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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah :  

Salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan manusia adalah 

perkawinan. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah “ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”1 

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui tujuan utama dari 

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan kesatuan 

masyarakat terkecil yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bahkan tanpa adanya 

anak pun tetap dapat dikatakan sebagai keluarga dan diharapkan terbentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal. Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan 

adanya proses perkawinan yang harus dilakukan berdasar pada kesepakatan 

tanpa adanya paksaan, karena perkawinan tidak berlangsung untuk waktu yang 

singkat melainkan untuk waktu yang lama atau seumur hidup2, selain itu 

perkawinan juga harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya 

perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang 

dianut. 

 

1  Pasal ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
2 Nindya Wulandari, “Naskah Ringkas Skripsi”, diakses dari http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015- 

09/S53283-nindya%20wulandari, pada tanggal 26 September 2017 pukul 17.00” . 

http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-%2009/S53283-nindya%20wulandari
http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-%2009/S53283-nindya%20wulandari
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Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.” (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Bagi yang beragama Islam 

pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan bagi yang 

beragama selain Islam termasuk Kristen, Kaholik, Hindu, dan Budha dilakukan 

di Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan ketentuan harus dilakukan pencatatan 

sesuai dengan peraturan yang ada.”3 

Setiap warga negara berhak untuk melangsungkan perkawinan termasuk 

juga bagi anggota TNI-AD, dalam Perkawinan anggota TNI-AD selain tunduk 

pada hukum perkawinan nasional (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) 

juga tunduk pada Peraturan khusus TNI yaitu Peraturan Panglima (PERPANG), 

karena TNI merupakan sebuah organisasi atau instansi tersendiri yang 

terstruktur. Aturan tentang perkawinan bagi TNI diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk. 

Selain itu diatur juga dalam Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 

tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Namun secara khusus perkawinan 

bagi anggota TNI diatur di dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 

Perpang/11/VII/2007 tentang  tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi 

Prajurit, dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2007 dan digunakan sebagai pedoman 

dalam perkawinan dan perceraian bagi anggota TNI. 

 

3   Pasal 2 (1), (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 



3 
 

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum 

melangsungkan perkawinan kedua mempelai harus memenuhi syarat-syarat 

perkawinan, baik syarat materil maupun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 

sampai Pasal 12 UU No. 1  tahun 1974, serta terdapat syarat tambahan bagi 

anggota militer yang akan melangsungkan perkawinan seperti yang termuat 

dalam Pasal 5 (1) Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 Tahun 2008 tentang 

perkawinan, perceraian dan rujuk yang berbunyi: “Pegawai yang akan 

melaksanakan perkawinan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang”4 

artinya bahwa terdapat syarat tambahan bagi anggota militer yang hendak 

melangsungkan perkawinan yaitu berupa izin dari pejabat atasan yang 

berwenang. Izin tersebut juga harus diajukan secara tertulis.5 Secara khusus 

syarat tambahan berupa izin perkawinan bagi anggota TNI juga termuat di dalam 

Perpang/11/VII/2007, yaitu dalam Pasal 7 berupa harus mendapat izin dari 

Pejabat yang berwenang, izin dapat di berikan hanya apabila tidak melanggar 

hukum agama yang dianut, serta izin nikah dapat diberikan apabila pernikahan 

tersebut memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi yang 

bersangkutan dan tidak membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan 

kedinasannya. 

Sebuah perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya 

hubungan antara suami dengan istri, timbul harta benda dalam perkawinan, dan 

timbul hubungan antara orangtua dengan anak. Akibat hukum  

 

4    Pasal 5(1) Peraturan Menteri Pertahanan No.23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan 

Rujuk. 
5        Ibid, Pasal 5(3). 
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perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang 

berisi tentang hak dan kewajiban suami istri, Pasal 35 sampai Pasal 37 tentang 

harta benda dalam perkawinan, serta dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 tentang 

hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak, jadi sebagai suami istri sudah  

selayaknya untuk dapat memahami dan bertanggungjawab terhadap perannya 

masing-masing.  

Tidak dipenuhinya tanggung jawab atau melalaikan kewajiban sebagai 

suami istri dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk menuntut haknya6 

atau bahkan dijadikan alasan untuk menggugat cerai pihak yang lain, Gugatan 

perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun istri, bagi anggota militer. 

Sebelum mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu memperoleh izin 

cerai dari atasan, seperti yang tercantum dalam Perpang/11/VII/2007 tentang tata 

cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit . 

Perceraian dalam TNI secara garis besar sama dengan perceraian pada 

umumnya yaitu perceraian dilakukan melalui peran peradilan. Bagi yang 

beragama Islam perceraian dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi 

yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, dan Budha perceraian 

dilakukan di Pengadilan Negeri. Namun bagi anggota TNI yang selain harus 

bertanggungjawab dan tunduk terhadap hukum nasional juga harus  

 

6   R Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, Hukum Orang dan Keluarga 

(Personen En Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, hal. 44. 
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bertanggungjawab dan tunduk terhadap hukum khusus TNI, sehingga prosedur 

perceraian dalam TNI bisa dibilang sedikit lebih rumit dibandingkan prosedur 

perceraian pada umumnya.  

Sebagai salah satu contoh adalah pada kasus perkara perdata dengan 

Nomor 1660/Pdt. G/2016/PA. Mkd. yang diputus oleh Pengadilan Agama 

Mungkid Magelang. Dalam perkara tersebut gugat cerai diajukan oleh pihak istri 

KG terhadap suaminya SM yang merupakan seorang prajurit TNI. Mulanya 

kehidupan rumah tangga KG dengan SM berjalan harmonis dan telah dikaruniai 

seorang anak bernama RFA, namun karena beberapa alasan akhirnya KG 

menggugat cerai SM. Perceraian antara KG dengan SM tidak hanya diselesaikan 

melalui Pengadilan Agama Mungkid saja, melainkan sebelumnya anatra KG 

dengan SM sudah pernah didamaikan oleh Komandan Batalyon, Wakil 

Komandan, Danki bantuan beserta Staf Pasi Propos dan Bintal Kodam namun 

tidak berhasil. Sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama 

Mungkid terlebih dahulu dilakukan proses mediasi oleh Kesatuan tempat SM 

bekerja dan meminta izin bercerai dari pejabat yang berwenang. 

Dalam Perkara ini tidak hanya gugatan perceraian yang diajukan oleh KG, 

melainkan sebelum menggugat cerai ia juga melaporkan suaminya SM pada 

Polisi Militer pada tanggal 18 Agustus 2016 karena SM melakukan kekerasan 

dan penelantaran, diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan 

putusan perkara Nomor: 08-K/PM.II-10/AD/II/2017 pada tanggal 14 Maret 

tahun 2017. Sedangkan gugatan perceraian diajukan pada tanggal 30 Agustus 

2016 dan di putus oleh Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 10 November 
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2016 dengan  Nomor 1660/Pdt.G/2016/PA. Mkd. Sebagai istri dari anggota TNI, 

pengajuan gugatan perceraian sedikit berbeda dengan pengajuan gugatan 

perceraian yang dilakukan oleh istri yang bukan anggota TNI, sehingga 

pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri anggota TNI sangat menarik 

untuk diteliti dan akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini. 

 

B. Perumusan Masalah :  

1. Bagaimana proses perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI 

berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan  

Nikah Cerai TNI?  

2. Apa saja pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara 

perceraian? 

3. Kendala apa saja yang dihadapi oleh istri dalam mengajukan gugatan  

perceraian terhadap suaminya ?   

  

C. Tujuan Penelitian : 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui proses perceraian yang diajukan oleh istri anggota TNI 

berdasarkan UU. No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan 

Peraturan Nikah Cerai TNI. 

2. Mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus 

perkara perceraian. 
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3. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh istri dalam mengajukan 

gugatan perceraian terhadap suaminya.   

 

D. Manfaat Penelitian :  

1. Dari segi akademis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan-

bahan kajian terhadap perkawinan dan perceraian secara militer serta seperti 

apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian termasuk 

kendala yang dihadapi oleh istri. 

2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-

pihak yang berwenang, termasuk pihak penegak hukum sebagai masukan 

dan memberikan jawaban terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 

E. Metode Penelitian : 

1. Metode Pendekatan :  

Berdasarkan perumusan masalah, maka metode pendekatan yang 

digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini akan dijelaskan 

mengenai alasan-alasan peneliti tentang pemilihan subjek dan objek yang akan 

diteliti. Pendekatan dilakukan berdasarkan pada Pasal-Pasal dalam UU No. 1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Nikah Cerai TNI, juga 

dihubungkan dengan studi kasus hukum berupa putusan Pengadilan Agama 

dan putusan Pengadilan Militer, serta hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Agama Mungkid dan Kepala Oditur Militer II-10 Semarang dan 

pengamatan terkait dengan kasus yang diteliti. 
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2. Spesifikasi Penelitian :  

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yang 

artinya bahwa penulis ingin memberikan gambaran secara lengkap tentang 

permasalahan yang diteliti, yaitu dengan cara menelaah seperti apa proses 

perceraian secara Militer, pertimbangan hakim dalam memutus perceraian, 

termasuk kendala yang dihadapi oleh istri dalam mengajukan gugatan 

perceraian. Analisis ini berdasarkan pada putusan perceraian dan hasil 

wawancara dengan Hakim dan Kepala Oditurat Militer sehingga dari 

permasalahan yang diteliti dapat ditarik kesimpulan. 

3. Objek Penelitian :  

Objek pada penelitian ini adalah seluruh proses perceraian anggota 

TNI, pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai, kesulitan yang 

dihadapi oleh istri dalam mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pada 

Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd. 

tentang perceraian. 

4. Subjek Penelitian :  

Subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan 

Kepala Oditur Militer II-09 Semarang. 

5. Teknik Pengumpulan Data :  

Untuk mendapatkan data yang terkait dengan tujuan penelitian maka 

penulis menggunakan beberapa cara pengumpulan data yaitu:  
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a. Studi Lapangan :  

Studi lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan / 

masyarakat, dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian, 

yaitu data berupa putusan perceraian dari Pengadilan Agama 

Mungkid, putusan Pengadilan Militer tentang perkara penelantaran 

istri dan anak, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Kepala Oditur 

Militer II-09 Semarang. Metode ini bertujuan untuk memperoleh 

data primer, yaitu berupa data asli yang belum diolah dan diuraikan 

orang lain. Teknik pengumpulan data primer ini yaitu dengan 

melakukan wawancara secara mendalam sehingga dapat 

ditemukan data-data yang tekait. Narasumber dalam penelitian ini 

adalah Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan Kepala Oditurat 

Militer II-09 Semarang. 

b. Studi Kepustakaan :  

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari data dan 

dokumen yang menajdi acuan dalam penelitian ini agar dapat 

mendukung dan memperkuat pokok permasalahan yang diteliti, 

metode ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri 

dari : 

1) Bahan hukum primer :  

Berupa putusan Pengadilan Agama Mungkid, putusan 

Pengadilan Militer, Peraturan Pemerintah, dan Perundangan-

Undangan yang terkait dengan perkawinan dan perceraian 



10 
 

secara militer, yang terdiri dari UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, 

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang perbaharui 

UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009, Kompilasi 

Hukum Islam, Peraturan Menteri Pertahanan No. 23 tahun 2008 

tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di 

Lingkungan Departmen Pertahanan, dan 

PERPANG/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, 

Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit. 

2) Bahan hukum sekunder :  

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah buku-buku karya sarjana, pendapat para ahli, hasil 

penelitian hukum, jurnal hukum, artikel, website yang terkait 

dengan perkawinan dan perceraian anggota TNI. 

3) Bahan Hukum Tersier : 

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan-

bahan hukum primer dan sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

6. Metode Pengolahan Data :  

Data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian, kemudian diolah dan 

diperikasa, lalu dipilih dan dilakukan editing serta coding berdasarkan 

urutan pokok bahasan. 
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7. Metode Penyajian Data :  

Setelah analisis data selesai, maka data-data tersebut disusun secara 

sistimatis dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian penejelasan. 

8. Metode Analisis Data :  

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap 

elemen penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa 

putusan perceraian Pengadilan Agama Mungkid, putusan Pengadilan 

Militer tentang perkara penelantaran istri dan anak, keterangan Hakim 

Pengadilan Agama Mungkid, keterangan Oditur Militer.7 

 

F. Sistimatika Penulisan 

Penulisan skripsi ini tersusun atas empat (4) bab, dalam setiap bab 

berisi tentang uraian dari pokok bahasan yang sedang di teliti dan di kaji. 

Berikut ini merupakan sistimatika yang telah direncanakan :  

 BAB I  PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistimatika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang A. Tinjauan Umum 

Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan 

Peraturan Nikah Cerai TNI, B. Putusnya Perkawinan karena Kematian, 

Perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan 

Perpang TNI, Keputusan Pengadilan, C. Penerapan Sanksi secara Militer. 
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BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang A. 

Hasil Penelitian berupa Posisi Kasus dan Hasil wawancara, B. Penelitian 

berupa pembahasan mengenai Proses perceraian yang diajukan oleh istri 

anggota TNI, Pertimbangan Hakim dalam memutus perceraian, Kendala 

yang dihadapi oleh istri.  

BAB IV PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7    Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014. Metode Penulisan Karya Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, 

Semarang : Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 6, 13. 


