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PermasaIahsn dalam peneI1tian ini adalah faktor
faktor apa saja 'yang menjad1 penyebab adanya perkars pem
batalan perkawinan dan faktor-faktor apapula yang menjadi
penyebsb edenys parksrs pemutussn perkawinsn ? Disamp~ng
1tu perlllasalahan yang lain adl'\lah .. sebarapa basar frekwensi 
terjadinya perkars pembatalsn perkawinan dan pemutusan per
kawinan delam praktek di Pengad110n Agama Mnlang ? Serto 
bagaimana ketaatan para p1hak terhadap putusan hakim ? 

Tujunn dari penelit1an 1n1 adalah untuk mengetahu1
faktor-fRktor yang menjlldi penyebab dan 'pendorong terjadi
nya pembatalan perkaw1nan dAn pemutusan perkaw1nnn d1 
Pengadilan Agama MsIang, serta efektifitas putuson hakim 
Pengadilan Agama Malang dalam perkara tersebut. 
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Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
adal~h yuridis sosiologis, yakni selain mempelajari per
aturan perundangan-undangan yang berlaku dalam m~s~lnh pem
batalan perkawinan rl~n p~mutus~n perkawinan, juga mem- . 
pel~jarl kenyataannya dalam praktek dl pengadilan. Dangan
dem1klan data yang dlpakni adalah data sekunder dan data 
primer. Data prlmer dl~apat darl serabgkalon wawancara 
dengan plhak-plhsk terknit, yaknl depgan.bakim dRn pnnitera 
dl lingkungan Pengadllan Agama Malang. Juga denCRn mempel
ajari dokumen-dokumen yang berkaltan dengsn perm"salahan 
yang dl dnpat· dl lapangsn. DAta yang terkumpul dlanal~G~ 
seCara dlskrlpstlf anallstis. Penelltlan . &ilskukan di 
lingkungan Pengadllan Agama Malang, karena Malang mempunyai 
angko perceralsn tertlng61 dl Jaws Tlmur. 

Keslmpulan yang dapat dltarlk darl hasil penelitian
ln1 adalah bahwa perkara pembstalan perk~wlnan merupakan
perkara yang jarsng dlajukan atau jarang terjadl. Pembat~l
an perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhlnya satu 
atau beberapa rukun atau syarat perkawinan atau dilanggar
nya larnngan kawin. Sedang pemutusan perkswlnan dapat ter
jadi karena kematlan, perceraian balk aalnm ben~uk cerai 
talak atau cerai gugat serta putusan pengadilan. t~ktor
faktor yang mendorong terjadlnya pemutusan perkawinan me
liputiwmasalah ekonomi, kejiwaan, penganlayaan, kawin p:~k5a, 
tidak bertanggungjawabnys s~lah satu pihak, ser~a krisis 
moral. Yang pallng dominan adalah karena adanya krisls 
moral dan faktor ekonomi. Frekwensi perkata pembatalan per
kawinan di Pengadllan Agama sangst sedlklt sekall, jauh
jika dlbandingkan dengan perkars pemut~san perkawlnan y~ng
terjadl. Pemutusan perkawlnan karena perceralan yang pa~ln(,
banyak adulah melalul proses cerai talak. Pada lumumnya para
plhak men1aatiputusan yang dijatuhkan haklm, hal 1nl dapat
dillhat dRrl sangst sedikitnyaperknra yang diajukan 
bandln~, kasssi atau penlnjauan kemball. Saran yang depot
dlberlkan adalah perlunya kesiapan mental dan ekonoml se
belum melangsungkan perkawlnan, s~rta perlunya peninjauan
kembali kebijaksanaan pemerintah dalam masRlah pelacuran
dalam segala bentuknYa don masalah.perjudian. 

111 


ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Laporan Penelitian PENYELESAIAN PERKARA PEMBATALAN DAN PEMUTUSAN 
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MALANG

Abd. Sbomad




