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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat setiap pasangan antara satu sama lainnya untuk menunaikan hak dan kewajiban mereka dalam bingkai rumah tangga. Perbuatan hukum seperti ini dihadapan Allah merupakan bukti ketaatan yang akan bernilai pahala bagi setiap yang menjalankannya, karenanya dibuatlah aturan hukum yang mengharuskan terlaksananya tertib administrasi dari setiap perkawinan dengan cara dicatatkan kegiatan perkawinan tersebut dihadapan petugas hukum, yakni Pembantu Pencatat Nikah (PPN) yang berkantor di Kantor Urusan Agama (KUA).
Sebagai bukti bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci, maka dalam Pasal 1 UU Perkawinan, istilah perkawinan diartikan sebagai 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, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (sakinah, mawaddah wa rahmah) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Rujukan definitif dari kata perkawinan di atas adalah beberapa firman Allah di dalam al-Qur’an yang memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami istri, Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 130 teguh dan kuat (miṡâqan galiẓan), Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah  menurut al-Qur’an dan al-Sunnah, (Jakarta: Akademika Presindo, 2000), h. 14 dan untuk menghindarkan diri dari perbuatan kemaksiatan seperti zina, sekaligus juga sebagai penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah. Taqiyyuddin Abi Bakr, Kifâyatul Akhyâr fi Hilli Ghayah  al-Ikhtishar, Dâr al-Kutub al-Islamī, tt, h. 48; Lihat, Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA, & Tazzafa, 2005), h. 46-47
Adapun dalam bingkai fiqhiyyah, istilah perkawinan menggunakan istilah nikâh atau tazwīj, yang secara harfiyyah bermakna “bersenggama atau bercampur”. Lebih lanjut Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin al-Mahalli, Al-Mahalli, juz III (Indonesia: Nur Asia, tt.), h. 206 dalam kitabnya mengungkapkan:
وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج
Artinya: “Secara syar’i nikah adalah: suatu akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami isteri (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz inkah (menikahkan), atau lafaz tazwȋj (mengawinkan).”

Menurut Khoiruddin Nasution, ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, ACAdeMIA, Tazzafa, Yogyakarta, 2009, h. 223 Penetapan tujuan perkawinan didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., yakni:
	Untuk membangun keluarga sakinah;

Untuk regenerasi dan atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam;
Untuk pemenuhan biologis (seksual);
Untuk menjaga kehormatan;
Untuk ibadah, yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Quran dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis. Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Ibid.
Ayat yang sangat populer digunakan untuk menggambarkan tujuan tersebut, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinaḥ mawaddaḥ wa rahmaḥ) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami istri, adalah al-Qur’an surat al-Rûm (30) ayat 21. Maksud dan tujuan dari ayat tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Râzi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain al-Taimi al-Râzi al-Mulaqqab bi Fakhrad-Din al-Razi, Mafatih  al-Gaib, (CD Maktabah asy-Syamilah) Juz. 12, h. 225 terangkum dalam kata litaskunû yang berimplikasi pada kewajiban menghadirkan suasana yang mawaddah dan rahmah. Bahkan menurut beliau, dengan adanya perintah litaskunû yang juga salah satu maknanya adalah untuk tujuan reproduksi. 
Dalam Bab II Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan demikian, dari perkawinan itu, diharapkan dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dan peradabannya dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit terkecil dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Djamal Latiief, H.M, Aneka Hukum Percerian di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 12.
Pondasi keagamaan yang begitu kuat ditanam oleh para pembuat hukum di Indonesia dalam Undang-undang Perkawinan ternyata tidak dapat menafikan terjadi suasana yang disharmonis di dalam rumah tangga, seperti terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus pada kekerasan diantara kedua pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumah tangga akan mengarah kepada peceraian atau bubarnya perkawinan, baik atas kemauan suami atau permintaan istri. Beberapa kasus yang dapat dikemukakan di dalam data awal penelitian disertasi ini adalah:
Kasus yang terjadi pada Siti Aisyah (40) guru honorer di Babatan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan. Siti Aisyah menjadi korban brutal suaminya sendiri Rafik (41 tahun), sehingga mengalami 11 luka tusukan (7 di punggung, 2 di perut dan 2 di paha kanan) lantaran berpisah rumah karena alasan ekonomi, hal ini terjadi pada hari Rabu 4 Januari 2012 pukul 08.00. Harian Lampung Post, Kamis , 5 Januari 2012, h. 22
Kasus kekerasan fisik juga terjadi pada Mar (38) yang dipukuli suami sendiri dengan menggunakan linggis hingga babak belur. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah gigi, patah tulang dagu, memar di leher dan dada, dan pendarahan di gusi. Hal ini hanya dipicu karena isteri menolak disuruh minta uang kepada anaknya yang bekerja di Bogor. Harian  Lampung Post, Kamis, 02 Mei 2013, h. 07.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, Khalis menyatakan, bahwa angka perceraian di Provinsi Lampung didominasi atas permintaan istri, atau khulu’ (cerai gugat).  Wawancara dengan Khalis, Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang, 05 Januari 2014 Demikian juga yang terjadi di wilayah Lampung Barat dan Pesisir Barat pada tahun 2012 meningkat dibanding tahun 2011. Pada tahun 2011 jumlah permohonan mencapai 363 kasus, 140 kasus diantaranya merupakan cerai gugat. Sementara pada tahun 2012, permohonan mencapai 401 kasus, dengan perincian: kasus cerai gugat (CG) yang sudah ditangani Pengadilan Agama Krui di Liwa berjumlah 144 kasus, dan cerai talak (CT) 58 kasus. Kasus perceraian yang lebih banyak ialah kasus cerai gugat, yaitu perempuan yang mengajukan cerai. Jumlah 401 permohonan cerai tersebut, selama 2012 yang berhasil divonis cerai mencapai 202 kasus, dengan perincian 144 cerai gugat dan 58 cerai talak. Dokumentasi, Data Angka perceraian di Pengadilan Agama Liwa, diakses 07 Januari 2014
Data lain yang didapat di Pengadilan Agama Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur mencatat angka perceraian selama 2013 sebanyak 1.415 perkara. Dari jumlah itu sebanyak 300 perkara adalah perceraian dalam rumah tangga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Panitera Muda Pengadilan Agama Kota Metro Ros Amanah, mengatakan jumlah perkara yang ditangani selama 2013 sebanyak 1.415 sudah diputuskan sebanyak 1.400 perkara. Ros mengatakan angka perceraian di kalangan PNS cukup tinggi. Pada bulan Desember 2013, ada 30 gugatan perceraian oleh PNS. Wawancara dengan Ros Amanah, Panitera Muda di Pengadilan Agama Metro, tanggal 15 Januari 2014 Data di Pengadilan Agama Tanggamus, lebih mencengangkan, khusus di bulan Oktober 2014 saja terdapat 58 rekap perkara yang diterima: 43 diantaranya perkara Cerai Gugat, 10 perkara cerai talak, dan 5 perkara lainnya. http://www.pa-tanggamus.go.id/ index.php/rekap-perkara-diterima, Akses pada tanggal 26 Januari 2014
Berdasarkan data tersebut, maka angka perceraian yang terjadi di beberapa Pengadilan Agama kabupaten-kota di Lampung, didominasi oleh perkara cerai gugat. 60-80% perkara perceraian yang terjadi, merupakan cerai gugat (khulu’).
Khulu’ (cerai gugat)  Kata “Cerai Gugat” dengan mengutip istilah yang dikemukakan oleh Bhader Johan dan Sri Warjiyati, dalam bukunya Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 33; Lihat Khoiruddin Nasution, dkk, dalam bukunya Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern, ACAdeMIA, Yogyakarta, 2012, h. 184; dan lihat: H.M.Damrah Khair dalam Laporan Hasil Penelitian Individu dengan judul Cerai di Kota Bandar Lampung, Studi Tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klas IA Tanjungkarang 2008-2012; Lihat juga, F.X. Suhardana, Hukum Perdata I, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 114;  Lebih lanjut, UU no 1/74 serta PP No.9/ 1975 tidak menamakan hal ini “cerai gugat” tetapi mengatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Kata “Gugatan Perceraian” sebagaimana termaktub dalam Pasal 40 UU No.I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan  Pasal 114 Inpres No. I Tahun 1991 tentang KHI, dimaksudkan adalah berlaku unutk suami atau isteri, hal ini dipertegas dalam Pasal 20 (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, bahwa“ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”. Pasal  114 KHI menegaskan, bahwa “Putusnya perkawian yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena ‘talak’ dan ‘gugatan perceraian’, namun di Peradilan, Gugatan Perceraian  yang diajukan oleh suami dikenal dengan sebutan cerai talak, sementara Gugatan Perceraian  yang diajukan oleh isteri lebih dikenal dengan istilah “Cerai Gugat”. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan  istilah “cerai gugat”. didasarkan pada hadis:
أخبرنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ثابت بن قيس أما إني ماأعيب عليه في خلق ولادين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقته وطلقها تطليقة Sunan an-Nasai, Juz 5, h. 168.
“Aku telah diberi khabar oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepadaku sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya istri sahabat Tsabit bin Qois datang mengadu kepada Nabi saw, dan berkata: “Wahai utusan Alloh, Tsabit bin Qois itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamannya. Cuma saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?”. Kemudian si istri menjawab: “ya mau”. Nabi saw berkata kepada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia satu kali cerai”.

Hadis di atas menunjukkan tentang adanya hak khulu’ bagi wanita, dalam artian istri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh kepada suami dengan jalan khulu’ (gugatan cerai istri), sang istri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami. Dalam proses khulu’ terdapat pemberian ganti rugi iwadh kepada suami, dalam hal ini menurut interpretasi para ulama ahli fiqh dihukumi wajib dan menjadi syarat dalam akad khulu’.
Khulu’ sendiri merupakan alternatif fiqh di dalam meringankan beban berat dari masalah rumah tangga, contoh akad khulu’ adalah wanita atau istri mengucapkan kepada suaminya: “Ceraikanlah aku dan engkau akan mendapatkan ganti rugi atau iwadh dari saya berupa uang seribu dirham”. Akad khulu’ yang sah itu mempunyai implikasi hukum bahwa tertalak ba’in-nya wanita yang melakukan khulu’.
Menurut Syaikh Al-Bassam, diperbolehkan khulu (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram, 5/469 Tujuan dari kebolehan khulu’ dan hikmah yang terkandung adalah: Pertama, untuk menghindarkan si istri dan anak dari kesulitan dan kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu. Kedua, tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu’. Hal ini merupakan kesetaraan gender, sebagaimana termuat dalam Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengaruhutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Demikian juga termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 005 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014.
Di satu sisi kebolehan khulu’ (cerai gugat) merupakan solusi yang diberikan atas tindakan kesewenang-wenangan suami, kebencian (ketidaksukaan) istri atas sikap dan perilaku suami. Di sisi lain, tingginya angka perceraian melalui cerai gugat, perlu dikaji lebih mendalam faktor-faktor penyebabnya. Demikian juga, dampak cerai gugat serta upaya solusi yang dapat dilakukan untuk menekan hal tersebut. Kajian dilakukan melalui penulisan disertasi dengan judul: Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat, dan Dampaknya serta Upaya Solusinya di Provinsi Lampung.
Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini, adalah:
	Tingginya angka perceraian di setiap Kabupaten/Kota, sehingga berimplikasi pada pasangan suami istri yang gagal dalam menciptakan terwujudnya tujuan dalam perkawinan;
	Secara kuantitatif, jumlah perkara cerai gugat mendominasi perkara di Pengadilan Agama di wilayah Lampung, termasuk dibandingkan dengan perkara cerai thalak, bahkan dengan angka yang sangat fantastis.

	Batasan Masalah.

Pembatasan masalah sangat dibutuhkan agar pembahasan dalam tulisan ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada fokus penelitian tentang perkara cerai gugat. Penelitia ini berusaha untuk:
	Mengidentifikasi alasan sebagai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang diputus oleh beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung;
	Mengungkap dampak yang terjadi akibat cerai gugat yang diputus oleh beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Lampung, 
	Menemukan solusi untuk menekan angka cerai gugat di Provinsi Lampung.


Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya, yaitu:
	Faktor-faktor apakah yang menyebabkan cerai gugat di wilayah Provinsi Lampung ?
	Bagaimana dampak dari cerai gugat yang terjadi di Lampung ? 
	Bagaimana alternatif upaya solusi untuk menekan angka cerai gugat di Lampung ?
	Bagaimanakah implikasinya terhadap pembaharuan hukum keluarga, khususnya untuk menekan angka perceraian di Indonesia?


Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian di dalam disertasi ini adalah:
Untuk mengetahui, mengungkap dan menganalisis serta menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Provinsi Lampung;
	Untuk mengetahui, menemukan, menjelaskan, dan menganalisis serta merumuskan dampak yang timbul akibat cerai gugat di Provinsi Lampung.
	Untuk menemukan solusi yang relevan untuk menekan angka cerai gugat di Provinsi Lampung;
	Untuk mendeskripsikan implikasi dari penemuan di dalam penelitian ini terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, khususnya untuk menekan angka perceraian berupa cerai gugat di Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:
	Menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, baik yang berkaitan dengan hukum materil maupun hukum formil, lebih khusus lagi tentang cerai gugat;
	Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi pembuat dan penegak hukum yang menjalankan undang-undang, serta para pihak yang berperkara, serta umat Islam di Indonesia.


Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran dari hasil beberapa penelitian yang ada, relevansinya dengan penelitian yang akan diteliti, ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat, di antaranya:
Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Charul Bariah bersama Zakiah dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Isteri Ramai-ramai Gugat Cerai Suami di PA Stabat” telah mengambil sampel dalam penelitiannya di Pengadilan Agama Stabat. Dalam penelitian tersebut, data-data didapat dari studi dokumen dan interview.  Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, setelah memperhatikan angka perceraian yang cukup tinggi dari 1071 perkara yang masuk tahun 2013, ternyata gugatan perceraian banyak atau sekitar 72,27 % dilakukan oleh isteri, karena tidak puas atas sikap dan perlakuan suaminya. http:// www.pa- sungguminasa.go.id/ peraturan-dan-kebijakan/ 116-daftar-hasil-pene litian,  Akses pada tanggal 28 Okt 2014
Penelitian yang lebih menekankan pencarian data kuantitatif tentang angka cerai gugat di atas memiliki perbedaan dengan penelitian disertasi ini, baik locus maupun substansi. Pada sisi locus, penelitian di atas di fokuskan  di wilayah Sumatera Utara, sedangkan penelitian disertasi ini adalah Provinsi Lampung. Selain dari pada itu, substansi dari penelitian disertasi ini, adalah pencarian solusi yang solutif dalam menanggulangi problem maraknya cerai gugat di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung sebagai miniatur Indonesia.
Penelitian selanjutnya adalah, yang dilakukan oleh Lina Nurhayanti, dengan judul, faktor yang mempengaruhi cerai gugat di PA Yogyakarta. Lina Nurhayanti, Faktor yang Mempengaruhi Cerai Gugat di PA Yogyakarta, Yogyakarta, 2010  Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi cerai gugat, karena tidak adanya tanggung jawab, tidak ada keharmonisan antara suami istri, gangguan pihak ketiga (perselingkuhan dengan WIL/wanita idaman lain), dan dengan pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian.
Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian disertasi ini, baik karena locus-nya yang berbeda yakni Yogyakarta dan Lampung, dan juga karena fokus kajian yang juga memiliki perbedaan secara signifikan yakni pada sisi pencarian solusi atas maraknya cerai gugat tersebut di dalam penelitian di atas.
Penelitian yang tidak kalah menarik adalah yang ditulis oleh Daud Bahransyaf, Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.Daud Bahransyaf, Cerai Gugat Mendominasi Perceraian di Indonesia, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Volume 33 Nomor 1 Maret 2009, Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), Yogyakarta;  dan Lihat: http:// daud bahransyaf. blogspot.com/ 2009/08/ intisari-cerai-gugat-di-indonesia.html, Akses, pada tanggal 28 Okt 2014. Dijelaskan bahwa, banyak faktor yang mendominasi perceraian pasangan suami istri (Pasutri), diantaranya didominasi oleh faktor kesulitan ekonomi. Beberapa faktor lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga dan lainnya.
Penelitian di atas tentunya dapat digunakan dalam penyempurnaan penelitian disertasi ini, akan tetapi yang membedakan antara penelitian disertasi ini dengan penelitian di atas adalah pada sisi komprehensifnya suatu kajian, dengan tidak saja mencari angka dan faktor utamanya akan tetapi juga menemukan dampak dan mencarikan solusi yang solutif bagi masyarakat luas dan ilmiah dalam tataran keilmuan.
Selanjutnya adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Anik Farida, dengan judul “menimbang dalil poligami” mengaskan bahwa dalam catatan dan atau laporan Pengadilan Agama (Pengadilan Tinggi Agama) di wilayah kota/ kabupaten dan/atau daerah provinsi di bumi Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam (Bapak Nazaruddin Umar) Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami, antara teks, konteks, dan Praktek, balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Kementerian Agama, jakarta, 2008, h.111.  bahwa kasus perceraian akibat poligami, mengalalmi peningkatan yang signifikan dalam setiap tahunnya. Dapat dipahami bahwa poligami justru menjadi salah satu penyebab perceraian, bahkan lebih dari itu mengakibatkan istri dan anak terlantar. Lihat, Leli Nurrohmah, Poligami Saatnya Melihat Realitas, dalam Jurnal Perempuan no.31, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Penelitian di atas akan sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian disertasi ini, khususnya menyangkut kasus poligami yang diindikasikan sebagai salah satu faktor perceraian di Indonesia. Akan tetapi yang menjadi pembeda dengan penelitian disertasi ini adalah, pada kelengkapan kajian yang tidak dimiliki pada penelitian sebelumnya, baik menyangkut faktor utama dan solusinya bagi masyarakat umum.
Penelitian selanjutnya adalah yang dilaksanakan oleh Suyono dengan judul Faktor-faktor penyebab cerai gugat dan akibat hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Metro Klas I B) mengungkapkan, bahwa yang mempengaruhi cerai gugat di Kota Metro, sangat bervariasi, meskipun yang paling dominan adalah faktor ekonomi. Suyono, Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat dan Akibat Hukumnya (Studi pada Pengadilan Agama Metro Klas I B), Tesis, STAIN Metro, 2013, h. 186
Perbedaannya dengan penelitian disertasi ini adalah pada sisi penemuan solusi untuk menekan praktek cerai gugat di Provinsi Lampung melalui kerangka keilmuan yang menjadikan pendekatan budaya lokal sebagai salah satu tema besarnya. Dengan demikian, penelitian di atas akan sangat membantu penelitian ini dalam menunjukkan sinergitas data yang telah dipaparkan sebelumnya oleh penelitian di atas dan data baru yang didapatkan semasa penelitian disertasi ini dilaksanakan.
Berdasarkan telaah pustaka hasil penelitian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di masing-masing daerah tempat penelitian, sangat beraneka ragam; oleh karenanya, terinspirasi dari pemaparan hasil penelitian tersebut, peneliti memandang perlu untuk mengkaji dan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama kota/kabupaten dalam wilayah Provinsi Lampung, sekaligus mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul serta solusinya akibat cerai gugat tersebut, yang fokus penelitiannya terhadap pasangan suami istri dan anak dari yang mengajukan cerai gugat. 
Hasil penelitian dalam telaah pustaka tersebut, dimungkinkan untuk diambil sebagiannya, sebagai bahan literatur dalam penelitian disertasi ini. Demikian juga, literatur lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti, dapat dirujuk dari kitab-kitab fikih, Peraturan Perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maupun yang lainnya. Oleh karenanya, posisi penelitian ini diarahkan untuk membahas faktor-faktor penyebab cerai gugat di Lampung, dengan mengangkat alasan dominan, dampak yang timbul akibat perceraian tersebut, sekaligus merumuskan solusinya, baik terhadap suami, isteri, anak maupun terhadap harta bersama, selama membina rumah tangga bersama.
Kerangka Pikir
Secara rinci arah berpikir dari penelitian disertasi ini adalah; menelaah secara cermat faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik cerai gugat di Provinsi Lampung; menelaah dampak yang diakibatkan dari adanya cerai gugat baik pada sisi hukum dan psikologis, kemudian menjabarkan implikasi dari penerapan hasil penemuan tersebut dalam menciptakan pembaharuan hukum keluarga di Indonesia, dan yang terakhir adalah menemukan solusi yang solutif dalam menekan angka cerai gugat di Lampung; Pendekatan teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya yakni grand theory-nya adalah maqâsid al-syarī’ah dan maslahah mursalah; middle theory berupa teori kebutuhan dan teori kebijakan penegakan hukum; dan yang terakhir adalah applied thoery dengan menggunakan UU No. 1/74 dan nilai-nilai kearifan lokal Lampung seperti piil pesengiri dan muakhi.
Berikut ini gambaran kerangka pikir yang akan dibangun dalam penelitian ini:



Gambar 1.1
Kerangkan Pikir
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Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses kehidupan yang terjadi terkadang tak jarang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan yang secara hukum dikenal dengan perceraian.
Tidak selamanya masalah yang datang akan mengakibatkan perceraian, karena kematian pun secara otomatis akan melekatkan status cerai kepada suami atau istri yang ditinggalkan. Selain itu, keputusan hakim juga berpengaruh dalam penentuan status. Apabila hakim tidak menghendaki atau tidak memutus cerai maka pernikahan tersebut tidak bisa dikatakan telah bubar atau bercerai.
Perceraian ialah penghapusan perkawainan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 1989), h. 42 Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 116
Perceraian biasa disebut “cerai talak” dan “cerai gugat”. Cerai talak perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam (Pasal 14 PP No. 9/1975). Cerai gugat adalah perceraian yang dilakukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam (penjelasan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975). Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 ayat (1) PP No. 9).
Jika didasarkan atas konteks sejarah, fiqh Islam mengenalkan permintaan cerai oleh seorang istri dengan istilah khulu’. Melalui hukum khulu’ tersebut, seorang istri yang mengajukan khulu’ mendapatkan predikat negatif bahkan digambarkan hukumannya dengan tidak dapat mencium wanginya surga, hanya saja dewasa ini di Indonesia, khulu’ yang berubah nama menjadi cerai gugat kini adalah hal yang lumrah terjadi dan tidak lagi tercatat sebagai perbuatan yang buruk.
Setelah dibukanya peluang cerai yang didahului oleh gugatan istri terhadap suaminya (cerai gugat), angka gugatan tersebut di Pengadilan Agama lambat laun terus merangkak naik dan bahkan hingga melampaui angka yang sangat fantastis di atas 500 (lima ratus) perkara disetiap tahunnya. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami fakta hukum tersebut adalah Provinsi Lampung.
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Pengadilan Agama Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung, yakni Pengadilan Agama (PA) Kelas IA Tanjungkarang, PA Kelas IB Metro, PA Kelas IIA Kalianda, dan PA Kelas IIA Lampung Tengah. Keempat PA tersebut dipilih berdasarkan kelas dan klasifikasi hasil pra-survei dalam melihat jumlah perkara cerai gugat di seluruh PA di Provinsi Lampung.


Sistematika Penulisan.
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari enam bab, diawali dari bab pertama yang berisikan pendahuluan dan diakhiri bab enam berisi penutup, dengan rincian sebagaimana berikut ini; Bab I, berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, permasalahan dengan rincian identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah. Kajian selanjutnya menyangkut kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.
Pada Bab II membahas tentang teori perceraian dengan fokus kajian tentang perkawinan dan perceraian, faktor terjadinya perceraian, tata cara perceraian dan penyelesaiannya, dampak perceraian, dan yang terakhir adalah tentang alternatif upaya solusinya, teori terapan yang akan digunakan dalam melakukan analisis.
Pada Bab III, memaparkan tentang metode penelitian, yang mencakup jenis dan sifat penelitian. Kedua mengenai sumber data dengan rinciannya yakni sumber data primer dan sumber data sekunder; Selanjutnya mengenai populasi dan sample, teknik pengumpulan data melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi. Terakhir adalah teknik pengolahan dan analisis data, dengan sub kajiannya menyangkut masalah teknik pengolahan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan analisis data.
Pada Bab IV, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan penyajian data lapangan, yang memuat tentang deskripsi 4 (empat) Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungkarang, Pengadilan Agama Kelas I B Metro, Pengadilan Agama Kelas II A Kalianda, dan Pengadilan Agama Kelas II A Gunung Sugih. Kedua mengenai deskripsi penelitian lapangan, dengan rincian kajian yakni masalah keadaan dan jenis perkara. 
Pada bab V, mengetengahkan tentang analisis data dan hasil penemuan penelitian disertasi ini, yang didalamnya memaparkan tentang sebab atau faktor terjadinya cerai gugat, dampak dan solusi akibat cerai gugat bagi para pihak, serta implikasinya terhadap pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.
Pada bab selanjutnya yaitu Bab VI, tentang Penutup, meliputi smpulan dan saran. Setelah memaparkan seluruh isi bab, selanjutnya dituangkan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, glosari, indeks, dan biodata penulis.

