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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Tingkat perceraian di Kota Batam dalam kurun waktu dua tahun, tepatnya 

2017-2018 tergolong tinggi. Pada tahun 2017, jumlah perkara perceraian yang 

masuk di kota Batam mencapai 1.800 perceraian, sedangkan untuk tahun 2018 

jumlah perkara perceraian meningkat lagi sebanyak 420 perceraian 

dibandingkan 2017. Total jumlah perkara perceraian di Batam selama 2018 

mencapai 2.220 perkara. Karenanya, dalam kurun waktu hanya 2 tahun saja 

tingkat perceraian di Kota Batam yang masuk dalam Pengadilan Agama 

Batam Kelas I-A (yang selanjutnya disebut sebagai PA Batam) telah mencapai 

angka 4.020 perkara perceraian.1 

 Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain di 

Indonesia. Kita ambil contoh Kota Bengkulu, yang bersama dengan wilayah 

Kepulauan Riau sama-sama memiliki jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa 

pada tahun 2018.2  

 Di Kota Bengkulu tepatnya pada Pengadilan Agama Curup, pada tahun 

2018 hanya mendapatkan 906 perkara perceraian, yaitu hanya berkisar 40% 

jika dibandingkan dengan jumlah perkara perceraian yang masuk di PA Batam 

pada tahun yang sama.3 

 
1 Dua Tahun, Pengadilan Agama Batam Tangani 4.020 Perceraian. (2019). Batampos. 

 Diakses dari https://batampos.co.id/2019/03/15/dua-tahun-pengadilan-agama-batam-

 tangani-4-020-perceraian/ . Diakses 2 April 2019. 
2 Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). Statistik Indonesia 2018 (Statistical Yearbook of 

Indonesia 2018). 
3 Kasus perceraian di Pengadilan Agama Curup turun. (2019). Antaranews. 
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 Karenanya kasus perceraian adalah hal yang sangat krusial dalam proses 

penanganan perkara pada PA Batam, hal ini juga telah penulis buktikan sendiri 

melalui observasi langsung yang telah penulis lakukan pada tahun 2018 dalam 

kegiatan pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Melalui 5 

kali kunjungan yang penulis lakukan dalam Full Work Hour pelaksanaan 

perkara di persidangan PA Batam pada seluruh ruang sidang, semua perkara 

yang penulis temui adalah perkara perceraian.4 

 Didalam masa observasi tersebut, ada beberapa perkara perceraian yang 

terkena penundaan, bahkan ada perkara yang mulai diawal jam pelaksanaan 

persidangan pada hari tersebut dan baru bisa dimulai kembali pada jam 

terakhir persidangan, alasannya sama dengan perkara lain yang mengalami 

penundaan persidangan yaitu adanya kesalahan administratif.5 

 Kesalahan administratif disini adalah diantaranya tidak adanya cap pos 

yang tertera pada salinan dokumen, tidak dibawanya saksi yang diperlukan 

bagi penggugat/pemohon, maupun tidak dibawanya berbagai kelengkapan 

dokumen penunjang bagi pihak yang memiliki status khusus (PNS)6. 

 Perkara ini tentunya tidak seperti apa yang diinginkan oleh UUD 1945, 

karena setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan sama 

dihadapan hukum. Lebih lanjut lagi, setiap orang juga berhak untuk 

memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.7 

 
 Diakses dari https://bengkulu.antaranews.com/berita/56023/kasus-perceraian-di-

 pengadilan-agama-curup-turun . Diakses 4 April 2019. 
4 Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang 1 dan Ruang Sidang 2. 
5 Perkara pertama dalam hari sidang tersebut ditunda dan baru dimulai kembali sehingga menjadi 

sidang terakhir pada persidangan hari tersebut. 
6 Izin cerai pegawai PNS dari atasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 
7 Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 
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 Peraturan perundangan juga menjamin kepastian atas persamaan, 

kepastian dan keadilan dihadapan hukum ini, khususnya sesuai dengan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Pengadilan membantu 

pencari keadilan dengan sebaik-baiknya dalam mengatasi segala hambatan dan 

rintangan demi mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.8 

 Karenanya, pada awalnya penulis ingin membuat bagan alur yang sesuai 

dengan fenomena gap yang ada di PA Batam untuk memudahkan para pihak 

dalam menjalani perkara perceraiannya, terutama dari segi administratif 

sehingga jumlah penundaan persidangan dapat dikurangi dan hal ini juga 

tentunya akan memudahkan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara yang masuk kedalam PA Batam.  

 Hal ini penulis usahakan terwujud dengan membuat “Bagan Alir Berkas 

Dan Penyiapannya Dalam Pengajuan Cerai Di Pengadilan Agama Kelas IA 

Batam” yang kemudian atas saran dari dosen pembimbing penulis diperbaiki 

menjadi “Bagan Alur Proses Persiapan Berkas Dalam Pengajuan Cerai Di 

Pengadilan Agama Kelas IA Batam”. 

 Kemudian setelah menjalani kerja praktek di lingkungan PA Batam, 

penulis menyadari bahwa untuk membuat standar dokumen yang dapat 

memudahkan pencari keadilan pada PA Batam tentulah tidak hanya sebatas 

masalah perceraian saja, karena berdasarkan amanat UUD dan UU Peradilan 

Agama semua orang berhak atas hak yang sama dalam mendapatkan 

kemudahan dalam mengatasi perkaranya, karenanya atas bantuan Panitera dan 

Panitera Muda Hukum serta Karyawan PTSP PA Batam penulis membuat 

 
8 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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laporan kerja praktek dengan tujuan untuk menciptakan “Perancangan 

Standar Dokumen Yang Perlu Disiapkan Dalam Pengajuan Perkara Di 

Pengadilan Agama Batam Kelas I-A”. 

 

B. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup utama dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah dalam 

pembuatan standar dokumen yang sesuai dengan fenomena gap di PA Batam 

yang terkhusus kepada pendaftaran perkara. Standar dokumen yang akan 

dibuat tidak termasuk proses pengurusan perkara maupun proses persidangan 

yang tentunya sudah dimuat PA Batam dengan tetap mengikuti peraturan 

Mahkamah Agung maupun peraturan perundangan terkait lainnya.9 

 

C. Tujuan Proyek 

 Dengan dilaksanakannya kerja praktek ini penulis berharap dapat 

mencapai tujuan sebagai berikut :  

1. Untuk ikut terlibat dalam kegiatan kerja pada lingkungan PA Batam. 

2. Untuk mendapat list tentang berbagai fenomena hukum yang terjadi dalam 

proses pendaftaran perkara di PA Batam. 

3. Untuk memahami berbagai dokumen beserta persyaratan yang diperlukan 

dalam mengajukan perkara pada lingkungan PA Batam. 

4. Untuk memformulasikan standar dokumen yang paling sesuai dalam 

keperluan pendaftaran perkara pada PA Batam. 

 

 
9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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D. Luaran Proyek 

 Output yang ingin dicapai oleh penulis dalam pelaksanaan maupun 

pembuatan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk ikut serta dalam kegiatan pada lingkungan kerja PA Batam. 

2. Untuk menganalisa berbagai permasalahan yang terkait dalam proses 

pendaftaran perkara pada PA Batam, khususnya pada tahapan persiapan 

pengajuan maupun penyerahan dokumen perkara. 

3. Untuk mempelajari berbagai peraturan yang berlaku dalam lingkungan PA 

Batam, baik hukum normatif maupun empirisnya. 

4. Untuk membuat standar dokumen yang perlu disiapkan dalam pengajuan 

perkara di Pengadilan Agama kelas IA Batam. 

 

E. Manfaat Proyek 

 Manfaat yang diharapkan dapat dicapai selama masa pelaksanaan kerja 

praktek di PA Batam : 

1. Manfaat Bagi Instansi 

a) Untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kerja praktek di PA 

Batam. 

b) Untuk memberikan list permasalahan hukum dalam pelaksanaan 

pendaftaran perkara di PA Batam. 

c) Untuk memberikan standar dokumen yang diperlukan dalam 

pendaftaran perkara yang kemudian dapat dijadikan standar acuan 

dalam melayani para pihak yang ingin mengajukan perkara di PA 

Batam. 
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2. Manfaat Bagi Akademisi 

a) Untuk menjadi bahan hukum sekunder bagi para akademisi dalam 

mengetahui berbagai permasalahan hukum di PA Batam dalam rangka 

pendaftaran perkara. 

b) Untuk menjadi bagian dalam landasan teori yang berguna untuk 

menyempurnakan standar dokumen yang paling sesuai untuk PA 

Batam dalam rangka pendaftaran perkara dan pada akhirnya menjadi 

acuan secara nasional dalam membentuk daftar mengenai dokumen 

yang diperlukan dalam pengajuan setiap jenis perkara pada Peradilan 

Agama Indonesia. 

3. Manfaat Bagi Penulis 

a) Untuk menjadi acuan bagi penulis dalam membuat standar dokumen 

pada proses pendaftaran di berbagai instansi lainnya dengan tetap 

memperhatikan fenomena hukum yang ada di masing-masing instansi. 

b) Untuk menjadi bagian dari teori penulis dalam membuat berbagai 

standar dokumen pada berbagai kebutuhan yang ada di PA Batam agar 

didapat satu kesatuan persyaratan dokumen untuk semua proses 

kegiatan pada lingkungan kerja di PA Batam. 

4. Manfaat Bagi Masyarakat 

a) Untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mengajukan perkara 

di PA Batam. 

b) Untuk menghemat waktu dan biaya yang diperlukan masyarakat saat 

mengajukan perkara cerai di PA Batam. 
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F. Metodologi Pelaksanaan 

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap awal ini, persiapan dimulai dengan membuat surat 

permohonan izin Kerja Praktek di BAAK UIB dan pembuatan proposal 

Kerja Praktek yang keduanya akan penulis ajukan kepada PA Batam untuk 

mendapatkan persetujuan izin pelaksanaan Kerja Praktek. 

2. Tahap Pelaksanaan 

  Pelaksanaan dilakukan dengan merinci berbagai permasalahan 

 yang ada dalam PA Batam untuk kemudian disesuaikan dengan 

 pelaksanaan kerja praktek oleh penulis. Pelaksanaan ini diwujudkan 

melalui  pembuatan perancangan standar dokumen yang perlu disiapkan 

dalam  pengajuan perkara di Pengadilan Agama Batam kelas I-A. 

3. Tahap Penilaian dan Pelaporan 

 Pada tahap ini, penulis akan membuat Laporan Pelaksanaan Kerja 

Praktek yang berdasarkan semua kegiatan dan hasil yang telah penulis 

capai selama masa pelaksanaan Kerja Praktek di PA Batam yang untuk 

kemudian akan dinilai oleh Dosen Pembimbing beserta para pihak pada 

lingkungan kerja PA Batam. 
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