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  BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah  

 Istilah Peradilan Agama (selanjutnya disingkat PA) 

merupakan terjemahan  dari penyebutan dalam bahasa Belanda 

godsdientige rechpraak. Godsdient berarti ibadah atau agama. 

Rechpraak berarti peradilan, yang maknanya  yaitu “daya 

upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum 

yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam 

lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan” (Taufiq 

Hamami, 2013:63-64). Pengadilan Agama sering juga disebut  

Mahkamah Syar’iyah (A. Mukti Arto, 2012:102-106, 167-170  

) atau Kerapatan Qadhi (Abdul Gani Abdullah, 2015:38-82, 

Abdul Manan, 2010:212), yang artinya pengadilan atau 

mahkamah yang bertugas menyelesaikan perselisihan hukum 

agama (Islam) atau hukum syara (Basiq Djalil, 1996:4, Ija 

Suntana, 2014:258). 

   Lembaga PA (Roihan A. Rasyid, 1991:10) adalah salah 

satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 

yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) 

No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan terhadap UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Mardani, 2013:190).  

PA, berada dalam sistem peradilan negara di Indonesia  

disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata 

Usaha Negara  dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI). Keempat lembaga peradilan itu mempunyai 

kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang 

berbeda (Moh. Daud Ali, 2012:278-279).  

   Kekuasaan kehakiman  di lingkungan PA sebagaimana 

dimaksud dalam UU tersebut di atas dilaksanakan  oleh 

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan 

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat 
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Banding yang berpuncak di Mahkamah Agung (MA)  sebagai 

pengadilan kasasi atau terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang telah ditentukan oleh UU No. 14 tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 6 

UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 10 (2) UU No. 14 Tahun 1970 

Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman). PA merupakan 

salah satu peradilan khusus (A. Mukti Arto, 2012:38)  yang 

ada di Indonesia disamping peradilan lainnya, yang berwenang 

menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara hukum 

tertentu di kalangan rakyat yang beragama Islam (A. Mukti 

Arto, 2012:159-160).  

 Secara garis besar kekhususan PA tercermin dalam 

beberapa ketentuan  UU No. 3 tahun 2006. Diantara 

kekhususan perkara yang menjadi kewenangan PA di era 

Reformasi  adalah perkara perkawinan, perceraian dan  

kewarisan, zakat, infaq, sedekah serta sengketa ekonomi 

syari’ah (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 

Tentang PA). Dimana sebelumnya hanya berwenang 

menangani perkara yang terkait dengan perkawinan, 

perceraian, kewarisan dan perwakafan. Bahkan secara 

kelembagaan PA mengalami perluasan, khususnya di Propinsi 

Nangroe Aceh Darussalam, hal ini sesuai yang tercantum pada 

Pasal 3 UU No. 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa: ”Di 

lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan 

pengadilan yang diatur dengan undang-undang”.  Maksud dari 

pasal tersebut adalah adanya pengadilan syari’at Islam yang 

diatur tersendiri dengan Undang-undang Mahkamah Syar’iyah 

di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Jaenal Aripin, 

2008:11).   

Sejak Indonesia merdeka sampai dengan era Orde Baru, 

pembinaan terhadap PA dilakukan oleh dua lembaga yang 

berbeda fungsi (Humam Mustajib, 2014:167 dan Zulkarnaen 

& Dewi Mayaningsih, 2017:67), yaitu Kementerian Agama 

terkait dengan pembinaan organisasi, administrasi dan 
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finansial, sedangkan pembinaan terhadap aspek teknis yudisial 

(teknis berperkara) dilakukan oleh Mahkamah Agung 

(disingkat MA) (A. Mukti Arto, 2012:123). Hal tersebut 

didasarkan pada ketentuan dalam UU No. 14 tahun 1970 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Pasal 10 (1)). 

Disamping itu UUD 1945 juga tidak menyatakan secara tegas 

bahwa Negara Indonesia menganut sistem pemisahan 

kekuasaan sebagaimana yang dimunculkan oleh Montesque  

dalam konsep Trias Politika-nya (Montesque,2007:4),  namun 

tuntutan  terhadap terwujudnya lembaga peradilan yang 

independen dan berkemajuan seiring dengan semakin kerasnya 

“hembusan” angin reformasi peradilan pada era Reformasi 

merupakan suatu keniscayaan.    

  Memasuki era Reformasi, seiring dengan tuntutan adanya 

reformasi di bidang hukum, PA pun mengalami perubahan 

yang cukup signifikan, baik menyangkut status dan kedudukan 

maupun kewenangannya. Dengan mengikuti paradigma 

separation of power, status dan kedudukan PA kemudian 

dilepaskan dari bayang-bayang eksekutif, yakni Kementerian  

Agama, untuk selanjutnya dimasukkan dalam peradilan satu 

atap (one roof system) di bawah Mahkamah Agung (MA) 

bersama badan peradilan lainnya (Pasal 49 UU No. 7 Tahun 

1989). Perubahan tersebut juga berpengaruh terhadap aspek 

pembinaan  terhadap PA. Oleh sebab itu sesuai dengan latar 

belakang di atas, maka penelitian ini diarahkan untuk mencari 

jawaban  terhadap alasan terjadinya perubahan  dalam 

pembinaan di lingkungan PA dari yang semula dilakukan oleh  

dua lembaga (pembinaan ganda) kemudian berubah dilakukan 

oleh satu lembaga (one roof system), serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan tersebut.    

   Alasan memilih PA sebagai objek kajian dalam penelitian  

ini, karena PA merupakan lembaga peradilan yang secara 

khusus para pihak (subyek) yang berperkara (yustitiabelen)  

adalah umat Islam, yang  secara jumlah (kuantitatif) 

merupakan mayoritas dibandingkan umat dari pemeluk agama 
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lainnya di Indonesia.  Sedangkan alasan membatasi pada era 

Reformasi karena telah terjadi perubahan dalam kondisi 

perpolitikan di Indonesia, dimana di era sebelumnya di masa 

Orde Baru cenderung bersifat otoriter dan sentralistik (Moh. 

Mahfud MD, 2005:1), sedangkan di era Reformasi  cenderung 

bersifat  demokratis (Moh. Mahfud MD, 1999:xii).  Disamping 

itu di era Reformasi telah terjadi perubahan terhadap PA, baik 

dari aspek kesetaraan dengan peradilan lainnya, yang 

terbingkai dalam konsep peradilan satu atap (one roof system), 

maupun dari aspek kewenangannya. Penelitian ini berupaya 

untuk melihat proses terjadinya perubahan dalam pembinaan 

terhadap PA dan pengaruh dari perubahan pembinaan tersebut 

terhadap keberadaan PA di era Reformasi.     

  

1.2. Rumusan  Masalah 

     Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengapa Peradilan Agama mengalami perubahan dalam 

pembinaan,  dari peradilan “dua atap” menjadi peradilan 

“satu atap” pada era Reformasi ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya 

perubahan dalam pembinaan terhadap  Peradilan Agama  

pada era Reformasi tersebut ?”  

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah berupaya 

untuk melihat terjadinya perubahan dalam pembinaan terhadap 

PA, yang sebelum  era Reformasi   dibina oleh dua lembaga, 

yaitu Departemen Agama dan Mahkamah Agung (pembinaan 

ganda atau dua atap) namun setelah era Reformasi  berada 

dalam pembinaan  Mahkamah Agung saja (pembinaan tunggal 

/ one roof system) (Zulkarnaen & Dewi Mayaningsih, 

2017:67). Hal tersebut mengingat keberadaan PA yang telah 

ada jauh sebelum Indonesia merdeka, tetapi keberadaannya 

sampai dengan era Orde Baru kurang mengalami 
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perkembangan yang signifikan bila dibandingkan dengan 

lembaga peradilan lainnya. Disamping melalui disertasi ini 

ingin melihat perubahan yang terjadi di lingkungan PA dengan 

adanya  perubahan pembinaan terhadap peradilan di Indonesia.       

     Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dalam 

rangka menyelesaikan tugas akhir Program Doktor di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya pada 

Program Studi Politik Islam, sehingga dengan penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan  sumbangsih (kontribusi) 

penyusun terhadap keilmuan Politik (Hukum  Islam) pada 

khususnya.   

          Kegunaan akademik dari penelitian ini adalah untuk 

melihat alur dari perubahan pembinaan PA, yang semula  

berada dalam pembinaan dua lembaga kemudian di era 

Reformasi  berada dalam satu pembinaan. Disamping  juga 

untuk melihat perubahan yang cukup signifikan terhadap PA 

setelah sekitar 60 tahun merdeka baru mengalami perubahan 

sebagaimana seharusnya  sebuah peradilan yang eksis dan 

berfungsi sebagaimana  mestinya. Atau dengan kata lain 

menuju sebuah peradilan yang independen, mandiri dan 

berkemajuan.    

 

1.4. Telaah Pustaka 

    Terdapat beberapa literatur yang  seirama dengan tema 

yang dibahas dalam penelitian ini. Diantara literatur-literatur 

tersebut adalah:     

    Cik Hasan Bisri dalam buku berjudul “Peradilan Agama 

dalam Politik Hukum di Indonesia”, dalam buku tersebut 

dipaparkan historisitas PA di Indonesia sejak dari zaman 

Kerajaan Islam di Indonesia sampai dengan Era Orde Baru 

(untuk selanjutnya disingkat Orba) yang dipimpin rezim 

Soeharto. Buku tersebut berupaya menggunakan pendekatan 

politik dalam melihat kondisi PA di Indonesia, terutama terkait 

dengan munculnya Teori Receptie, yang hal tersebut 

digunakan sebagai strategi politik pemerintah kolonial  
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Belanda ketika menjajah Indonesia untuk menekan atau 

meminimalisasi aplikasi hukum Islam di Indonesia sekalipun 

mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, yang hal 

tersebut kemudian diikuti oleh pemerintah baik di Era Orde 

Lama dan Orde Baru (Cik Hasan Bisri, 1998:47). Terdapat 

perbedaan antara karya Cik Hasan Bisri di atas dengan karya 

penyusun dalam penelitian ini. Dalam karya Cik Hasan Bisri 

di atas dari aspek historis rentang waktunya cukup panjang, 

mulai dari era Penjajahan sampai dengan Era Orba. Sementara 

penelitian penyusun lebih fokus era Reformasi, dan 

pendekatan yang digunakan dalam karya Cik Hasan Bisri 

adalah pendekatan politik dalam rangka melihat latar belakang 

munculnya Teori Receptie yang digunakan oleh penjajah 

Belanda untuk mempersulit pemberlakuan hukum Islam di 

Indonesia. Sementara pendekatan politik hukum digunakan 

penyusun untuk menganalisa dinamika pembinaan  terhadap 

keberadaan PA di Indonesia terutama di era Reformasi, 

dimana perkembangan PA di era tersebut sudah sangat 

berbeda dengan era sebelumnya.      

      Ahmad Mujahidin dalam bukunya “Peradilan Satu 

Atap”, isinya lebih terfokus pembahasannya pada kelebihan 

dan kekurangan peradilan di Indonesia setelah semua lembaga 

peradilan (termasuk PA) berada pada satu pembinaan di bawah 

Mahkamah Agung, dimana sebelumnya berada pada dua 

pembinaan, yaitu pembinaan di bawah departemen tertentu 

terkait dengan teknis administrasi peradilan (teknis non-

yudisial) dimana peradilan tersebut berada, dan pembinaan di 

bawah Mahkamah Agung terkait dengan teknis berperkara 

(teknis yudisial) (Mardani,2010:32). Sedangkan pada 

penelitian penyusun disamping juga membahas tentang PA 

setelah menjadi peradilan satu atap di bawah Mahkamah 

Agung sebagai akibat dari pemberlakuan UU No. 3 tahun 

2006, namun yang lebih penting adalah tentang dinamika 

pembinaan pada Era Reformasi dan pengaruhnya terhadap PA.       
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    Achmad Gunaryo dalam bukunya yang berjudul 

“Pergumulan Politik & Hukum   Islam” (Achmad Gunaryo, 

2006:5). Dalam buku tersebut penulisnya menggambarkan 

suatu pergulatan yang sangat panjang antara politik dan hukum 

Islam (yang diwakili oleh PA) di Indonesia. Baik pada masa 

kerajaan Islam di Nusantara, era penjajahan Belanda, masa 

penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru serta 

dan ditambah dengan pergolakan politik dan hukum di wilayah 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Mardani, 2010:78) 

Perbedaan antara buku tersebut dengan penelitian penyusun ini 

adalah disamping pada buku tersebut tidak membahas kondisi 

PA pada era Reformasi secara spefisik, juga pendekatan yang 

digunakan  lebih ke arah pendekatan sosiologi. Sedangkan 

dalam penelitian penyusun ini, disamping pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan politik hukum, juga rentang 

waktu pembahasannya terfokus pada era Reformasi      

     A. Muhammad Asrun, dalam disertasinya yang sudah 

dijadikan buku berjudul “Krisis Peradilan, Mahkamah Agung 

di bawah Soeharto” (A. Muhammad Asrun, 2000: 100). Karya 

Asrun ini merupakan karya yang cukup penting karena 

berhasil menjelaskan proses peradilan di Indonesia yang 

sampai sekarang  masih sangat tergantung kepada individu 

orang perorang hakim. Jika hakimnya pandai dan cerdas, maka 

kualitas putusannya mencerminkan kecerdasan itu (the logic 

power). Jika hakimnya jujur, maka putusannya mencerminkan 

kejujuran yang dewasa ini terasa langka di Indonesia (the 

moral power). Dengan demikian proses peradilan di Indonesia 

sangat bergantung pada orang per-orang hakim. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum melembaga 

secara rasional, obyektif dan impersonal. Hukum dan aneka 

persoalan hukum masih sangat dipengaruhi oleh irrasionalitas 

persepsi dan perilaku subyektif para individu subjek hukum 

yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan karya Asrun 

tersebut, pada karya penyusun lebih banyak membahas tentang 

keberadaan PA khususnya di era Reformasi.     
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       Moh. Mahfud MD.,  sebagai editor buku yang berjudul 

“Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata 

Hukum Indonesia” dalam buku yang merupakan kumpulan 

tulisan seputar PA di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Buku tersebut merupakan rekaman sejarah dan studi 

kritis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan  PA 

khususnya di era Orde Baru dan KHI, yang menurut mantan 

Menteri Agama Munawir Sadzali merupakan satu paket wadah 

dan isi hukum perdata Islam tertentu yang dapat dipakai umat 

Islam Indonesia. Bahan-bahan buku ini dihimpun dari dua 

perjamuan ilmiah yang dimotori oleh Fakultas Syari’ah UII 

Yogyakarta, yaitu seminar tentang Pemasyarakatan KHI yang 

dilangsungkan di Hotel Sahid Yogyakarta pada tanggal 22 

Februari 1992 dan diskusi terbatas redaksi Majalah UNISIA 

tentang Peradilan Agama dan tata hukum di Indonesia. Secara 

sistematik buku ini dibagi atas tiga bagian. Pada bagian 

pertama berisi informasi akurat tentang proses penyusunan 

dan perjuangan RUU PA dan KHI kendati serba singkat. 

Kedua, berisi kristalisasi kehendak umum umat Islam untuk 

memiliki sebuah lembaga peradilan yang kokoh dan 

berwibawa dengan paket hukum materialnya sekaligus. Pada 

bagian kedua tersaji empat tulisan pakar yang membahas 

hukum Islam dan PA secara historis, sosiologis, yuridis dan 

politis. Bagian ini dimulai dari tulisan Azhar Basyir tentang 

“Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa”, di dalam 

tulisan tersebut penulisnya menegaskan bahwa pelembagaan 

PA merupakan keniscayaan karena kenyataan historis dan 

sosiologis umat Islam  Indonesia.  Pendapat tersebut diperkuat 

oleh penulis lain dalam buku tersebut yaitu Zaini Dahlan 

dalam tulisannya yang berjudul “Kondisi kesadaran Hukum 

Umat Islam kepada Hukum Islam dan Peradilan Agama”. 

Dalam tulisan tersebut Zaini Dahlan melihat bahwa kesadaran 

umat Islam Indonesia terhadap hukum Islam meskipun 

tingkatnya berbeda-beda, ternyata cukup tinggi, sehingga dapat 

disaksikan bahwa  kesadaran itu menimbulkan pengorbanan 
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diri untuk mengamalkan agamanya. Itulah sebabnya 

pewadahan kesadaran hukum dengan sebuah lembaga  PA 

memiliki arti penting (Mohammad Mahfud MD (Editor) 

1992:36).        

       Pendapat Azhar Basyir dan Zaini Dahlan tersebut di 

atas semakin diperkuat oleh Moh. Mahfud dalam disertasinya 

yang sudah dijadikan buku yang berjudul “Politik hukum di 

Indonesia” terbitan LP3ES Jakarta tahun 2006 (cetakan 

ketiga), dalam buku tersebut penulisnya memaparkan 

hubungan kausa antara konfigurasi politik dan produk hukum 

dengan mengkaji hukum pemilihan umum, hukum 

pemerintahan (di daerah) dan hukum agraria, buku tersebut 

juga merupakan kajian ilmu hukum yang dipadukan  dengan 

ilmu politik (Mohammad Mahfud MD, 2006:1). Oleh karena 

itu isinya berbeda  dengan tulisan-tulisan yang menggunakan 

pendekatan normatif semata. Sedangkan perbedaan antara 

karya Mahfud MD dengan penelitian disertasi penyusun 

adalah bahwa disamping era yang dikaji berbeda diantara 

keduanya, dimana penyusun lebih fokus pada era Reformasi, 

sementara karya Mahfud MD lebih fokus pada masa Orba. 

Disamping itu subyek penelitian pada disertasi Mahfud MD 

adalah tentang pengaruh politik terhadap produk hukum di 

Indonesia (Mohammad Mahfud MD, 2006:1), sementara pada 

penelitian disertasi penyusun  ini adalah tentang PA di 

Indonesia, sekalipun dalam hal ini pendekatan politik hukum 

juga digunakan dalam rangka melihat dinamika yang 

berkembang pada perjalanan PA di Indonesia pada era 

Reformasi.  

      Kemudian karya Jenal Aripin dalam disertasi berjudul 

“Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di 

Indonesia“, pada karya tersebut penyusunnya lebih melihat 

perkembangan PA pada Era Reformasi, yang tentu saja PA 

sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tidak bisa 

lepas dari skema besar reformasi hukum dan reformasi 

yudikatif, termasuk reformasi bidang kekuasaan kehakiman. 
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Sehingga akibat dari reformasi yudikatif dan kekuasaan 

kehakiman  tersebut adalah disatuatapkannya PA yang 

awalnya berada di bawah Departemen Agama  sebagai 

pelaksana kekuasaan eksekutif, kemudian dialihkan ke 

Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman. 

Namun proses penyatuatapan PA tersebut tidak berjalan mulus 

sebagaimana lembaga peradilan lainnya, mengingat kehadiran 

PA di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan pelaksanaan 

hukum Islam di Indonesia, karena ia menjadi pranata sosial 

Islam dan penjaga hukum Islam. Penelitian tersebut lebih 

fokus pada polemik pro dan kontra dalam proses 

penyatuatapan PA, yang semata-mata ingin menunjukkan 

bahwa karakteristik PA berbeda dengan lembaga peradilan 

lainnya di Indonesia, karena keberadaannya  merupakan suatu 

keniscayaan bagi masyarakat muslim Indonesia, sehingga 

hembusan angin reformasi tidak terlalu berpengaruh terhadap 

keberadaan PA, justeru yang lebih berpengaruh terhadap PA 

adalah faktor dukungan budaya masyarakat muslim Indonesia 

yang telah lama hidup di Indonesia, sehingga kehadiran PA 

merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat muslim 

Indonesia (Jaenal Aripin, 2008:ix-x).        

      Perbedaan karya Jenal Aripin dengan karya penyusun 

adalah bahwa, sekalipun obyek dan setting historis yang 

dibidik adalah sama tentang PA di era Reformasi, namun pada 

karya Jenal Aripin lebih mengarah pada pengaruh reformasi 

terhadap keberadaan PA di Indonesia, sementara pada karya 

penyusun lebih mengarah pada dinamika politik hukum yang 

terjadi pada era Reformasi dan pengaruhnya terhadap 

keberadaan PA di Indonesia di era Reformasi. Disamping itu 

pada karya Jenal Aripin, pendekatan yang digunakan adalah 

hukum tata negara, sedangkan pada penelitian penyusun lebih 

pada politik hukum.      

     Selanjutnya karya Kamsi dalam disertasinya yang 

berjudul “Dinamika Politik Hukum dan Positivisasi Syariat 

Islam di Indonesia (Studi Hukum Perkawinan Era Orde 
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Baru)”, Disertasi tersebut lebih memfokuskan penelitiannya 

pada persoalan  politik hukum Islam dalam positivisasi hukum 

perkawinan pada kurun waktu kekuasaan pemerintahan Orba. 

Untuk menganalisis persoalan tersebut penyusunnya 

menggunakan pendekatan historis dan politis. Temuan dari 

penelitian disertasi tersebut adalah bahwa positivisasi hukum 

perkawinan Islam terkait sesuai dengan dinamika 

perkembangan politik bangsa yang berakibat pada pemahaman 

pemaknaan  unifikasi hokum (Kamsi, 2012). 

       Karya Kamsi tersebut berbeda dengan penelitian 

penyusun baik dari setting historis maupun pada objeknya. 

Dimana dari aspek setting historis, pada penelitian penyusun 

lebih fokus pada era Reformasi, sementara karya Kamsi lebih 

pada era Orba. Sedangkan objeknya pada karya penyusun 

lebih mengarah pada keberadaan PA sedangkan pada karya 

Kamsi lebih ke arah politik hukum dan positivisasi hukum 

perkawinan di Indonesia.      

      Selanjutnya karya Mukti Arto yang berjudul, 

“Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis 

dan Pragmatis”. Pada karya Muktiarto tersebut lebih 

difokuskan untuk melihat posisi PA dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia (A. Mukti Arto, 2012:44).  

Perbedaan antara karya Muktiarto dengan karya penulis 

adalah, pada karya penulis lebih difokuskan pada dinamika PA 

di era Reformasi, sedangkan karya A. Muktiarto lebih 

diarahkan untuk melihat posisi PA dalam sistem 

ketatanegaraan di Indonesia. Disamping itu pada karya A. 

Muktiarto tidak terdapat batasan waktu, sementara karya 

penulis dibatasi pada Era Reformasi (A. Mukti Arto, 2012:44  

).      

    Kemudian karya Alaiddin Kotto (et.al) yang berjudul 

“Sejarah Peradilan Islam”, karya ini merupakan kumpulan 

tulisan yang sudah didiskusikan dari hasil perkuliahan 

Program Pascasarjana (S-2)  UIN Syarif Kasim Riau tahun 
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akademik 2009/2010. Karya ini lebih banyak mengungkapkan 

tentang aspek sejarah peradilan dalam Islam, sejak era sebelum 

Islam (masa jahiliyah) sampai dengan peradilan di era modern, 

baik di wilayah Timur Tengah dan Peradilan Islam di 

Indonesia, dari era kesultanan sampai dengan masa 

kemerdekaan (Alaiddin Koto, 2008:50). Perbedaan antara 

karya tersebut dengan penelitian penyusun adalah pada karya 

Alaidin Kotto lebih banyak menggunakan pendekatan sejarah 

dalam dimensi ruang dan waktu yang lebih luas sejak masa 

sebelum Islam sampai dengan era modern. Sedangkan pada 

penelitian penyusun ini lebih banyak berbicara tentang PA di 

Indonesia khususnya pada masa Orde Reformasi dengan 

penggunakan pendekatan politik hukum Islam.       

   Dari beberapa literatur yang penyusun paparkan di atas,  

nampak bahwa penelitian disertasi yang penyusun tulis dengan 

beberapa literatur yang tersebut di atas terdapat perbedaan, 

baik perbedaan dalam hal waktu atau masa, dimana penelitian 

penyusun lebih fokus pada era Reformasi (setelah tahun 1999), 

sementara pada literatur lainnya kebanyakan lebih fokus pada 

era Orde Baru, kemudian objek yang penyusun teliti adalah 

tentang PA sedangkan tema dalam literatur yang lain sekalipun 

ada yang membahas tentang PA namun tidak semuanya 

tentang PA, juga perspektif yang penyusun gunakan lebih pada 

politik hukum di Indonesia, sedangkan pada literatur yang lain 

adalah lebih mangarah pada konsep hukum ketatanegaraan, 

sebagaimana karya Mahfud MD dan Jenal Aripin.    

    Taufiq Hamami dengan bukunya yang berjudul  

Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman  di 

Indonesia. Buku ini menjelaskan  tentang reformasi kekuasaan 

kehakiman di Indonesia Pasca Amanedemen ketiga UUD 1945  

yang salah satunya berisi tentang reformasi terhadap 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai salah 

satu sub sistem peradilan nasional, dimana perubahan tersebut 

telah menjadikan PA mengalami perubahan yang signifikan, 

baik dari segi kelembagaan maupun performanya di dalam 
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menjalanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam 

menjalankan peradilan  di Indonesia (Taufiq Hamami, 2013:1  

).  

    Pada buku karya Taufik Hamami lebih menjelaskan 

tentang reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia Pasca 

Amanedemen ketiga UUD 1945  yang salah satunya reformasi 

terhadap pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama 

sebagai salah satu sub sistem peradilan nasional, dimana 

perubahan tersebut telah menjadikan PA mengalami perubahan 

yang signifikan, baik dari segi kelembagaan maupun 

performanya di dalam menjalanakan tugas pokok dan 

fungsinya (tupoksi) dalam menjalankan peradilan  di 

Indonesia. Sedangkan pada karya penyusun lebih menjelaskan 

tentang dinamika politik PA di era Reformasi 

    Illy Yanti dengan disertasi yang berjudul Efektifitas 

Penerapan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama (Studi tentang Kewenangan  Peradilan 

Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di 

Pengadilan Agama), dipertahankan pada program doktor UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Disertasi ini 

menjelaskan tentang sejauhmana efektifitas UU No 3 Tahun 

2006 tentang Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa 

ekonomi syari’ah dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari 

keefektifitasan tersebut, serta implementasi KHES sebagai 

pedoman hakim di Peradilan Agama (Illi Yanti, 2014:21). 

  Pada disertasi Illy Yanti lebih menjelaskan tentang 

efektifitas UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dan faktor-

faktor yang mempengaruhi dari keefektifitasan tersebut, serta 

implementasi KHES sebagai pedoman hakim di Peradilan 

Agama, sdangkan pada disertasi penyusun lebih menjelaskan 

dinamika politik PA di era Reformasi. 

    Aden Rosadi dengan buku yang yang berjudul 

Peradilan Agama di Indonesia,  Dinamika Pembentukan 

Hukum. Buku tersebut merupakan hasil disertasi ditambah 
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beberapa materi lain, yang  menjelaskan tentang beberapa hal 

tentang dinamika hukum PA di Indonesia, termasuk mengenai 

penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, Mahkamah Syar’iah 

di Aceh dan sekilas tentang keberadaan peradilan di beberapa 

negara (Aden Rosadi, 2014:x). Perbedaan dengan disertasi 

penyusun, disamping pada karya Aden Rosadi rentang 

waktunya lebih panjang, karena dijelaskan tentang praktik 

peradilan Islam di Indonesia sejak masa masuknya Islam ke 

Indonesia, sampai era Reformasi termasuk keberadaan 

Mahkamah Syar’iah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 

serta memaparkan tentang penyelesaian sengketa ekonomi 

syar’iah. Pada karya Aden Rosadi lebih memaparkan tentang 

dinamika hukum, sedangkan pada disertasi penulis pada 

dinamika politik, khususnya di era Reformasi.    

    Untuk memudahkan memahami perkembangan literatur 

/ pustaka yang membahas seputar Peradilan Agama serta 

perbedaannya dengan disertasi penyusun sebagaimana tersebut 

di atas, maka di bawah ini dipaparkan tabel sebagai berikut:    

 

Tabel I.1. 

Ringkasan Kajian Pustaka 

 

NO PENYUSUN DAN 

KARYANYA 

PERBEDAAN DENGAN 

DISERTASI PENYUSUN  

01 Cik Hasan Bisri dengan 

karyanya yang berjudul 

Peradilan Agama dalam 

Politik Hukum di 

Indonesia. dalam buku 

tersebut dipaparkan 

historisitas PA di 

Indonesia sejak dari 

zaman Kerajaan Islam di 

Indonesia sampai dengan 

Era Orde Baru dengan 

menggunakan pendekatan 

politik dalam melihat 

Penelitian penyusun lebih 

fokus di era Reformasi 

dengan pendekatan politik 

hukum untuk menganalisa 

dinamika peradilan  

terhadap keberadaan PA di 

Indonesia, dimana 

perkembangan PA di era 

tersebut sudah sangat 

berbeda dengan era 

sebelumnya.   
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kondisi PA di Indonesia, 

terutama terkait dengan 

munculnya Teori Receptie, 

sebagai strategi politik 

pemerintah kolonial  

Belanda ketika menjajah 

Indonesia (Peradilan 

Agama di Indonesia )  

02 Muhammad Asrun dengan 

karya disertasi yang sudah 

menjadi buku berjudul 

Krisis Peradilan 

Mahkamah Agung  di 

Bawah Soeharto. 

menjelaskan proses 

peradilan di Indonesia 

yang sampai sekarang (era 

Orde Baru)  masih sangat 

tergantung kepada 

individu orang perorang 

hakim. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

hukum di Indonesia belum 

melembaga secara 

rasional, obyektif dan 

impersonal (A. 

Muhammad Asrun, 2003  

).  

Pada karya penyusun lebih 

banyak membahas tentang 

keberadaan PA di era 

Reformasi dengan 

pendekatan politik hukum. 

03 Achmad Gunaryo dengan 

karya disertasi yang sudah 

diterbitkan menjadi buku 

berjudul Pergumulan 

Politik dan Hukum Islam. 

Dalam buku tersebut 

penulisnya 

menggambarkan suatu 

pergulatan yang sangat 

panjang antara politik dan 

hukum Islam (yang 

diwakili oleh PA) di 

Perbedaan antara buku 

tersebut dengan 

penelitian penyusun ini 

adalah disamping pada 

buku tersebut tidak 

membahas kondisi PA 

pada era Reformasi 

secara spefisik, juga 

pendekatan yang 

digunakan  lebih ke arah 

pendekatan sosiologi. 

Sedangkan dalam 
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Indonesia. Dari masa 

Kerajaan Islam di 

Nusantara sampai dengan 

era Orba  ditambah dengan 

pergolakan politik dan 

hukum di wilayah 

Nanggroe Aceh 

Darussalam (NAD) 

(Achmad Gunaro, 2006).    

penelitian penyusun ini, 

disamping pendekatan 

yang digunakan adalah 

pendekatan politik 

hukum, juga rentang 

waktu pembahasannya 

terfokus pada era 

Reformasi      

 

04 Ahmad Mujahidin dengan 

karya disertasinya yang 

berjudul Peradilan Satu 

Atap  di Indonesia. isinya 

lebih terfokus 

pembahasannya pada 

kelebihan dan kekurangan 

peradilan di Indonesia 

setelah semua lembaga 

peradilan (termasuk PA) 

berada pada satu 

pembinaan di bawah 

Mahkamah Agung, 

dimana sebelumnya 

berada pada dua 

pembinaan, yaitu 

pembinaan di bawah 

departemen tertentu terkait 

dengan teknis administrasi 

peradilan (teknis non-

yudisial) (Ahmad 

Mujahidin, 2007).   

   Pada penelitian penyusun 

disamping juga membahas 

tentang PA setelah menjadi 

peradilan satu atap di 

bawah Mahkamah Agung 

sebagai akibat dari 

pemberlakuan UU No. 3 

tahun 2006, namun yang 

lebih penting adalah 

tentang dinamika 

pembinaan peradilan  pada 

Era Reformasi dan 

pengaruhnya terhadap PA.       

 

05 A Alaiddin Koto (editor 

kumpulan tulisan), dengan 

bukunya yang berjudul  

Sejarah Peradilan Islam, 

Karya ini lebih banyak 

mengungkapkan tentang 

aspek sejarah peradilan 

dalam Islam, sejak era 

sebelum Islam (masa 

Penelitian penyusun ini 

lebih banyak berbicara 

tentang PA di Indonesia 

khususnya pada masa Orde 

Reformasi dengan 

penggunakan pendekatan 

politik hukum Islam.       
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jahiliyah) sampai dengan 

peradilan di era modern, 

baik di   wilayah Timur 

Tengah dan Peradilan 

Islam di Indonesia, dari 

era kesultanan sampai 

dengan masa kemerdekaan 

(Alaiddin Koto, 2008:50   

).  

06 Moh. Mahfud MD., 

dengan karya disertasinya 

yang sudah dibukukan  

berjudul Politik Hukum di 

Indonesia. dalam buku 

tersebut penulisnya 

memaparkan hubungan 

kausa antara konfigurasi 

politik dan produk hukum 

dengan mengkaji hukum 

pemilihan umum, hukum 

pemerintahan (di daerah) 

dan hukum agraria, buku 

tersebut juga merupakan 

kajian ilmu hukum yang 

dipadukan  dengan ilmu 

politik (Moh. Mahfud 

MD., 2006:1).  

Penelitian disertasi 

penyusun lebih terfokus 

tentang PA di Indonesia 

khususnya di era 

Reformasi, sekalipun dalam 

hal ini pendekatan politik 

hukum juga digunakan 

dalam rangka melihat 

dinamika yang berkembang 

pada perjalanan PA di 

Indonesia pada era 

Reformasi. 

07 Jenal Aripin dengan karya 

disertasi yang sudah 

menjadi buku berjudul 

Peradilan Agama dalam 

Bingkai Reformasi Hukum 

di Indonesia. Penelitian 

tersebut lebih fokus pada 

polemik pro dan kontra 

dalam proses 

penyatuatapan PA, yang 

semata-mata ingin 

menunjukkan bahwa 

karakteristik PA berbeda 

Pada karya penyusun lebih 

mengarah pada dinamika 

pembinaan peradilan yang 

terjadi pada era Reformasi 

dan pengaruhnya terhadap 

keberadaan PA di Indonesia 

di era Reformasi. 

Disamping itu pada karya 

Jenal Aripin, pendekatan 

yang digunakan adalah 

hukum tata negara, 

sedangkan pada penelitian 

penyusun lebih pada politik 
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dengan lembaga peradilan 

lainnya di Indonesia, 

karena keberadaannya  

merupakan suatu 

keniscayaan bagi 

masyarakat muslim 

Indonesia, sehingga 

hembusan angin reformasi 

tidak terlalu berpengaruh 

terhadap keberadaan PA, 

justeru yang lebih 

berpengaruh terhadap PA 

adalah faktor dukungan 

budaya masyarakat 

muslim Indonesia yang 

telah lama hidup di 

Indonesia, sehingga 

kehadiran PA merupakan 

kebutuhan mutlak bagi 

masyarakat muslim 

Indonesia (Jaenal Aripin, 

2008).  

hukum 

08 Kamsi dengan karya 

disertasi yang sudah 

dijadikan buku berjudul 

Politik Hukum dan 

Positivisasi Syariat Islam 

di Indonesia. Disertasi 

tersebut lebih 

memfokuskan 

penelitiannya pada 

persoalan  politik hukum 

Islam dalam positivisasi 

hukum perkawinan pada 

kurun waktu kekuasaan 

pemerintahan Orba.  

Penelitian penyusun lebih 

fokus pada era Reformasi, 

sementara karya Kamsi 

lebih pada era Orba. 

Sedangkan objeknya pada 

karya penyusun lebih 

mengarah pada pembinaan 

terhadap PA, sedangkan 

pada karya Kamsi lebih ke 

arah politik hukum dan 

positivisasi hukum 

perkawinan di Indonesia 

09 A. Mukti Arto dengan 

karya disertasi yang sudah 

menjadi buku yang 

diterbitkan berjudul 

Pada karya penulis lebih 

difokuskan pada dinamika 

PA di era Reformasi, 

sedangkan karya A. Mukti 
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Peradilan Agama dalam 

Sistem Ketatanegaraan di 

Indonesia. Pada karya A. 

Mukti Arto tersebut lebih 

difokuskan untuk melihat 

posisi PA dalam sistem 

ketatanegaraan di 

Indonesia (A. Mukti Arto, 

2012:44).   

Arto lebih diarahkan untuk 

melihat posisi PA dalam 

sistem ketatanegaraan di 

Indonesia. Disamping tidak 

terdapat batasan waktu.      

10 Taufik Hamami dengan 

bukunya yang berjudul  

Peradilan Agama dalam 

Reformasi Kekuasaan 

Kehakiman  di Indonesia. 

Buku ini menjelaskan  

tentang reformasi 

kekuasaan kehakiman di 

Indonesia Pasca 

Amandemen ketiga UUD 

1945  yang salah satunya 

reformasi terhadap 

lingkungan Peradilan 

Agama, dimana perubahan 

tersebut telah menjadikan 

PA mengalami perubahan 

yang signifikan, baik dari 

segi kelembagaan maupun 

performanya di dalam 

menjalanakan tugas pokok 

dan fungsinya (tupoksi) di 

Indonesia (Taufiq 

Hamami, 2013:1). 

Pada karya penyusun lebih 

menjelaskan tentang 

dinamika pembinaan di 

lingkungan PA di era 

Reformasi. 

11 Illy Yanti dengan disertasi 

yang berjudul Efektifitas 

Penerapan Undang-

Undang No. 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama 

(Studi tentang 

Kewenangan  Peradilan 

Agama dalam 

Pada disertasi penyusun 

lebih menjelaskan dinamika 

pembinaan di lingkungan 

PA di era Reformasi. 
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Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syari’ah di 

Pengadilan Agama), 

Program Doktor UIN 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2014, 

menjelaskan tentang 

efektifitas UU No. 3 

Tahun 2006 tentang 

Perubahan Terhadap UU 

No 7 Tahun 1989 tentang  

Peradilan Agama dalam 

penyelesaian sengketa 

ekonomi syari’ah dan 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektifitas 

serta implementasi KHES 

sebagai pedoman hakim di 

Peradilan Agama 

(Illiyanti, 2014:21).  

12 Aden Rosadi dengan buku 

yang berjudul Peradilan 

Agama di Indonesia,  

Dinamika Pembentukan 

Hukum. Buku yang 

merupakan hasil disertasi 

ditambah beberapa materi 

lain tersebut   menjelaskan 

tentang beberapa hal 

tentang dinamika hukum 

PA di Indonesia, termasuk 

tentang keberadaan 

peradilan di beberapa 

negara (Aden Rosadi, 

2014:x). 

Pada disertasi penulis lebih 

ditekankan pada aspek 

dinamika pembinaan di 

lingkungan PA, khususnya 

di era Reformasi.    

13 Malik Ibrahim dalam 

tulisan di Jurnal 

Supremasi Hukum yang 

berjudul, “Peradilan 

Agama di Era Orde Baru 

Pada disertasi penulis lebih 

ditekankan pada aspek 

dinamika pembinaan di 

lingkungan PA serta  

perubahan pembinaan 
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dan Reformasi Suatu Studi 

Perbandingan“ (Malik 

Ibrahim,2015). Dalam 

tulisan tersebut berisi 

perbandingan  kondisi PA 

antara era Orde Baru dan 

Reformasi secara umum.  

terhadap PA, yang semula 

berada pada “dua atap” 

pada era Orde Baru 

menjadi “satu atap” pada 

era Reformasi. Disamping 

dari segi waktu dibatasi 

pada era Reformasi saja.   

 

 

1.5. Kerangka Teoritik  

 Judul disertasi ini adalah “Dinamika Pembinaan  

Peradilan di Indonesia, Studi Terhadap Peradilan Agama Pada 

Era Reformasi”, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Dinamika Pembinaan Peradilan di Indonesia. 

     Yang dimaksud adalah adanya perubahan pola pembinaan 

(A. Mukti Arto, 2012:194-200) terhadap  empat lingkungan 

lembaga peradilan yang ada di Indonesia (UU No. 48 

Tahun 2009 Pasal 18), yang sebelum era Reformasi 

pembinaan terhadap peradilan  dilakukan oleh dua lembaga 

yang berbeda fungsi (pembinaan ganda), yaitu eksekutif 

dan yudikatif. Fungsi eksekutif dilakukan oleh Departemen 

Kehakiman untuk melakukan pembinaan  terhadap 

Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha  Negara,  

Departemen Pertahanan Keamanan dan Markas Besar TNI 

untuk melakukan pembinaan terhadap Peradilan Militer, 

kemudian Departemen Agama untuk melakukan pembinaan 

terhadap Peradilan Agama. Sedangkan fungsi yudikatif 

dilakukan oleh  Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan 

fungsi  eksekutif  meliputi pembinaan  administrasi,  

organisasi dan keuangan, sedangkan fungsi  yudikatif  

meliputi  pembinaan teknis  berperkara.    Seiring dengan 

perubahan periode  dari era sebelum Reformasi  menuju era 

Reformasi  telah terjadi perubahan dalam pembinaan 

terhadap empat lingkungan peradilan tersebut, yang semula 

pembinaan terhadap empat lingkungan peradilan tersebut 

dilakukan oleh masing-masing departemen pembina  dan 
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Mahkamah Agung, maka pada era Reformasi pembinaan  

hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung saja (Tim Redaksi 

Pustaka Baru, 2014:44) (pembinaan tunggal atau  dengan 

istilah lain one roof system).     

2. Studi Terhadap Peradilan Agama Pada Era Reformasi. 

Yang dimaksud adalah kajian terhadap lembaga Peradilan 

Agama yang rentang waktunya dibatasi  pada era 

Reformasi, khususnya  dalam  aspek pembinaan terhadap 

lembaga Peradilan Agama.  

Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat 

dilepaskan dari perdebatan teoritis tentang pemisahan 

kekuasaan (separation of powers) (Montesqueieu, 2007 :151) – 

karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan 

negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi 

kekuasaan lembaga peradilan (Melvin A. Arquillo, 1971:22), 

sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik 

(politic liberty) anggota masyarakat dalam negara, maka 

adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang 

independen merupakan satu elemen penting dari konsep 

negara. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan 

konsep negara hukum terletak pada pengaturan batas-batas 

kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif ataupun hubungan 

di antara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi 

(A. Muhammad Asrun, 2003:39). 

 Bagi sebuah negara yang menerapkan paradigma hukum 

modern (rule of law), independensi  kekuasaan lembaga 

peradilan, merupakan fondasi dan pilar utama yang sangat 

penting. Ia akan menjadi indikator utama bagi tegaknya 

supremasi hukum dan terciptanya keadilan masyarakat. Selain 

itu, independensi akan mengeliminasi intervensi yang 

dilakukan oleh kekuasaan negara yang lain; yakni eksekutif 

dan legislatif. Oleh karena itu, koridor hukum berupa 

pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan 

perlu dilakukan, selain untuk menciptakan kemandirian dan 

independensi lembaga peradilan juga agar dapat dicegah 
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pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang tidak terbatas 

(absolut) (Ahmad Mujahidin, 2007:115). 

     Kekuasan itu harus ada batasnya dan harus terbagi 

menjadi berbagai bidang tertentu, apabila kekuasaan hanya 

berada pada satu tangan saja merupakan pertanda adanya 

monopoli kekuasaan, lebih-lebih apabila model penguasa 

kepemimpinannya menggunakan  gaya dan tipe paternalistik, 

maka ia akan  menganggap kelompok yang dipimpinnya itu 

adalah keluarga yang selalu membutuhkan perlindungan dan 

bimbingan (Abdul Manan, 2004:73). Penumpukan kekuasaan 

pada satu tangan akan  menjadikan pemegang kekuasaan dapat 

melakukan apa saja, dan karena itu sulit  untuk menjamin 

adanya kebebasan bagi warganya. Tidak hanya kebebasan 

yang hilang dari warga masyarakat, melainkan juga 

melumpuhkan kebebasan pranata-pranata sosial, termasuk 

lembaga peradilan sebagai lembaga hukum. Sisi positifnya 

siapapun yang menjadi penguasa memiliki kemauan  keras 

untuk mendukung terlaksananya penegakan hukum, maka 

akan terwujudlah  cita-cita itu, namun sebaliknya  apabila 

penguasa hanya setengah hati  mendukung terlaksananya  

penegakan hukum, reduplah cita-cita itu.  

  Apabila ada kekuasaan lembaga peradilan yang 

independen, maka diyakini lembaga peradilan akan menjadi 

suatu mekanisme yang sangat kuat untuk mempertahankan 

konstitusi dan keadilan.  Uraian tersebut tampak adanya 

korelasi antara fungsi lembaga peradilan dan proses 

demokratisasi, di mana pembentukan dan jaminan 

independensi kekuasaan lembaga peradilan seharusnya 

diciptakan secara aktif oleh seluruh elemen pelaksana 

kekuasaan negara. Tidak hanya oleh lembaga yudikatif, akan 

tetapi oleh eksekutif dan legislatif  (Abdul Manan, 2004:73). 

Indikator independensi lembaga peradilan pada tahap 

pelaksanaannya  dapat dilihat melalui dua hal, yaitu 

ketidakberpihakan (impartiality) dan keterputusan relasi 

dengan para aktor politik (political insularity) (A. Muhammad 
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Asrun, 2003:53). Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan 

bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum 

dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan 

dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim 

memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, di mana hal itu 

hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim 

vis-a-vis keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam 

konteks hubungan sosial ataupun hubungan politik (Ahmad 

Mujahidin, 2007:123). 

       Imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan, 

jika hakim dapat melepaskan dari konflik kepentingan atau 

faktor semangat pertemanan (collegial) dengan pihak yang 

berperkara. Karenanya hakim harus mengundurkan diri dari 

proses persidangan jika dia melihat adanya potensi 

imparsialitas. Begitu pula halnya dalam konteks sistem hukum 

Indonesia, hakim harus mengundurkan diri kalau dirinya 

memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara 

atau diperiksa di muka pengadilan. Selain itu, pemutusan relasi 

dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar dia tidak 

menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau 

mencegah pelaksanaan suatu putusan politik (Ahmad 

Mujahidin, 2007:123). 

      Munculnya perubahan dalam pembinaan terhadap 

lembaga peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan PA 

yang merupakan amanat dari munculnya UU No. 35 Tahun 

1999, yang kemudian diperkuat dengan kehadiran UU No. 4 

Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2006. Perubahan PA dari 

“peradilan dua atap” menjadi peradilan “satu atap” bisa 

dilihat dalam gambar “Proses Pengambilan Keputusan” 

(http://mulyono;staf uns.ac.id/2009/06/08/teori-pegambilan-

keputusan diunduh pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016, jam  

14.00 WIB), sebagai berikut:

 

http://mulyono;staf/
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  INPUT   KONVERSI   OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar I.2 Proses Pengambilan Keputusan  menurut 

“Teori Aksi Voluntaristik” (Ahmad Kurnia (Penyunting), 

http://teknikkepemimpinan.blogspiot.co.id/2013/03/, diunduh    

16 Juni 2016 jam 13.00) 

 

Gambaran lebih rinci tentang aplikasi Teori Aksi 

Volunteristik  tersebut dalam proses perubahan pembinaan   

terhadap PA dari pembinaan dua atap menjadi satu atap 

adalah sebagai berikut: 

  INPUT              KONVERSI     OUTPUT 

 

 

 

 

Terjadi   polemik antara para 
Ketua PTA dengan petinggi 
Depag  pada tanggal 27 Juli 
1999 Di Kantor Depag. 
Memunculkan Surat 
Pernyataan Dari para Ketua 
PTA yang ditujukan Menag 
dan ditembuskan Ke Ketua 
MA dan DPR 

Memunculkan UU No 35 Tahun 1999 tentang 
Kekuasaan Kehakiman tgl 31 Agustus 1999 yang 
mengalihkan pembinaan badan peradilan 

Dukungan (aparat PA) Tentangan (elit 
Depag)            

 

 

Penjelasan lebih rinci dari aplikasi Teori Aksi Voluntaristik 

dalam proses perubahan pembinaan PA di era Reformasi bisa 

dilihat sebagai berikut:  

http://teknikkepemimpinan.blogspiot.co.id/2013/03/
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Tabel I.2. 

     Proses Perubahan PA dari “Peradilan Dua Atap” menjadi 

“Peradilan Satu Atap”. 

 

In Put Konversi  Out Put 

Konsep dualisme  

pembinaan 

terhadap 

peradilan di 

Indonesia 

sebelum era 

Reformasi 

didasarkan pada 

UU No. 14 Tahun 

1970 tentang 

Pokok-Pokok 

Kekuasaan 

Kehakiman. 

Sehingga muncul 

gagasan untuk 

melakukan  

amandemen 

terhadap UU No.  

14 Tahun 1970 

yang  selalu 

dijadikan titik 
perjuangan para 

hakim pada setiap 

Munas 

(Musyawarah 

Nasional) IKAHI 

(Ikatan Hakim 

Indonesia). 

-Gerakan 

Reformasi 

menyerukan perlu 

dilakukan 

reformasi 

lembaga 

Terjadi polemik dan  

gejolak (pro dan 

kontra) antara 

petinggi 

Departemen Agama 

dengan Warga PA 

tentang perubahan 

dualisme 

pembinaan terhadap 

PA yang dipelopori 

oleh para Ketua 

PTA (Pengadilan 

Tinggi Agama)  se 

Indonesia pada 

tanggal 27 Juli 1999 

di Kantor 

Departemen Agama 

RI  yang merasa 

perlu untuk 

“berpisah” dari 

induknya di 
Departemen Agama 

menuju ke MA. 

Para Ketua PTA 

justru menggunakan 

kesempatan itu 

untuk menyusun 

surat pernyataan 

yang ditujukan 

kepada Menteri 

Agama, yang waktu 

itu dijabat oleh 

Malik Fajar dan 

ditembuskan 

Tanggal 23 Maret 

2004 keluarlah 

Keppres No. 21 

Tahun 2004 

tentang Pengalihan 

Organisasi, 

Administrasi dan 

Finansial di 

lingkungan 

Peradilan Umum 

dan Peradilan Tata 

Usaha Negara dari 

Departemen 

Kehakiman & 

HAM ke MA 

dilakukan pada 

tanggal 31 Maret 

2004, sedangkan 

pengalihan PA 

pada hari Rabu 

tanggal 30 Juni 
2004. Sehingga 

secara resmi 

dualisme 

pembinaan di 

lingkungan PA 

mengalami 

perubahan menjadi 

pembinaan “satu 

atap” dimulai pada 

tanggal tersebut. 

 PA yang 

sebelumnya di 

bawah 
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peradilan, 

terutama agar 

peradilan lebih 

independen dari 

pengaruh 

kekuasaan ekstra 

yudisial. 

 

 

 

kepada DPR dan 

Mahkamah Agung.  

-Kemudian lahir  

UU No. 35 Tahun  

1999 tentang 

Kekuasaan 

Kehakiman pada 

tanggal 31 Agustus 

1999, yang 

menetapkan 

pengalihan 

pembinaan 

organisasi, 

administrasi dan 

finansial semua 

badan peradilan dari 

departemen masing-

masing ke MA akan 

dilakukan secara 

bertahap, paling 

lama 5 (lima) tahun 

sejak UU ini mulai 

berlaku (Pasal 11A 

ayat (1), kecuali 

mengenai PA yang 

waktunya tidak 

ditentukan (Pasal 11 

A ayat (2). Itulah 

hasil kompromi 

politik di DPR 

antara dua pihak 

yang menyetujui 

konsep satu atap PA 

ke Mahkamah 

Agung dengan 

pihak yang tidak 

menyetujui. 

-Selanjutnya 

muncul UU  No. 4 

Tahun 2004 tentang 

Departemen 

Agama dialihkan 

ke MA. Perubahan 

di lingkungan PA 

tersebut diperkuat 

dengan munculnya 

UU No. 3 Tahun 

2006 tentang 

Perubahan 

terhadap UU No. 7 

Tahun  1989 

tentang Peradilan 

Agama dan UU 

No. 50 Tahun 

2009 tentang 

Perubahan Kedua 

terhadap UU No. 7 

Tahun 1989 

tentang PA, yang 

merubah dualisme 

pembinaan 

terhadap PA 

menjadi 

pembinaan “satu 

atap”  

-Hal yang tidak 

kalah penting dari 

perubahan tersebut 

adalah 

dimasukkannya 

PA dalam UUD 

1945 hasil 

amandemen, yang 

pada Pasal 24 

menyatakan bahwa 

empat lingkungan 

peradilan  berada 

di bawah MA, 

maka tidak ada 

pilihan lain kecuali 
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Kekuasaan 

Kehakiman sebagai 

alat bargaining, 

yakni untuk 

mengakomodir 

aspirasi umat Islam 

yang pada waktu itu 

direpresentasikan 

oleh MUI (Majelis 

Ulama Indonesia), 

dimana pada waktu 

itu menolak sistem 

peradilan satu atap. 

bahwa PA harus 

masuk ke MA. Hal 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa kedudukan 

PA sudah sejajar 

dengan lembaga 

peradilan lain yang 

ada di Indonesia. 

 

    Tabel I.2. Proses Perubahan PA dari “Peradilan Dua 

Atap” menjadi “Peradilan Satu Atap”. 

 

  Perubahan pembinaan PA dari “Peradilan Dua Atap” 

menjadi “Peradilan Satu Atap”, sangat terkait dengan aspek 

Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan PA, apalagi 

pada tahun 1999 pemerintah mengeluarkan Undang Undang 

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang 

sedikit banyak berkaitan dengan Reformasi Birokrasi di 

lingkungan PA. Reformasi Birokrasi sesungguhnya bukan 

merupakan sesuatu yang baru dalam dinamika organisasi. 

Sebab dengan menjalankan birokrasi pemerintahan sesuai 

dengan substansi birokrasi merupakan salah satu faktor yang 

sangat mendukung tercapainya pembenahan birokrasi di 

tubuh pemerintah (Firman, 2015:60-61).   

      Reformasi Birokrasi  (administrasi negara) dan good 

governance merupakan dua konsep utama bagi perbaikan 

kondisi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 

di Indonesia. Kedua konsep ini merupakan konsep yang 

saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan 

konsep yang relatif baru. Namun demikian, sampai saat ini 
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dan bahkan  sampai tahun-tahun mendatang kedua konsep 

tersebut akan sangat berperan dalam perjalanan 

penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Eko Prasojo dan 

Teguh Kurniawan, 2008:1).      

    Di kebanyakan  negara-negara berkembang yang sudah 

mengalami transformasi ke negara maju, Reformasi Birokrasi 

atau Reformasi Administrasi Negara merupakan langkah awal 

dan prioritas dalam pembangunan. Administrasi Negara 

menjadi sektor pembangunan (administrative development). 

Menurut Eko Prasojo dan Eko Kurniawan (Eko Prasojo dan 

Teguh Kurniawan, 2008:2), Reformasi Birokrasi atau 

Reformasi Administrasi Negara di negara-negara berkembang  

pada umumnya dilakukan  melalui dua strategi, yaitu:  

(1). Merevitalisasi kedudukan, peran dan fungsi kelembagaan 

yang menjadi    motor penggerak reformasi birokrasi.  

(2) Menata kembali sistem Administrasi Negara, baik dalam 

hal struktur, proses, sumber daya manusia  serta relasi 

antara negara dan masyarakat. Reformasi Birokrasi ini 

sejalan  dengan upaya untuk melakukan  modernisasi 

administrasi pemerintahan. Belajar dari pengalaman 

beberapa negara, maka kunci dari keberhasilan 

pembangunan bangsa adalah bagaimana merevitalisasi 

Administrasi Negara atau Birokrasi Negara. Bila melihat 

konsep  di atas maka apabila dirinci terdapat beberapa 

item yang perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan 

Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan PA, yaitu 

sebagai berikut:   

      (a) Revitalisasi Kedudukan, peran, fungsi lembaga.  

            (b) Struktur organisasi.  

            (c) Proses kelembagaan (proses berperkara). 

            (d) Sumber daya manusia.  

            (e) Pelayanan Publik / transparansi dan kemudahan akses 

(Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, 2008:2).   

 

      



30 

 

1.6. Metode Penelitian 

          Dalam melakukan sebuah penelitian, metode memiliki 

peran yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, 

menganalisa dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. 

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan 

pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab  

permasalahan yang ada, maka penyusun menggunakan  

metode penelitian sebagai berikut:   

    1. Jenis Penelitian  

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian pustaka (library reseach) atau penelitian 

literer (Anton Baker, 1992:10), dalam hal ini penyusun  

meneliti dan menelaah buku, artikel dan literatur lainnya 

yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.    

   2. Sifat Penelitian   

       Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif-analisis (Rony Kauntur, 2004:105), yaitu penelitian 

yang berupaya memaparkan, menganalisa dan 

mengklasifikasi data secara kualitatif. Metode deskriptif 

analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak 

sebagaimana adanya (Saifudin Anwar, 1990:63), atau dalam 

penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai dinamika 

pembinaan seputar proses perubahan pembinaan terhadap PA, 

yang semula dilakukan “dua atap” yaitu oleh  Departemen 

Agama dan Mahkamah Agung, keberadaan PA khususnya di 

era Reformasi, minimal dalam dua aspek, yaitu sebelum 

berlakunya UU No. 3 tahun 2006 dan setelah berlakunya UU 

No. 3 tahun 2006, terutama kaitannya dengan perubahan 

dalam pembinaan terhadap PA, dari yang sebelumnya berada 

pada “dua atap” kemudian berubah menjadi “satu atap”, 

dengan cara meneliti dan menelaah buku, artikel dan literatur 

lainnya yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti. 
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  3.Teknik Pengumpulan Data 

       Sesuai dengan obyek penelitian, maka teknik  

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelaahan terhadap data-data kualitatif yang terdapat 

dalam berbagai literatur, baik yang secara langsung 

berhubungan maupun yang tidak langsung berhubungan 

dengan penelitian ini.  Adapun sumber data dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. 

Sumber primer atau sumber utama dari penelitian ini adalah 

UU No. 35 Tahun 1999 tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, UUD 1945 Hasil Amandemen, UU No. 4 Tahun 

2004 tentang Perubahan Terhadap UU No. 35 Tahun 1999 

tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,   UU No. 3 

tahun 2006 tentang PA dan UU No 48 Tahun 2009 tentang 

Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama, disamping itu juga sumber-sumber 

lain yang terkait dengan perkembangan PA di era Reformasi. 

Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini adalah 

literatur–literatur yang terkait dengan PA baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Baik itu berupa buku, 

jurnal, ensiklopedi, sumber internet dan lain sebagainya.  

   4.  Analisa Data 

         Sesuai dengan riset data yang dikumpulkan, maka 

analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

non statistik atau analisa kualitatif. Dalam hal ini digunakan 

deskriptif analisis, yaitu mendiskripsikan data yang diperoleh 

dalam bentuk kalimat (Suharsimi Arikunto, 2002:107).  

Selanjutnya secara sistematik kemudian diinterpretasikan ke 

dalam laporan.  Yang dalam penelitian ini diawali dengan 

menggambarkan peta seputar keberadaan PA di Indonesia 

sejak era Kerajaan Islam sampai dengan era Reformasi, 

terutama terkait tugas pokok dan fungsi serta peran dan 

kewenangan PA, disamping hubungan antara keberadaan PA 

di era Reformasi dengan dinamika politik yang muncul pada 

saat  itu, terutama terkait dengan proses perubahan 
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pembinaan, dari yang semula sebelum era Reformasi 

pembinaan ganda kemudian pada era Reformasi berubah 

menjadi pembinaan tunggal.   

           Disamping itu data yang sudah terkumpul dianalisis 

secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir 

sebagai berikut:  

       a. Induksi, adalah menganalisis data  yang berangkat dari 

data yang sifatnya khusus untuk kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum (Suharsimi Arikunto, 

2002:108). Dalam hal ini berangkat dari munculnya 

beberapa peraturan perundangan yang mengamanatkan 

adanya  perubahan pembinaan  terhadap lembaga 

peradilan di Indonesia, khususnya terhadap PA, serta hal-

hal seputar keberadaan PA di era Reformasi, untuk 

kemudian dianalisis, sehingga menimbulkan kesimpulan 

yang bersifat umum.   

       b. Deduksi, adalah menganalisis data yang bertitik tolak dari 

kesimpulan yang umum   menuju pada hal yang bersifat 

khusus (Suharsimi Arikunto, 2002:109). Dalam hal ini 

berangkat dari  konsep tentang hubungan antara agama 

(Islam) dan negara yang bersifat umum, yang kemudian 

dikaitkan dengan keberadaan PA di Indonesia di era 

Reformasi, yang dari sini kemudian menimbulkan suatu 

kesimpulan yang bersifat khusus.     

 

1.7. Sistematika Pembahasan 

     Secara garis besar penelitian ini terdiri dari enam bab, 

yang penjelasannya adalah sebagai berikut:   

     Bab pertama berisi pendahuluan, bab ini merupakan 

semacam kompas atau pedoman dalam penelitian ini, di 

dalamnya berisi latar belakang masalah yang mengemukakan 

aspek-aspek yang melatarbelakangi penelitian ini, yang 

nantinya dikerucutkan pada  rumusan masalah. Dilanjutkan 

dengan rumusan masalah, sub bab ini merupakan motor 

penggerak atau jantung dalam penelitian, karena di dalamnya 
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memuat pertanyaan-pertanyaan penting dalam penelitian ini 

yang dicoba dicari jawabannya dalam kesimpulan. Selanjutnya 

sub bab berikutnya mengenai tujuan dan kegunaan, sub bab ini 

memuat  tujuan dari penelitian ini, sedangkan  kegunaan dari 

penelitian ini ada dua, yaitu  kegunaan yang bersifat praktis 

maupun kegunaan yang bersifat akademik. Selanjutnya sub 

bab tentang telaah pustaka, sub bab ini berperan untuk 

menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

lainnya, baik yang bersifat langsung (satu tema yang sama) 

maupun tidak langsung (tema yang berbeda tetapi masih ada 

hubungan), sub bab ini berfungsi agar tidak terjadi duplikasi 

antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang seirama 

dari segi tema penelitian, juga untuk mengetahui perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Sehingga 

dengan demikian akan dapat diketahui kontribusi dari 

penelitian ini. Selanjutnya tentang kerangka teori, sub bab ini 

berperan untuk menjelaskan teori yang digunakan untuk 

membedah atau menganalisis permasalahan yang ada untuk 

dicarikan jawabannya, atau minimal dijelaskan kerangka 

berfikir atau alur berpikir dari penelitian ini. Selanjutnya 

tentang  metode penelitian, sub bab ini diperlukan sebagai 

kerangka acuan kerja dalam penelitian, yang didalamnya 

menjelaskan tentang jenis dan sifat penelitian, teknik 

pengumpulan data kemudian analisa data. Dan terakhir pada 

bab pertama adalah mengenai sistematika pembahasan, sub 

bab ini diperlukan untuk memberikan penjelasan tentang alur 

(nalar) berfikir dari keberadaan masing-masing bab, serta 

hubungan antara masing-masing bab yang ada dalam 

penelitian ini, sehingga diharapkan terdapat hubungan yang 

sistemik (saling terkait satu sama lain). Bab pertama ini 

memiliki peran  penting,  karena merupakan acuan atau arahan  

bagi bab-bab selanjutnya.       

     Bab kedua tentang  gambaran politik hukum, hubungan 

agama dengan negara dan Peradilan Agama di Indonesia. Bab 

ini berisi empat sub bab yaitu, sub bab pertama berisi tentang 
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pengertian politik hukum dan ruang lingkupnya, sub bab 

kedua tentang urgensitas politik hukum sebagai materi dan 

metode, sub bab ketiga berisi tentang tujuan politik hukum dan 

sub bab terakhir tentang aspek-aspek  politik hukum. Bab 

kedua ini menjadi penting karena merupakan bab yang 

menjelaskan seputar term-term yang merupakan istilah atau 

konsep penting dalam penelitian ini. Sehingga sebelum 

dibahas atau dianalisis pada bab keempat, maka sebelumnya 

perlu dijelaskan terlebih dahulu gambarannya. Sehingga 

disamping terdapat hubungan antar bab, juga agar pembahasan 

dalam penelitian ini  tidak keluar dari konsep yang ada.  

     Bab ketiga berisi tentang historisitas Peradilan Agama 

di Indonesia. Bab ini diawali pada masa masuknya Islam ke  

Indonesia sampai dengan era Orde Baru.  Keberadaan bab ini 

diperlukan untuk melihat fenomena serta dinamika seputar 

Peradilan Agama, yang terbagi dalam enam sub bab yang 

meliputi, masa sebelum munculnya kerajaan Islam di 

Indonesia, masa Kerajaan Islam di Indonesia, masa penjajahan 

Belanda, masa penjajahan Jepang, masa Kemerdekaan dan 

Orde Lama serta terakhir masa Orde Baru. Dari pemaparan 

pada bab ketiga ini diharapkan akan diketahui benang merah 

seputar keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.   

     Bab keempat berisi gambaran umum PA di era 

Reformasi. Pada bab ini berisi tiga sub bab. Sub bab pertama 

berisi tentang kondisi perpolitikan nasional di Indonesia pada 

era Reformasi. Sub bab kedua berisi tentang historisitas PA 

menuju pembinaan satu atap. Sub bab ketiga  berisi tentang PA 

setelah berada dalam pembinaan satu atap. Sub bab keempat 

tentang  sikap masyarakat dan pegawai PA terhadap 

pengalihan  pembinaan dari PA ke MA. Sub bab yang kedua 

dan ketiga inilah yang nantinya  dianalisis pada bab kelima. 

Sedangkan sub bab yang pertama diperlukan dalam rangka 

melihat hubungan atau relevansi antara kondisi PA sebelum 

dan setelah diberlakukannya pembinaan satu atap. Sedangkan 

sub bab kedua diperlukan dalam rangka mengetahui proses 
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terjadinya perubahan di lingkungan PA dari pembinaan dua 

atap menuju satu atap.  

    Bab kelima berisi tentang analisis terhadap PA setelah 

memasuki pembinaan satu atap. Bab kelima ini merupakan bab 

yang tidak kalah penting dibanding bab-bab lainnya dalam 

penelitian ini, karena merupakan jembatan dalam rangka 

memberikan bahasan terhadap dua pokok masalah yang ada 

pada bab pertama. Bab ini terdiri dari dua  sub bab, yaitu sub 

bab pertama  berisi tentang analisis  terhadap PA sebelum 

berlaku pembinaan satu atap, dan sub bab kedua berisi tentang  

analisis terhadap kondisi PA setelah berada dalam satu atap di 

bawah MA.     

     Bab keenam merupakan penutup, yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan  jawaban 

langsung terhadap pokok masalah yang ada pada bab pertama. 

Sedangkan jawaban yang bersifat tidak langsung (di luar 

pokok masalah namun masih berkaitan) dituangkan dalam 

saran-saran, sehingga diharapkan dapat melengkapi 

kesimpulan yang ada. Selain keenam  bab tersebut di atas, 

penelitian ini dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.    
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