang waktu antara pengumuman pertama dan kedua selama 1 

(satu) bulan. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan 

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

10. Pemberitahuan (PBT) isi putusan di tempel pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama selama 14 (empat belas) hari. 

11. Pemanggilan terhadap Tergugat/termohon yang berada di luar negeri 

harus di kirim melalui dipertemen Luar Negeri c.q. Dirjen Protokol 

dan Konseler Depertemen Luar Negeri dengan tembusan 

disampaikan kepada kedutaan Besar Indonesia di Negara yang 

bersangkutan. Pemanggilan ini tidak perlu dilampiri surat panggilan 

tetapi permohonan di buat tersendiri yang sekaligus berfungsi 

sebagai surat panggilan (relaas). Meskipun surat panggilan (relaas) 

itu tidak kembali atau tidak di kembalikan oleh Derektorat Jedral 

Protokol Dan Konseler Deplu, panggilan ini sudah dianggap sah, 

resmi, dan patut (Surat Kedua MA kepada Ketua PA Batam No. 

055/75/91/UMTU/Pdt/1991, tanggal 11 Mei 1991) Adapun tenggang 
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waktu antara pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 

6 (enam) bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan.  

2.4.Tata Cara Panggilan Gaib 

 Tata cara panggilan gaib telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Panggilan gaib yang dimaksud 

disini adalah panggilan kepada pihak Tergugat yang tidak diketahui 

alamatnya yang jelas. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah amanat dari 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah 

menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana undang-undang ini 

memerlukan aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).  

Aturan ini didalamnya secara efektif mengatur masalah pencatatan 

perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara 

mengajukan gugatan perceraian, proses pemanggilan para pihak di 

Pengadilan Agama, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus 

perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami 

beristeri lebih dari seorang dan sebagainya. 

Peraturan Pemerintah ini berisi 36 pasal, memuat ketentuan-ketentuan 

tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar 

dan mengamankan pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Dengan 

keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya 
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pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada 

tanggal 1 Oktober 1975. 

Salah satu Pasal dari peraturan pemerintah ini adalah Pasal 27 yang 

mengatur tentang tata cara pemanggilan pihak Tergugat yang tidak diketahui 

alamatnya (gaib) dalam perkara perceraian, isi Pasal tersebut yaitu: 

1. Apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 

20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan 

pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya 

melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang 

ditetapkan oleh Pengadilan. 

2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass 

media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan 

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) 

dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

4. Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) 

dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa 

hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 

beralasan. 

 Setelah mengetahui bahwa tempat kediaman orang yang dipanggil 

tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang jelas di 

Indonesia, atau tidak diketahui pasti tempat tinggal Tergugat berada, maka 
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pemanggilannya dapat dilaksanakan dengan melihat jenis perkaranya 

yaitu: 

2.4.1. Perkara Yang Berhubungan Dengan Perkawinan  

 Panggilan pihak Tergugat dilakukan dengan berpedoman pada 

Pasal 27 peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 

Kompilasi Hukum Islam. Panggilan ini telah dijelaskan juga dalam 

buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

buku II (2013), Pemanggilan dilaksanakan dengan mengumumkannya 

melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya 

sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama secara 

resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

  Pengumuman melalui surat kabar atau mass media 

sebagaimana tersebut diatas harus dilaksanakan sebanyak dua kali 

dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan 

kedua. Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan 

ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal pemanggilan 

sudah dilaksanakan tersebut dan Tergugat atau kuasa hukumnya tetap 

tidak hadir, maka gugatan ini diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali 

apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

2.4.2. Perkara Yang Berhubungan Dengan Kewarisan  

 Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Peradilan Agama buku II (2013) juga menjelaskan pemanggilan dalam 

perkara lainnya selain perceraian, panggilan dilaksanakan melalui 

Bupati atau Wali kota Madya dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan 
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Agama setempat. Surat panggilan di tempelkan pada papan 

pengumuman Pengadilan Agama di depan pintu utama dan juga pada 

papan pengumuman Bupati dan atau Wali Kota Madya sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 718 ayat (3) R.bg. 

 Lanjut dalam buku tersebut juga menjelaskan bahwa setelah 

Tergugat datang ke Pengadilan Agama sebelum hari persidangan yang 

telah ditentukan dan memberikan keterangan tempat tinggalnya saat 

ini, maka cara yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pengadilan Agama wajib memberitahukan kepada pihak 

Penggugat agar memperbaiki identitas Tergugat yang tersebut 

dalam surat gugatan.  

2. Membatalkan Penetapan Hari Sidang yang lama (panggilan 

melalui media massa) karena telah mengetahui pengumuman di 

media massa tersebut hadir ke Pengadilan Agama memberitahukan 

alamatnya.  

3. Menetapkan penetapan Hari sidang Baru dan menetapkan 

pemanggilan baru terhadap Penggugat dan Tergugat.  

4. Kemudian proses pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan cara 

seperti biasa pada umumnya. 

2.5.Teori Maslahat  

 Dalam kajian ushul fikih, maslahat diidentifikasi dengan berbagai 

sebutan, yaitu prinsip, sumber atau dalil hukum, doktrin, konsep, metode, dan 

teori. Maslahat telah diformulasikan oleh para ulama ahli ushul sepanjang 
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sejarah hukum Islam, yang demikian menyebabkan dinamika pemikiran dalam 

rangka formulasinya.  

 Menurut Asmawi (2010) dalam bukunya mnjelaskan, secara etimologi, 

maslahat berarti kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, 

kepatutan. Kata maslahat sering dilawankan dengan kata mafsadat dan kata 

mudarat yang berarti kerusakan. Adapun secara terminologi, menurut Imam 

al-Ghazali, maslahat bermakna menarik atau mewujudkan kemanfaatan (jalb 

al- manafi‟) dan menyingkirkan atau menghindari kemudaratan (dar al-

mafasid), dalam terminologi syar‟i, maslahat adalah memelihara dan 

mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. 

 Imam al-Ghazali menegaskan bahwa segala sesuatu yang dapat 

menjamin dan melindungi eksistensi salah satu dari kelima hal tersebut 

dikualifikasi sebagai maslahat, sebaliknya segala sesuatu yang dapat 

mengganggu dan merusak salah satu dari kelima hal tersebut dinilai sebagai 

mafsadat, maka mencegah dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat 

menimbulkan mafsadat juga dikualifikasi sebagai maslahat. Selain itu, Imam 

al-Ghazali mensyaratkan terpenuhinya beberapa sifat untuk membenarkan 

suatu maslahat, yaitu maslahat harus bersifat primer (dharuriyah), pasti 

(qath‟iyah), dan umum (kulliyah), serta sejalan dengan tindakan syara‟ 

(mula‟imah). 

 Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syari’ah bersifat umum dan 

universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk 

individu secara pribadi, melainkan untuk semua manusia secara kolektif dan 
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keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan berlaku bukan 

hanya untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan untuk sepanjang waktu dan 

sepanjang hidup manusia. (Riyadi, 2014)  

 Sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah SWT tidak akan 

memerintahkan kecuali untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya. Jika didalam 

suatu hukum tidak ada kemaslahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan 

bukan diturunkan oleh Allah SWT. Ada beberapa “hukum” yang tidak 

mengandung maslahah. Dan Ketika ditelusuri secara seksama, “hukum” 

semacam itu biasanya merupakan hasil dari ijtihad atau takwil manusia yang 

mungkin sesuai dengan konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks 

yang lainnya. (Auda, 2001)  

 Suatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah maqaṣid syari’ah 

bermuara pada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan 

manusia sebagai mahluk sosial, yang harus bertanggung jawab atas dirinya 

sendiri dan pada akhirnya nanti kepada Allah SWT. Syari’ah diturunkan untuk 

dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan dapat ditegakan, 

kebahagiaan dapat diwujudkan dan ketenangan dalam masyarakat dapat 

dipertahankan. (Riyadi, 2014) 

 Dalam menetapkan suatu hukum, kelima unsur pokok dari maqashid 

syari’ah yang telah di rumuskan secara logis, sistematis dan komerhensip oleh 

al- Syathibi dibedakan menjadi tiga peringkat: ḍaruriyah (sesuatu yang harus 

ada untuk keberadaan dan kesempurnaan), hajiyah (sesuatu yang dibutuhkan 

bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat ḍaruriyah), 
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tahsiniyah (sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan). 

(Adam, 2019)  

 Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori maqashid syari’ah, akan 

dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sebagai berikut:  

1. Memelihara Agama (Hifẓ al-Din) yaitu memelihara dan melaksanakan 

kewajiban keagamaan. Menjaga kekacauan dan fitnah dalam agama, 

mencegah kesesatan dan mencegah unsur-unsur kerusakan. 

2. Memelihara Jiwa (Hifẓ al-Nafs) maksudnya adalah menjaga hak-hak 

dalam keberlangsungan hidup. Secara umum adalah memelihara 

kehidupan manusia dari kerusakan, kemulian manusia, menjaga 

kebebasan berbuat sesuatu, kebebasan berfikir, kebebasan berpendapat, 

kebebasan mengatur atau menetapkan dan lail-lain.  

3. Memelihara Akal (Hifẓ al-Aql) dalam arti menjaga seseorang agar 

terhindar dari malapetaka yang dilakukan oleh orang lain dari hal-hal 

yang menyebabkan kejelekan dan keburukan. Maka syar’i berusaha untuk 

menumbuh kembangkan akal manusia agar terhindar dari berbagai petaka 

dalam segala bidang. 

4. Memelihara Keturunan (Hifẓ al-Nasl) yaitu menjaga keberagaman 

manusia, dalam rangka membentuk manusia kuat jasmani, berbakat, 

berperasaan, berkarakter dan beragama. Hal demikian dapat terwujud 

dengan mendidik anak-anak dengan ketaatan beragama dan berakhlak 

mulia.  

5. Memelihara Harta (Hifẓ al-Mal) yaitu dengan mengembangkan hartanya 

dengan cara halal seperti perdagangan yang bermanfaat. 
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2.6.Media Massa 

Media massa atau biasa juga disebut mass media adalah salah satu 

sarana yang digunakan pihak pengadilan untuk melakukan panggilan kepada 

pihak Tergugat yang tidak diketahui alamtanya yang pasti (gaib) sesuai isi 

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 

sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang berbentuk saluran 

antar pribadi, media kelompok, dan ada pula dalam bentuk media massa. 

Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda. Misalnya saluran, 

alat, sarana atau dalam bahasa inggris disebut channel atau medium.  

Menurut Onong Uchjana Effendy (2003), penerima adalah pihak yang 

menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima bisa disebut 

dengan berbagai macam istilah, seperti khalayak, sasaran, komunikan, 

konsumen, target, atau dalam bahasa inggris disebut audience atau receiver. 

Dengan demikian media massa atau mass media merupakan sarana 

penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massal dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula 

(radio, televisi dan surat kabar). Sedangkan informasi massa merupakan 

informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan 

informasi yang boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian maka 

informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu 

masing-masing. 
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2.5.1. Macam-Macam Media Massa. 

Onong Uchjana Effendy (2003) juga menjelaskan dalam 

bukunya bahwa media massa memiliki ciri khas, yakni berkemampuan 

memikat perhatian khalayak serta serempak dan serentak, yakni pers, 

radio, televisi, film dan juga internet atau media online. Pers memiliki 

ciri khas dibandingkan dengan media massa lainnya. Yang penting 

bukan hanya sifatnya yang merupakan media cetak, tetapi khalayak 

yang diterpanya bersifat aktif, tidak pasti seperti kalau mereka diterpa 

radio, televisi dan film.  

Pesan melalui media pers diungkapkan dengan huruf-huruf 

mati, yang baru menimbulkan makna apabila khalayak menggunakan 

tatanan mentalnya secara aktif. Karena itulah berita, tajuk rencana, 

artikel dan lain-lain, pada media pers harus disusun sedemikian rupa, 

sehingga mudah dicerna oleh khalayak. Kelebihan pers dari media 

massa yang lainnya ialah bahwa media cetak itu dapat 

didokumentasikan, dikaji ulang, dihimpun untuk kepentingan 

pengetahuan, dan dijadikan bukti otentik yang bernilai tinggi. Dalam 

hal ini radio siaran sebagai media massa yang sifatnya khas 

dibandingkan dengan media massa lainnya.  

Kekhasannya adalah sifatnya yang bersifat audial, untuk indera 

telinga. Karena itu khalayak ketika menerima pesan- pesan dari pesawat 

radio dengan tatanan mental yang pasif, bergantung pada jelas tidaknya 

kata-kata yang diucapkan penyiar. Oleh sebab itu didalam dunia radio 
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siaran dikenal istilah Easy Listening Formula atau disingkat ELF, yang 

berarti bahwa naskah radio atau pengucapan kata-kata dalam siaran 

radio harus ditata, sehingga mudah ditangkap dalam sekilas dengar.  

Menurut Onong Uchjana Effendi (2003) kelebihan radio siaran 

dari media massa lainnya, ialah pesan yang disiarkan oleh komunikator 

dapat ditata menjadi suatu kisah yang dihiasi dengan musik sebagai 

ilustrasi dan efek suara sebagai unsur dramatisasi, dan oleh khalayak 

dapat dinikmati dalam segala situasi, sedang makan, bekerja, berjalan 

bahkan sedang mengemudikan kendaraan.  

Lebih lanjut Morissan (2008) juga menambahkan dalam 

bukunya bahwa seiring dengan munculnya berbagai stasiun radio, peran 

radio sebagai media massa semakin besar dan mulai menunjukkan 

kekuatannya dalam mempengaruhi masyarakat. Namun seiring dengan 

berjalannya waktu, peran radio jaringan mulai menurun seiring degan 

munculnya televisi sebagai salah satu bentuk baru media massa. 

 Selanjutnya William L.Rivers (2003) menjelaskan bahwa media 

siaran radio kini kian terdesak oleh televisi, akan tetapi masih memiliki 

banyak penggemar. Kecenderungannya adalah jangkauan siran radio 

yang kian menyempit sehingga yang paling mampu bertahan adalah 

radio-radio yang hanya melayani suatu wilayah kecil saja. 

Menutut Uchjana Effendi (2003) televisi kini merupakan media 

dominan komunikasi massa di seluruh dunia, dan sampai sekarang 
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masih terus berkembang. Semakin lama semakin mendominasi 

komunikasi massa dikarenakan sifatnya yang memenuhi kebutuhan dan 

keinginan khalayak. Kelebihan televisi dari media massa lainnya adalah 

bersifat audio visual, dapat dilihat dan didengar, “hidup” 

menggambarkan kenyataan dan langsung menyajikan peristiwa yang 

tengah terjadi ke tiap rumah para pemirsa. Peminat pengiklanan di 

televisi sangat besar, namun sayang biayanya relative mahal. Jika biaya 

iklan televisi bisa diturunkan, maka kemungkinan besar belanja 

iklannya alam tumbuh lebih cepat. Televisi sesungguhnya juga bisnis 

rentan karena bisa berubah-ubah tergantung pada kemajuan Teknologi.  

Film, yakni film tertrikal, film yang dipertunjukkan di gedung 

bioskop mempunyai persamaan dengan televisi dalam hal sifatnya yang 

audio visual. Bedanya mekanik atau non elektronik dalam proses 

komunikasinya dan rekreatif-edukatif persuasive atau non informative 

dalam fungsinya. Dampak film pada khalayak umat kuat dalam 

menimbulkan efek efektif karena medianya berkemampuan untuk 

menanamkan kesan, layarnya untuk menayangkan cerita relative besar, 

gambarnya jelas dan suaranya yang keras dalam ruangan yang membuat 

penonton tercekam. 

2.5.2.  Karakteristik Media Massa  

Adapun karakteristik media massa diantaranya yaitu: 
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1. Publisitas, yakni disebarluaskan kepada public, khalayak atau 

orang banyak.  

2. Universalitas, yaitu pesannya bersifat umum, tentang segala aspek 

kehidupan dan semua peristiwa diberbagai tempat, juga 

menyangkut kepentingan umym karena sasaran dan pendengarnya 

orang basnyak.  

3. Periodisitas, yaitu tetap atau berkala, misalnya harian, atau 

mingguan, atau sekian jam perhari.  

4. Kontinuitas, yaitu berkesinambungan atau terus menerus sesuai 

dengan periode mengudara atau jadwal terbit.  

5. Aktualitas, yaitu berisi hal-hal baru seperti informasi atau laporan 

peristiwa terbaru tips baru, dan sebagainya. Aktualitas juga berarti 

kecepatan penyampaian informasi kepada public. 

 Berdasarkan pemaparan di atas tentang media massa, kaitannya 

dengan penelitian ini yaitu tentang tata cara pemanggilan Tergugat yang 

tidak diketahui alamatnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 

dimana panggilan ini dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 27 

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pemanggilan dilaksanakan 

dengan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau 

media massa lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan 

Agama secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2.7.Perkembangan Teknologi Informasi 
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Menurut Kasiyanto Kasemin (2015), perkembangan Teknologi 

informasi terutama perkembangan Teknologi informasi dalam bidang 

komunikasi sedikitnya ada dua Teknologi informasi yang berkembang pesat, 

pertama telepon seluler atau handphone dan kedua adalah komputer 

berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk 

menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan 

waktu. 

2.6.1.  Perkembangan Telepon Seluler 

Menurut Kasiyanto Kasemin (2015) perkembangan Teknologi 

komunikasi terutama seluler sudah dimulai sejak pertengah tahun 90-

an dengan mengusung Teknologi 1G (Generasi pertama) yaitu 

menggunakan Teknologi AMPS (Advance Mobile Phone sistem). 

Dimana Teknologi AMPS ini pertama kali digunakan oleh pihak 

militer di Amerika Serikat.  

2.6.2.  Perkembangan Ponsel dan atau Komputer berjaringan Internet 

Kasiyanto Kasemin (2015) juga menjelaskan bahwa komputer 

berbasis internet merupaka hasil dari perkembangan komputer yang 

dapat menghubungkan banyak orang sekaligus secara serentak dalam 

waktu yang bersaamaan di dunia maya, terutama bagi orang yang ingin 

saling menyampaikan pesan kepada siapa saja yang membutuhkannya. 

Komunikasi berbasis internet ini juga disebut dengan komputer 

mediated communication (CMC). CMC merupakan suatu transaksi 

komunikasi yang terjadi melalui penggunaan 2 atau lebih komputer 
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jaringan. Salah satu dari bentuk CMC yang terkenal saat ini dikalangan 

masyarakat adalah situs jejaring sosial Facebook.  

Sejak ditemukannya komputer beberapa dasawarsa yang lalu, 

perkembangan Teknologi informasi menjadi luar biasa pesatnya. 

Perkembangan ini juga didukung oleh perkembangan Teknologi 

telekomunikasi, sehingga pemanfaatan komputer menjadi sangat luas 

dalam aspek kehidupan manusia dengan mentransformasikan 

masyarakat tradisional menjadi masyarakat informasi. 

Kemudian Kasemin (2015) menambahkan, jika dilihat dari segi 

Teknologi, perkembangan Teknologi informasi akhir-akhir ini semakin 

canggih hal ini dapat dibuktikan dengan pengembangan berikut: 

1. Konvergensi Teknologi 

Teknologi komunikasi, informasi (komputer), cybernetics 

tidak lagi berdiri sendiri. Tetapi bergabung menciptakan 

kemampuan yang lebih jauh dan lebih canggih. Peralatan 

komunikasi, informasi dan kendali pun semakin erat 

keterkaitannya sehingga lama kelamaan tidak dapat lagi 

dipisahkan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah kemampuan 

interactivity. 

2. Digitalisasi 

Perubahan dari Teknologi analog ke digital memungkinkan 

komunikasi memuat informasi yang sangat kaya dari segala jenis 

(data, teks, suara, gambar, warna, gerak) secara bersama, dengan 
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Teknologi informasi informasi tersebut dapat pula digabung 

dikonversikan, dan disajikan dalam berbagai bentuk. 

3. Teknologi serat optic dan laser.  

Yang memungkinkan pelebaran pita (bandwidth) sehingga 

mempunyai kapasitas yang sangat tinggi, mampu membawakan 

ratusan siaran video sekaligus. 

4. Teknologi jaringan 

Memungkinkan keterkaitan antar jaringan dalam berbagai tataran : 

lokal, area lebar, metropolitan, nasional, global. Dengan 

pembangunan jalan raya informasi bebas hambatan (information 

Super Highway) memungkinkan komunikasi jaringan yang mampu 

menjangkau segenap pelosok bumi dengan kualitas yang lebih baik 

( Dahlan, dalam Jurnal ISKI, NO.1/Nov, 1997:98-99). 

Adapun peran Teknologi informasi menurut Kasemin 

(2015) yaitu: 

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 

Teknologi informasi berbasis komputer mampu 

meningkatkan efisiensi dan Efektivitas kerja secara praktis, ini 

terjadi apabila system dirancang dengan sempurna bagi pengguna 

(User) yang memiliki pemahaman, pengertian manajerial dan 

organisasi, dengan tujuan peningkatan Efektivitas penggunaan. 

2. Menghasilkan keunggulan strategis 

Masa depan adalah sekarang, saat terjadi perubahan cepat 

dibidang komputer dan Teknologi informasi. Kemajuan dan 
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penerapan manajerial dari Teknologi informasi dan komputer 

seharusnya mampu menghasilkan keunggulan strategis (Strategic 

Advantage) bagi orang-orang yang melaksanakan kegiatan. Yang 

penting untuk diketahui, yakni pengenalan terhadap perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan manajemen dan organisasi.  

Terdapat 3 kecenderungan utama dalam perkembangan 

penggunaan Teknologi informasi berbasis komputer, antaralain: 

perubahan dalam struktur organisasi, kondisi kerja manajerial, 

serta rancangan pekerjaan. 

3. Mengubah struktur organisasi 

Peran Teknologi informasi berikutnya yaitu dapat 

mengubah struktur organisasi, apabila hierarki organisasi bersifat 

datar maka lebih sedikit tingkatan manajemen yang dibutuhkan. 

oleh karenanya, dengan menggunakan Teknologi baru organisasi 

akan lebih banyak menggunakan komputer untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan. Adanya perubahan kondisi tugas 

manajerial sehingga sebagai seorang manajer dituntut untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi yang kaya akan 

informasi. 

4. Menawarkan keunggulan kompetitif 

Pandangan tentang pengaruh Teknologi informasi 

terhadap system informasi perusahaan telah digambarkan oleh 

banyak ahli, diantaranya Raghunathan dan Raghunathan. Dengan 

mengutip pernyataan para ahli, mereka menyatakan bahwa secara 
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tradisional, system informasi telah dipandang oleh para peneiliti 

manajemen hanya memainkan peran pendukung. Sebagai contoh, 

mendefinisikan system informasi merupakan satu set yang terdiri 

atas fasilitas dan orang untuk “Mengumpulkan, Menyeleksi, 

Mendapatkan kembali, dan memproses informasi yang digunakan 

atau yang dikehendaki oleh seorang manajer atau lebih dalam 

melaksanakan tugasnya,”. 

2.8. Perkembangan Transportasi  

Rudi Azis dan Asrul (2018) dalam bukunya menjelaskan transportasi 

merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan ekonomi masyarakat. 

Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah 

membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar 

berbagai wilayah (aksesibilitas). Transportasi mencakup beberapa hal 

dalam kaitannya perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya seperti 

misalnya infrastruktur jala raya, moda transportasi, hingga pada 

manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijaka 

maupun perencana. 

Rudi Azis dan Asrul (2018) juga menjelaskan Teknologi transportasi 

dan perkembangannya telah mengubah hampir seluruh wajah dunia, 

sehingga perubahan dari banyak kota-kota tradisional menuju kepada kota-

kota modern saat ini masih dapat ditarik hubungannya secara jelas dengan 

pengaruh Teknologi transportasi. Maka transportasi sebagai jembatan 

perkembangan suatu wilayah hingga pada negara suatu bangsa sudah 

menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Perhatian pada 
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pengembangan system transportasi saat ini telah menjadi perhatian khusus 

dengan berbagai sudut pandang. 

Teknologi transportasi merupakan perkembangan lebih lanjut dari 

pilihan orang untuk mempermudah pergerakan dalam memenuhi segala 

kebutuhan hidupnya. Adanya zona/wilayah sebagai kesatuan asal dan 

tujuan pergerakan yang dilalui dengan menggunakan alat angkut 

(Teknologi transportasi) yang memadai dan memuaskan penggunanya 

akan membentuk sebuah pergerakan yang luar biasa disebut dengan 

system transportasi. Saat ini berbagai perkembangan system transportasi 

semakin ditunjang oleh majunya system pengelolaan yang 

mengkombinasikan hubunga antar zona pergerakan dengan kebutuhan alat 

angkutnya. 

Sistem adalah suatu bentuk keterkaitan antar variable/komponen 

dalam tatanan yang terstruktur, sehingga berkelakuan sebagai suatu 

keseluruhan dalam menghadapi rangsangan yang diterima dibagian 

manapun. Jika satu komponen dalam system berubah, akan berpengaruh 

terhadap komponen yang lain/keseluruhan. Oleh karena itu system 

transportasi adalah suatu bentuk keterkaitan dan keterikatan antara 

penumpang, barang, sarana dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka 

perpindahan orang atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara 

alami maupun buatan. 

Sistem transportasi diselenggarakan dengan maksud untuk 

mengkoordinasikan proses pergerakan penumpang dan barang dengan cara 

mengatur komponen-komponennya yaitu prasarana sebagai media dan 
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sarana sebagai alat yang digunakan dalam proses transportasi. Bentuk 

koordinasi antar komponen transportasi menyatukan beberapa komponen 

diantarannya prasaran, sarana dan system pengelolaannya. 

Sistem transportasi diselenggarakan dengan tujuan agar proses 

transportasi penumpang dan barang dapat dicapai secara optimum dalam 

uang dan waktu tertentu dengan pertimbangan factor keamanan, 

kenyamanan, kelancaran dan efisiensi atas waktu dan biaya. 

Penyelenggara system transportasi terkait dengan perkembangan suatu 

wilayah yang tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam 

suatu wilayah tersebut. 

Sistem transportasi ini merupakan bagian integrase dan fungsi 

aktifitas masyarakat dan perkembangan Teknologi. Secara garis besar 

system transportasi ini dapat dibagi menjadi: 

1. Sistem Transportasi Udara 

Sistem transportasi udara adalah suatu bentuk keterikatan dan 

keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang 

darat dan udara yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang 

atau barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun 

buatan. 

2. Sistem Transportasi Laut 

Sistem transportasi laut adalah suatu bentuk keterikatan dan 

keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang 

darat dan laut yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau 

barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. 
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3. Sistem Transportasi Darat 

Sistem transportasi darat adalah suatu bentuk keterikatan dan 

keterkaitan antara penumpang, barang, sarana dan prasarana ruang 

darat dan laut yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau 

barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan.  

  Perkembangan transportasi yang pesat merupakan sumbangan bagi 

kualitas kehidupan manusia di masyarakat. Hal ini karena transportasi 

telah ikut meratakan hasil-hasil pembangunan dan memberikan pelayanan 

pergerakan orang dan barang hamper keseluruh penjuru negeri sehigga 

memberi andil bagi pengembangan serta kemajuan daerah dan membuka 

isolasi daerah terpencil. 

  Transportasi sendiri terjadi karena tidak selamanya aktifitas dapat 

dilakukan ditempat tinggalnya. Maka dari itu telah disebutkan bahwa 

seluruh aktifitas manusia cenderung kearah pemenuhan kebutuhan pokok 

dimana membutuhkan ruang gerak sehingga transportasi merupakan 

turunan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dan tak dapat disangkal 

bahwa perkembangan Teknologi transportasi juga merupakan dampak dari 

usaha manusia untuk mempermudah perjalanan baik dari segi waktu 

maupun penghematan biaya perjalanan.  
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