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ABSTRAK  

Saputro, Adi Lorne, 2016, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai Gugat 

Secara Verstek Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Skripsi. Program 

Studi Ahwal Syahsiyah Jurusan Syari‟ah dan Ekonomi Syari‟ah Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing (I) Rahmah Maulidia, M. 

Ag. 

Kata Kunci: Hukum Islam, Gugat Cerai, Wilayah Hukum Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan 

disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun terkadang di tengah 

jalan terjadi perceraian yang salah satunya dikarenakan suami mafqud. Yang dimaksud 

mafqud ialah orang yang meninggalkan keluarganya yang pada sampai waktu tertentu 

tidak diketahui keberadaannya. Telah 1 tahun lebih tergugat telah pergi meninggalkan 

penggugat tanpa kabar dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Hakim mendasarkan 

putusannya pada putusan verstek. Hal ini disebabkan karena pihak tergugat mengabaikan 

panggilan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Putusan verstek tersebut didasarkan 

pada pasal 125, 126 H I R. 

 Dari ulasan di atas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, 

yaitu:(1)Bagaimana prosedur putusan Hakim dalam kasus verstek perspektif hukum 

Islam?, (2) Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam perkara gugat cerai  secara 

verstek perspektif hukum Islam? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Oleh sebab itu penulis 

mengadakan penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, untuk sumber 

datanya penulis mengambil sumber data primer yaitu hakim dan sumber data sekunder 

yaitu berasal dari beberapa buku sebagai rujukan. Teknik pengumpulan data dengan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data dengan 

cara deduksi. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam praktik di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengambil sumber Undang – Undang 

Perkawinan Nomor 1 tahun 1074, PP Nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum 

Islam. (2) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun dalam gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud 

pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam tentang alasan bercerai dan  mengabulkan gugatan penggugat 

untuk bercerai kepada suaminya. Hakim berdasarkan putusannya juga pada putusan 

verstek. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak (tergugat) mengabaikan panggilan 

Pengadilan Agama Kabupaten madiun. Putusan verstek tersebut didasarkan pada pasal 

125,126 H.I.R 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam dan ini 

terlihat dari banyaknya jumlah ayat muhkamat ( ayat-ayat yang sudah jelas 

pengertian hukumnya) yang mengatur hidup kekeluargaan. Hampir sepertiga dari 

ayat muhkamat mengandung ketentuan-ketentuan tentang perkawinan, perceraian 

dan hak waris. Salah satu contoh seruan Allah SWT kepada manusia untuk 

melakukan perkawinan adalah sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Rum 

ayat 21 yang berbunyi 

     
   

   
      
    

  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum 21)
1
 

 

 

Ayat muhkamat mengenai hidup kekeluargaan bertujuan untuk menjadikan 

hubungan harmonis antara suami istri dan selanjutnya untuk menjaga kekalnya 

                                                           

 
1
 Al-Qur’an, : . 
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perkawinan tersebut. Kekalnya hubungan harmonis itulah yang menciptakan 

sebuah keluarga yang baik lagi kuat. Sehingga keluarga yang baik dan kuat akan 

membentuk masyarakat yang baik pula.
2
 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan 

juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kehidupan 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan inilah yang seharusnya wajib diciptakan oleh pasangan suami istri tanpa 

terkecuali.
3
 

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk salama- lamanya dalam 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah dan sampai matinya 

seorang suami dan istri sehingga tujuan perkawinan yang dianjurkan oleh undang 

– undang perkawinan dapat terwujud. Inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh 

agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal–hal yang menghendaki 

putusnya perkawinan itu, artinya apabila hubungan perkawinan tidak dapat 

dilanjutkan maka, kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan 

putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah 

tangga, dengan begitu putusnya perkawinan adalah salah satu jalan yang terbaik.
4
 

                                                           

 
2
Harun Nasution,  Islam Rasional, (Jakarta : Mizan, 1989), 433-434. 

 
3
Djamil Latief,  Aneka Hukum Perceraian di Indonesia  (Jakarta : Ghalia Indonesia 1981),  

27. 
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang – Undang Perkawinan”, (Jakarta : Persada Mesia, 2006), 188. 
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Karena besarnya tanggung jawab dan resiko dalam perkawinan tersebut, 

banyak para pasangan suami istri yang kandas dalam membina mahligai rumah 

tangganya, disebabkan tidak adanya kasih sayang dan saling memahami serta 

tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri tersebut. 

Apabila pasangan suami istri sudah tak lagi merasakan kebahagiaan dalam 

rumah tangganya, maka sangatlah mungkin suami istri tersebut memilih 

perceraian sebagai jalan terbaik bagi kehidupan rumah tangganya. 

Demikian ini terjadi apabila pasangan tersebut ternyata tidak mampu lagi 

mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan rumah tangganya yang 

berasaskan semangat kasih sayang, ketentraman dan saling memberikan 

dorongan untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama, dan masih banyak lagi 

alasan-alasan yang menjadikan runtuhnya mahligai rumah tangga.  

Perceraian dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan dan tidak dilarang,  

tetapi tidak pula dianjurkan. Seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh ibnu Umar yang artinya : 

“ Dari Ibnu Umar r.a ia berkata : “ Rasulullah SAW bersabda : Di antara 

sesuatu hal yang halal yang dibenci Allah adalah talak”. ( H.R. Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan dan dishahihkan oleh Hakim dan Abu Hatim ).
5
 

Islam sebagai Agama yang inklusif dan toleransi memberikan jalan keluar, 

ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan. Dalam arti 

adanya ketidak cocokan pandangan hidup dan percekcokan rumah tangga yang 

                                                           

 
5
 Muhammad Ibnu Isma‟il,  Subulus Salam, Jus III, (Libanon : Darul Jayl, 1182H), 1076. 
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tidak bisa didamaikan lagi. Maka Islam member jalan keluar yang dalam istilah 

fiqh disebut dengan thalak (perceraian). Agama Islam memperbolehkan suami 

istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu, kendati perceraian itu 

sangat dibenci oleh Allah Swt.
6
 

Islam sebenarnya tidak pernah menolak hak wanita, bahkan Islam 

memberikan kemungkinan kepadanya untuk menuntut talak kepada hakim 

apabila mengalami penderitaan hebat yang siapapun tidak mampu menanggung 

penderitaan seperti itu terus menerus. Berdasarkan hal tersebut maka wanita 

boleh menuntut talak. Dan menjadi kewajiban hakim untuk memeriksa 

pengaduan dengan seksama dan jika ternyata benar maka wanita boleh 

menggugat cerai suaminya.  

Salah satu contoh penyebab terjadinya perceraian adalah timbulnya 

perselisihan dan percekcokan antara suami dan istri yang akhirnya timbul niat 

suami untuk pergi meninggalkan rumah. Dan itupun bermula niatan baik dari 

sang istri menegur suami yang sering bermain judi, tetapi suami merasa kurang 

nyaman atas teguran istri karena hobi main judinya merasa dilarang, hal ini 

berakibat pada percekcokan antara keduanya dan ujungnya suami meninggalkan 

istri, yang rimbanya sampai proses persidangan tidak diketahui dimana dia 

tinggal.
7
   

                                                           

 
6
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Pandangan Agama , (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2002), Cet Ke-2, 102. 
7
 Hasil wawancara tanggal 10 Agustus 2015 
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Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perceraian yang diakibatkan oleh 

kepergian suami maka penulis mengadakan observasi dan interview di 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dimana pasangan suami istri bernama 

Harsono dan Tumini, pasangan ini telah menikah selama 14 tahun dan 

menghasilkan seorang anak 3 tahun terakhir Harsono sering melakukan perjudian 

yang mengakibatkan pertengkaran dan akhirnya Harsono pergi meninggalkan 

rumah tanpa ada kabar. Akhirnya Tumini melakukan cerai gugat terhadap 

Harsono, dari hasil perceraian itu anak diasuh oleh pihak istri yaitu Tumini. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat. Untuk itu penulis mengambil judul“ 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA GUGAT CERAI 

SECARA VERSTEK  DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut: 

1. Hukum Islam : Menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang dijadikan 

pedoman atau yang menjadi sumber syari‟at islam yaitu Al-Qur‟an dan 

Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat 

ulama ilmu fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum islam 

adalah Al-Qur‟an dan Hadist. Di samping itu terdapat beberapa bidang kajian 

yang erat berkaitan dengan sumber Hukum Islam yaitu : ijma‟, ijtihad, 

istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas,ray‟yu, dan „urf. 
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2. Gugat Cerai : perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan terlebih 

dahulu oleh pihak istri (penggugat) kepada suami (tergugat) kepada 

pengadilan agama dengan suatu putusan pengadilan. Disebutkan juga dalam 

pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989.
8
 

3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, adalah daerah 

yang masuk pada kompetensi pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang 

terdiri dari kecamatan Balerejo, Dagangan, Dolopo, Geger, Gemarang, Jiwan, 

Kare, kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkenceng, Saradan, Sawahan, 

Wonoasri, dan Wungu. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah penulis    

kemukakan disini beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur putusan hakim dalam kasus verstek perspektif hukum 

Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun? 

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara gugat cerai secara 

verstek perspektif hukum Islam? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pembahasan yang penukis tetapkan sebagai harapan yang 

dicapai sebagai berikut : 

                                                           

 
8
 Yan Pramudya Puspa, Kamus Edisi Lengkap, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), 120 
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1. Untuk mengetahui upaya pembuktian hakim Pengadilan Agama kabupaten 

Madiun dalam perkara perceraian dengan alasan kepergian suami. 

2. Mengetahui landasan yang dipakai hakim Pengadilan Agama kabupaten 

Madiun dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan kepergian 

suami. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan pembahasan permasalahan dan penulisan ini, 

diharapkan berguna dan memiliki guna sebagai berikut : 

1. Untuk menambah penelaahan ilmiah yang dapat dipergunakan dan 

dimanfaatkan dalam bidang hukum terutama hukum perceraian yang 

diakibatkan oleh kepergian suami dan juga diharapkan bahwa hasil 

penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama ilmu pengetahuan tentang perceraian yang diakibatkan 

oleh kepergian suami. 

2. Secara akademis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuwan di 

lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, terutama pada 

Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya untuk menambah referensi bagi 

kajian hukum perdata terutama dalam masalaha perceraian yang diakibatkan 

oleh kepergian suami, di mana penulis sangat berharap agar penelitian ini 

dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai perceran 

yang diakibatkan oleh kepergian suami. 
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F. Telaah Pustaka 

Begitu banyaknya skripsi yang mengangkat permasalahan tentang cerai 

gugat maka penulis ingin melakukan telaah pustaka untuk membandingkan 

skripsi yang penulis buat dengan skripsi yang telah ada 

Dalam hal ini saya ingin meninjau skripsi yang ditulis oleh saudara : 

Jamil Fatoni, judul “ Perkara Gugat Cerai Dengan Alasan Suami Mafqud di 

Pengadilan Agama Ponorogo “, skripsi tersebut menjelaskan tentang suami yang 

hilang tanpa diketahui rimbanya apakah masih hidup atau sudah meninggal dan 

menjelaskan nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. 

Rio Arif Wicaksono, judul “ Status Perkawinan Istri Akibat Suami Hilang 

“, skripsi ini menjelaskan status perkawinan suami istri yang salah satunya 

meninggalkan pasangannya, juga jangka waktu bagi suami istri boleh 

meninggalkan pasangannya. 

Usi Sanusi, judul “ Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Dan 

Dampaknya Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” 

skripsi ini menjelaskan tentang putusnya hubungan suami istri akibat perceraian 

dan menjelaskan hak asuh anak jatuh ketangan suami atau istri. 

Adapun alasan memilih skripsi tersebut di atas sebagai kajian pustaka 

dikarenakan adanya beberapa kemiripan tersebut hanya sebatas akibat hukum 
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yang ditimbulkan serta menyelesaikan perkara ini. Karena dalam contoh perkara 

yang kami ambil ini hakim sama sama menjatuhkan putusan talak yang mana 

putusan itu jatuh karena salah satu pihak tidak hadir setelah dilakukan 

pemanggilan resmi dan juga pemeliharaan anak setelah perceraian dan tanggung 

jawab atas pembiayaan atar anak setelah perceraian. 

 

G. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian   

Dalam hal ini model penelitian yang penulis pakai adalah jenis 

penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang datanya 

diambil atau dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada termasuk 

dokumen-dokumen yang memuat kasus gugat cerai dengan alasan kepergian 

suami di Kabupaten Madiun.  

2) Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini penulis  menggunakan pendekatan kualitatif. Yang 

dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah  : 

 

“Suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang beroriantasi 

pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya 

demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat 

kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan 

harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini 

disebut dengan field study.” 9  
 

3) Lokasi Penelitian  

                                                           

 
9
 (Muhammad Nazir,  Metode Penelitian  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), 159. 
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Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun 

4) Jenis Data 

Untuk menjawab masalah-masalah pokok pembahasan, penulis 

membutuhkan data-data sebagai berikut : 

a. Data yang berhubungan dengan kasus cerai gugat dengan alasan 

kepergian suami di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

b. Data pembuktian istri untuk melakukan gugat cerai terhadap suami 

dengan alasan. 

c. Upaya pembuktian hakim dalam memutuskan kasus cerai gugat dengan 

alasan kepergian suami. 

5) Sumber data 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Data Primer, yaitu data – data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Dalam hal ini data yang diperoleh penulis berupa data yang diperoleh 

langsung dari para informan yang terdiri dari para hakim yang memang 

menangani kasus cerai gugat berdasarkan putusan PA Nomor 

1349/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. 

b. Data Sekunder, yaitu data – data yang memberikan penjelasan data 

primer dan menguatkan data primer yang mencakup dokumen dokumen 

resmi, buku –buku, hasil penelitian yang berupa laporan, dan seterusnya. 

6) Teknik pengumpulan data 
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Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut :  

a) Interview, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 

wawancara denagn responden dan informan mengenai objek yang 

diteliti. 

b) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung di lapangan yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

c) Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengutip data dokumen yang ada hubungannya dengan obyek 

penelitian.  

7) Teknik analisa data 

a) Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan yang 

lainnya. Dalam hal ini penulis sedikit menambahkan kata – kata juga 

kalimat agar dapat memperjelas makna . 

b) Organising, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan yang sudah direncanakan.  

c) Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban.  

 

H. Sistematika Pembahasan 
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Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan pokok-pokok bahasan yang 

mempunyai keterkaitan antara pembahasan yang satu dengan yang lainnya, untuk 

menghasilkan suatu pembahasan yang runtut, sehingga dalam penyusunan dibagi 

menjadi beberapa bab, adapun rinciannya sebagai berikut :  

Bab I : pendahuluan, dalam bab ini membahas kerangka dasar dari suatu 

penelitian antara lain : latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan, 

rancangan daftar isi sera daftar pustaka sementara.  

Bab II : pembahasan dalam bab ini berfungsi sebagai landasan teori, 

sebagai pijakan masalah dalam skripsi, yang terdiri dari sub-sub bahasan sebagai 

berikut : pengertian perceraian dan dasar hukum perceraian, sebab terjadinya 

perceraian, tinjauan umum cerai gugat, taklik talak, pengertian umum tentang 

suami mafqud, pandangan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang 

Mafqud..  

Bab III : dalam bab ini menyajikan adanya gugat cerai dengan alasan 

kepergian suami di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.  Bab ini membahas 

hasil penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, meliputi : tata cara perceraian 

di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, duduk perkara alasan suami 

meninggalkan istri, upaya pembuktian hakim pengadilan agama kabupaten 

madiun dalam menyelesaikan perkara gugat cerai dengan alasan kepergian 

suami, dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara 

perceraian dengan alasan kepergian suami. 
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Bab IV : dalam bab ini, membahas analisa hukum Islam terhadap perkara 

gugat cerai dengan alasan kepergian suami di Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Bab ini membahas upaya pembuktian hakim pengadilan agama 

kabupaten Madiun dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan 

kepergian suami, dasar hukum hakim dalam memutuskan percerian dengan 

alasan kepergian suami. 

Bab V : penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perceraian 

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai 

suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait 

dengan istilah cerai. Namun, menurut hukum tentunya cerai ini harus 

berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidaklah begitu saja 

terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik 

melalui pengadilan agama bagi beragama Islam, maupun pengadilan negeri bagi 

yang beragama selain/non Islam.
10

 

Perceraian pada dasarnya melakukan perkawinan itu dengan tujuan untuk 

selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab–sebab tertentu yang 

mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di 

tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi 

perceraian suami istri.
11

 

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”. 
Sedangkan furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua 

kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti : perceraian 

antar suami istri.
12

 

Undang – Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan 

saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan – alasan ini 

ada empat macam
13

 : 

1. Zina (overspel) 

2. Ditinggalkan dengan sengaja  

3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu 

kejahatan, dan 

4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa. 
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Dalam melaksanakan kehidupan suami istri saja tidak selamanya berada 

dalam situasi yang damai dan tentram tetapi kadang – kadang terjadi juga salah 

paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak 

percaya mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan ini 

timbul ketegangan , yang kadang – kadang dapat diatasi sehingga antara kedua 

belah pihak menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu menjadi 

berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara 

suami isteri itu. Dan ditakutkan pula perpecahan antara suami isteri ini akan 

mengakibatkan perpecahan antar keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu, 

untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam 

mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang 

sudah gagal dalam membina rumahtangganya. 

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama 

Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraianpun 

tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Perceraian walaupun 

diperbolehkan tetapi  Agama Islam memandang bahwa perceraian adalah suatu 

yang bertentangan dengan asas – asas Hukum Islam. 

B. Faktor - Faktor Penyebab Perceraian 

Apabila perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh oleh 

suami istri yang sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinann 

bersam-sama lagi. Salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan 

gugatan kepada Pengadilan Agama untuk diproses, karena perceraian yang 

diakui Negara dan mempunyai kekuatan hukum adalah di depan persidangan. 

Pengadilan tidak langsung mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan. 

Akan tetapi mempelajari alasan–alasan yang diajukan  di Pengadilan Agama 

terlebih dahulu. 

Yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian ialah poligami tidak 

sehat, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, 

kawin di bawah umur, kekejaman jasmani, dihukum, cacat biologis, politis, 

gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, dan lain – lain. 

Yang menjadi sebab putusnya perkawinan menurut Hukum Islam ialah : 

talak, khulu, syiqaq, fasakh, ta’lik talak, ila, zhihar, li’aan, kematian.
14

 

C. Perceraian Dalam Undang – Undang Perceraian 
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Di dalam Undang – Undang Perkawinan tidak diatur secara terperinci 

mengenai cara – cara perceraian seperti yang diatur dalam Hukum 

Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya 

hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan, seperti yang tercantum 

dalam pasal 38 sebagai berikut : 

1. Karena kematian salah satu pihak 

2. Perceraian 

3. Atas putusnya pengadilan
15

 

 

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak 

banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan di sini bukan atas 

kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak 

Tuhan. Sehingga akibat dari putusnya perkawinan seperti ini tidak banyak 

menimbulkan masalah. 

Oleh sebab itu, yang selanjutnya akan diuraikan disini adalah masalah 

putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena 

kepergian suami dan putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan. 

Walaupun perceraian itu adalah itu adalah urusan pribadi baik pada 

kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak 

perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun demi menghindari tindak 

sewenang–wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, 

maka perceraian harus melalui jalur lembaga pengadilan. Sehubungan dengan 

adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan siding pengadilan, 

maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun 

pada dasarnya Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan, namun ketentuan ini lebih banyak 

mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila 

orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini. Adapun Pengadilan yang berwenang 

memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama 

Islamdi Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lain sekain Islam di 

Pengadilan Negeri. 

 

D. Sebab dan Macam – Macam Cerai 

1. Sebab – sebab perceraian 
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Perceraian dapat terjadi akibat yang beragam, diantaranya ialah 

sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 113 

disebutkan ada tiga hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan, yaitu : 

a. Karena kematian 

b. Karena perceraian 

c. Karena putusan pengadilan
16

 

Dalam Hal ini, penulis akan berusaha menguraikan sebab–sebab 

putusnya perkawinan, yaitu : 

a. Karena kematian 

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah 

jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia, maka dengan 

sendirinya perkawinan akan putus. Apabila pihak suami atau istri yang 

masih hidup ingin menikah lagi maka bisa saja, asalkan telah memenuhi 

segala persyaratan yang telah ditentukan dalam hukum islam. 

b. Karena perceraian 

Sebagaimana ketentuan dari Undang–Undang Perkawinan Pasal 

39 ayat 1 disebutkan bahwa, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 
siding pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ( Undang–Undang No 1 

Tahun 1974) 

Menurut penulis, maksud di hadapan sidang pengadilan agama ini 

dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak 

suami istri tersebut. Sebagaimana hal tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 

Ayat 2 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 yang dinyatakan bahwa : 

“Tiap–tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.”17
 

Maksudnya, apabila perkawinan harus dicatatkan begitu pula bila 

terjadi perceraian antara keduanya. Jadi, ketika menikah suami istri tentu 

memiliki akta nikah sebagai bukti otentik penikahannya dari pihak KAU ( 

Kantor Urusan Agama). Namun apabila terjadi perceraian, akta nikah 
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diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh pengadilan agama yang 

menangani kasus perceraian suami istri yang bersangkutan 

c. Karena putusan pengadilan 

Dalam Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan 

bahwa : 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Penagdilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami 

istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 

3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan sendiri. 

Berkaitan dengan pasal di atas maka, selanjutnya dijelaskan 

mengenai penyebab terjadinya perceraian yakni pada PP No 9 Tahun 1975 

Pasal 19 dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan berikut : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain–

lain yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut – 

turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alsan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajinannya sebai suami istri. 
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e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
18

 

2. Macam – macam Perceraian 

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan 

pengadilan. Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, Undang – Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 2 jenis gugatan 

perceraian, yakni : 

a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus yang beragama Islam, di mana suami 

(pemohon) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk 

memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama 

Islam. Cerai gugat dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak 

kepda istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan 

permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan 

Pengadilan Agama. 

b. Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang dilakukan oleh istri  (penggugat) 

terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula 

pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama selain  Islam 

di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis 

perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 

70% dari gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama.
19

 

 

E. Tinjauan Umum Cerai Gugat  
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1. Pengertian Cerai Gugat 

Cerai Gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang 

diajukan oleh pihak istri.
20

 Dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara 

permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai 

penggugat adalah istri. Pada pihak lain, suami ditempatkan sebagai tergugat. 

Dengan demikian masing–masing mempunyai jalur tertentu dalam upaya 

menuntut perceraian. Jalur suami melalui upaya cerai talak dan istri melalui 

cerai gugat. 

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 

atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaanya itu selain agama Islam. 

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 UUP, tata cara pemeriksaan 

cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 20 sampai 

dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu 

tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama 

diatur lebih lanjut dalam pasal 73 sampai dengan pasal 86 Undang–Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 132 sampai pasal 148 Kompilasi Hukum 

Islam. 

Kalau upaya cerai gugat dihubungkan dengan tata tertib beracara yang 

diatur dalam hukum acara , cerai gugat benar–benar murni bersifat 

contentinosa. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut 

perceraian. Terlepas dari penegasan yang menyatakan cerai gugat yang 

bersifat contentinosa dan bersifat contradiktoir, namum dalam cerai gugat 

yang berbentuk khulu’, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata 

cara cerai talak. Seolah-olah keduanya bentuk upaya perceraian bertemu. 

Prosesnya mula–mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaiannya 

diakhiri dengan tata cara cerai talak. 

Cerai gugat dalam syari‟at Islam disebut sebagai Khulu’ , makna 

aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu 

pihak istri.
21

  

                                                           
20

 Usi Sanusi, Op Cit, 50 . 
21

 Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata , (Jakarta : UIN Jakarta 

Press, 2007),Cet Ke-1, 25. 



22 

 

 

 

Menurut bahasa khulu’ berasal dari kata khala’a tsauba yaitu 

melepaskan pakaian.
22

Karena istri diibaratkan sebagai pakaian suami dan 

sebaliknya suami adalah pakaian istri. 

Menurut istilah Khulu’ berarti istri memisahkan diri dari suami dengan 

ganti rugi atas talak yang diperbolehkannya, artinya jika seorang istri 

menghendaki suatu perceraian dari suaminya karena alasan yang dibenarkan 

syariat maka, ia harus memberikan iwad (ganti rugi) atas talak yang diperoleh 

dari suami. 

Melakukan khulu’ diperbolehkan dalam syari‟at Islam bila disertai 

dengan alasan yang benar. Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk 

meminta cerai dari suami maka mengenai  hal ini, Ibnu Jarir telah 

meriwayatkan dari Tsauban bahwa Rasulullah bersabda yang artinya “wanita 

mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang 

dibenarkan maka diharamkan baginya aroma surga .”(HR. Abu Dawud 

Tarmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim). 

 

2. Persyaratan – Persyaratan Mengajukan Cerai Gugat 

Langkah pertama yang dilakukan oleh seorang istri yang merasa 

bahwa perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi adalah dengan 

proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh istri dan suami 

atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri dan atau keluarga suami tidak bisa 

mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya. 

Bagi yang beragama Islam maka gugatan ini diajukan di Pengadilan 

Agama (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan 

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

Saat hendak mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan ada 

beberapa berkas yang harus dipersiapkan. Yang utama tentu saja surat 

gugatan yang kemudian di fotokopi sebanyak 6 kali yang nantinya untuk 

hakim majelis (ada 3), panitera (1 berkas), tergugat (1 berkas), berkas itu di 

antaranya sebagai berikut : 

a. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, 

masing – masing dibubuhi materai Rp 6.000,- di kantor pos besar 

di kota anda. 
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b. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai. 

c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 

muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp. 6.000,- di 

Kantor Pos. 

d. Kartu Keluarga (KK) 

e. Kartu Keluarga (KK) dan Fotokopinya. 

f. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta ke lahiran 

anak anak, dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan 

Sipil. 

g. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri). 

h. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan pula gugatan 

terhadap harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti 

kepemilikannya harta benda seperti : 1) Sertifikat tanah (bila atas 

nama penggugat/pemohon). 2) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor)/ STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk 

kendaraan bermotor. 3) Buku tabungan. 4) kuitansi, surat jual-beli, 

dan lain-lain.
23

 

 

Hal ini berdasarkan Pasal 58 UU Nomor 7 TAhun 1989 tentang 

Peradilan Agama. 

 

F. Taklik Talak 
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Yang dimaksud dengan taklik talak ialah menyandarkan jatuhnya talak 

kepada sesuatu perkara, baik kepada aucapan, perbuatan maupun waktu tertentu.
24

 

Hal ini dimaksudkan untuk  menjaga perbuatan sewenang-wenang dari pihak 

suami. Taklik talak ini dilakukan setelah akad nikah, baik langsung waktu itu 

maupun di waktu lain. 

Dengan taklik talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada 

perjanjian yang ia setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya 

jatuh talak kepada isterinya. 

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umumnya 

menggunakan lembaga taklik talak (cerai talak). Namun tidak sedikit pula yang 

putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan 

pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman 

dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap 

perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti 

pengucapan sighat ta‟lik talak oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela, namun di 

negara ini, membaca taklik talak seolah-olah menjadi kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh suami. 

Sighat ta‟lik dirumuskan sedemikian rupa, dengan tujuan untuk melindungi 

pihak isteri supaya tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak suami. Jika 

isteri tidak ridha atas perlakuan suami, maka isteri dapat mengajukan gugatan 

perceraian berdasarkan terwujudkan syarat ta‟lik sebagaimana disebutkan di 
dalam sighat ta‟lik. 

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan bunyi sighat taklik yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, seperti di bawah 

ini: 

“Sesudah akad nikah saya.........bin.........berjanji dengan sesungguh hati, 

bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan 

akan saya pergauli isteri saya bernama ........ binti....... dengan baik 

(mu‟asyarah bil ma‟ruf) menurut ajaran syariat Agama Islam 

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta‟lik atas isteri saya itu sebagai 
berikut: 

Sewaktu-waktu saya: 

(1)   Meningalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut; 

(2)   Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; 

(3)   Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu; 
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(4)   Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam 

bulan lamanya: 

Kemudian isteri saya itu tidak ridha dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurusi pengaduan itu, 

dan pengaduannya dibenartkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas 

tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) 

sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, makla jatuhlah talak saya satu 

kepadanya. 

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk 

menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya 

kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat, untuk keperluan ibadah 

sosial”.
25

 

 

Perceraian sesungguhnya adalah hak pria, asalkan ia berlaku secara wajar 

terhadap istrinya. Perilaku yang wajar dari seorang pria terhadap isterinya ialah 

bahwa apabila ia berkehendak untuk hidup bersama isterinya, maka ia harus 

mengurusinya dengan sepatutnya, menghormati hak-hak isterinya, dan berlaku 

kasih sayang terhadapnya. Apabila tidak ada jalan baginya untuk meneruskan 

kehidupan bersama isterinya itu maka ia harus secara baik dan mulia 

menceraikannya. 

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya perceraian yang disebabkan 

kelalaian suami terhadap isteri dalam hal pengurusan, pemberian nafkah, dan 

penghargaan terhadap wanita. Dalam hal inilah tampak akan fungsi taklik talak 

yang mengikat pertanggungjawaban suami terhadap isterinya.
26

 

Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap 

kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain isteri akan lebih dihargai. 

Pelanggaran suami terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighat taklik talak 

sudah merupakan alasan bagi istri untuk mengajukan keberatan dan menuntut 

dijatuhkannya talak. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahawa keberadaan 

taklik talak sangatlah penting. Eksistensi taklik talak yang sudah ditopang oleh 

kekuatan hukum yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam serta pengaruhnya 

terhadap keberadaan wanita menambah pentingnya arti taklik talak dalam 

kehidupan rumah tangga. 
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Kedudukan wanita akan lebih berarti karena akan terhindar dari sikap 

kesewenang-wenangan suami, tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah 

tangga akan lebih dihargai dan pada akhirnya tentunya tercipta keluarga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah. 

 

 

G. Pengertian Umum Tentang Suami Mafqud 

Kata mafqud secara etimologi merupakan isim maful dari lafadz faqodaya-

yafqodu-faqdan yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.
27

 Jadi yang 

dimaksud dengan mafqud adalah seorang wanita yang suaminya hilang dan tidak 

diketahui keadaan serta keberadaannya. 

Dalam bahasa istilah mafqud bisa diterjemahkan dengan al-ghoib. Kata ini 

secara etimologi memiliki arti ghoib, tiada hadir, bersembunyi, mengumpat.
28

 

Hilang dalam hal ini terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

a. Hilang yang tidak terputus karena diketahui tempatnya dan ada berita atau 

informasi tentangnya. 

b. Hilang yang terputus, yaitu yang sama sekali tidak diketahui keberadaanya 

serta tidak ditemukan informasi tentangnya. 

Dari dua definisi diatas, Nampak telah jelas bahwa yang dimaksud dengan 

mafqud disini orang yang meninggalkan keluarganya yang pada saat tertentu 

keluarganya tidak mengetahui apakah dia masih hidup ataukah sudah meninggal 

dunia ataukah kabarnya masih tersambung atau terputus. 

Adapun bentuk suami dikatakan hilang antara lain : 

a. Suami yang hilang diantara keluarganya baik siang maupun malam. 

b. Seorang suami yang meninggalkan rumah untuk melaksanakan shalat di 

masjid tetapi dia tidak kembali. 

c. Seorang yang hilang digurun pasir atau padang yang luas. 
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d. Suami yang hilang karena perang. 

e. Seorang yang mengalami musibah dalam perjalanan, misalnya kapal yang 

ditumpanginya tenggelam. 

 

Setidaknya dari beberapa bentuk di atas  dapat disimpulkan menjadi dua 

kriteria besar. Pertama, seorang yang hilang yang dari awal kepergiannya tidak 

diketahui kemana dan dimana. Kedua, suami yang kepergiannya diketahui oleh 

keluarganya (istrinya) tetapi pada suatu saat tidak diketahui lagi bagaimana 

keadaannya dan diman ia sekarang. 

Para ahli fiqh telah menetapkan haramnya suami meninggalkan istri dalam 

waktu lebih dari 4 bulan. Bahkan, sebagian ahli fiqh menetapkan dengan lebih 

ikhtiyath (hati-hati) lagi, yakni lebih dari empat malam meskipun hanya sekali 

saja. Sebagaimana telah diriwayatkan, kata al mudhafa’ah ditafsirkan dengan 

tinggal bersama istri setelah satu malam dan ditambah sesaat pada waktu 

paginya. Inilah suatu nas (ketentuan), tetapi lebih tepat merupakan usaha 

perlindungan terhadap istri, khususnya pada bagian pertama, yaitu lebih dari 

empat bulan. Bertolak dari sini, ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa 

dosa seorang istri dapat dibebankan kepada suaminya bila adanya perbuatan dosa 

istri sebagai akibat dari perbuatan suami. Efektifitas kebenaran pernyataan untuk 

memberikan pengecualian (hak istimewa) kepada istri muda.
29

 

Dalam hal ini mafqud diartikan sebagai seorang yang hilang tanpa kabar 

akan kepergiaannya, tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Mafqud di 

sinipun yaitu orang yang meninggalkan keluarganya yang sampai pada saat 

tertentu keluarganya tidak mengetahui apakah ia masih hidup ataukah sudah 

meninggal dunia ataukah kabarnya  masih tersambung atau akan terputus. 

H. Pandangan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Mafqud 

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 

No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam 

bahasa Kompilasi Hukum Islam disebut dengan Mitsaqon Gholidzah (ikatan yang 

                                                           
29

 Ali Husain Muhammad Makki Al-Amili, “ Perceraian salah Siapa?Bimbingan Islam 
Dalam Mengamati Problematika Rumah Tangga” (Jakarta : Lentera,2001), 82-83. 



28 

 

 

 

kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah 

jalan yang menyebabkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, 

perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang 

telah ditetapkan oleh undang-undang.  

Pasal 38 Undang-undang perkawinan menyatakan :Perkawinan dapat putus 

karena, a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan pengadilan. 

Adapun dalam masalah ini putusnya perkawinan dengan keputusan 

pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu 

yang cukup lama. Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan berapa lama 

jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya 

seseorang itu.
30

 

Dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b)  

menyatakan : 

“ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya. “ 

Mungkin inilah yang dimaksud putusan pengadilan. Seandainya setelah 

adanya putusan pengadilan bahwa orang tersebut telah wafat, lalu ia kembali 

maka ia tidak memiliki hak kembali terhadap istrinya tersebut. Jika istrinya telah 

menikah kembali, maka iapun boleh menikah lagi. 

Menurut Subekti, jika sudah 5 tahun terhitung sejak  hari keberangkatan 

orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk 

mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang 

menunjukkan bahwa ia masih hidup atau sudah meninggal, maka orang yang 

berkepentingan dapat meminta hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang 

menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu “ dianggap telah 
meninggal”. Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian 

itu harus dilakukan dahulu suatau pengadilan umum (antara lain dengan memuat 

panggilan itu dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit 3 kali 

lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu 

mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan keputusan 

hingga 5 tahun lagi denagn mengulangi panggilan umum.  
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BAB III 

PROSEDUR PERCERAIAN MENURUT HAKIM 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terus berbenah, terutama dalam 

upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. 

Seluruh aparat Pengadilan Agama Kab. Madiun dituntut memberikan pelayanan 

yang Islami, pelayanan yang dilakukan secara santun dan ramah serta 

memudahkan masyarakat.Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, menurut 

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, DR. H. Amam Fakhrur, SH.,MH.,  

pihaknya, selain memberlakukan pelayanan secara manual juga telah 

memberlakukan pelayanan online. Dalam hal pendaftaran perkara dan 

pembayaran biaya perkara ke BRI setempat memang semuanya dilakukan secara 

manual, tetapi dalam hal-hal tertentu, seperti  antrian sidang, informasi panjar 

biaya perkara, sisa panjar, proses persidangan maupun syarat-syarat berperkara 

semuanya bisa dilakukan secara online.Kalau selama ini, masyarakat yang ingin 

berperkara, terlebih dahulu harus datang langsung ke Meja Informasi Pengadilan 

Agama, hanya untuk mengetahui syarat dan biaya yang dibutuhkan dalam 

berperkara, tetapi saat ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses dari rumah 

melalui SMS Gateway, maka server secara otomatis akan memberikan jawaban 

sesuai permintaannya. 

Tidak hanya itu, menurut peraih gelar Doktor dari Universitas Islam 

Bandung ini, selama ini, masyarakat yang akan mengikuti persidangan,  biasanya 
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setelah sholat subuh sudah banyak yang melakukan antrian secara manual, tetapi 

dengan program baru antrian dapat dilakukan secara digital, pencari keadilan pun 

dapat melakukan pendaftaran antrian sidang hanya dengan mengaksesnya 

melalui SMS Gateway.Hal tersebut di atas dikemukakan oleh Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun, ketika memberikan sambutan sekaligus sebagai 

pembicara hikmah halal bi halal pada acara halal bi halal keluarga besar 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang dirangkaikan dengan peresmian 

sarana Pelayanan Publik Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, Jumat (7/8) di 

ruang tunggu persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

Selain pelayanan tersebut di atas, pada Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun, juga telah tersedia ruang mediasi yang representatif dan nyaman 

sehingga pihak yang berperkara dipandu seorang mediator bisa dengan nyaman 

mendiskusikan perbedaan yang timbul di antara mereka dan juga tersedia pula 

ruang menyusui yang diperuntukan secara khusus bagi ibu-ibu yang membawa 

balitany, sehingga tidak lagi harus menyusuidiruang publik 

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Pengadilan Agama Kab. Madiun berada di wilayah Kabupaten 

Madiun, terletak di Jalan Raya Tiron Km.6 Nglames, Madiun dengan Nomor 

Telpon 0351-463301. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berdiri 

diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250M2 

dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara 

permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya 
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pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408Hijriyah yang 

bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala 

Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai 

Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 

100 M2, diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2). 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang letak geografisnya 

sebelah utara kotaMadiun, dapat dikatakan juga ekspansi Lembaga 

Pelayanan Hukum kota halmana pada awalnya mempunyai induk di 

Pengadilan Agama Kotamadya Madiun . Ekspansi ini dilatar belakangi oleh 

meningkatnya perkara perdata yang masuk pada Pengadilan Agama 

Kotamadya Madiun, hal ini sebagai upaya memudahkan penyelesaian 

perkara, selain itu pemisahan ini juga dimaksudkan agar ada identifikasi 

jelas tentang kelas atau tipe serta pemisahan administratif antara Kodya 

dengan Kabupaten. 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 17 Tahun 

telah mengalami pergantian kepemimpinan 5 periode. Pada Tahun pertama , 

PengadilanAgama Kabupaten Madiun dipimpin oleh Drs. Abdul Malik 

(1987 – 1990 ) yang pada saat itu hanya memeiliki seorang hakim tetap, 

tiada lain adalah sang ketua sendiri. Sementara dalam menjalankan proses 

persidangan dibantu oleh tiga orang hakimhonorer, mereka adalah : KH. 

Khudlori, dan KH. Haromain, dan Ibu Shafurah.PadaTahun 1990 Pengadilan 

Agama KabupatenMadiun mendapat dua hakim tetap, yaitu Bpk. Miswan, 
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SH dan Bapk. Drs. MisbahulMunir.Pada periode kedua tongkat 

kepemimpinan dibawah kendali Bpk. Drs. Muhtar, R.M, SH (1990 -1996). 

Pada periode ini, pola Bindalmin sudah dapat dijalankan dengan baik. 

Selanjutnya pada periode ketiga, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

dipimpin oleh Drs. H. Ali Ridlo, SH (1996-2001) setelah itu kepemimpinan 

diambil oleh Bpk. Drs. Ghufran Sulaiman (2001-2004). Selanjutnyapada 

periode keempat, Pengadilan AgamaKabupaten Madiun dipimpin oleh Ibu 

Dra. Hj. Umi Kulsum, SH.,MH (2004-2008). Selanjutnya pada periode 

kelima ini, pucukkepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

diduduki Bpk. Drs. H. Salman Asyakiri, SH (2008-2010).Dan padaperiode 

keenam ini, pucuk kepemimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

diduduki Ibu Hj. SRI ASTUTI, SH dan periode ketujuh diduduki oleh Drs. 

H. AMAM FAKHRUR, SH.,MH hingga sekarang. 

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mengacu pada visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan 

kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung” . Untuk  mencapai visi tersebut maka 

perlu ditetapkan misi-misi sebagai berikut :  

a. Meningkatkan profesionalisme aparat peradilan Agama 

b.  Mewujudkan manejemen Peradilan Agama yang modern 
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c.  Meningkatkan sistem pemberkasan perkara, termasuk perkara yang 

dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK); 

d.  Meningkatkan kajian hukum Islam (Syari‟at)  sebagai sumber hukum 

materiil Peradilan Agama ; 

 

3. Renstra  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun mempunyai rencana 

strategis yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan 

bertujuan agar masyarakat pencari keadilan mendapatkan suatu pelayanan 

prima. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selalu 

memperhatikan  3 aspek penting dalam pelayanan, yaitu pelayanan 

informasi, pelayanan administrasi, dan pelayanan umum (pelayanan publik). 

a. Pelayanan Informasi.  

Pelayanan informasi langsung pada Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun ditekankan melalui Humas Pengadilan dan Web Site 

serta Layar Sentuh pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. 

Pelayanan informasi melalui humas Pengadilan dapat diberikan kepada 

masyarakat pencari keadilan, apabila  mereka (para pihak berperkara) 

sangat membutuhkan  informasi secara detail tentang suatu perkara 

dengan cara konsultasi. Sedangkan  pelayanan informasi melalui Web 

Site dan Layar Sentuh Pengadilan Agama meliputi  informasi tentang : 
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1. Jadwal Sidang;  

2. Biaya Perkara;  

3. Perkara Putus;  

4. Panggilan perkara ghoib yaitu perkara dimana tergugat/termohon 

tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Indonesia.  

5. Statistik perkara;  

6. Faktor terjadinya perceraian;  

7. Aduan via SMS;  

8. Berita Peradilan;  

9. Tranparansi Anggaran, Dll 

Khusus untuk pengelolaan Web Site di Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun, pada pertengahan tahun 2011 pernah mendapatkan 

penghargaan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai 

peringkat pertama terbaik dalam bidang pengelolaan web site untuk 

pengadilan tingkat pertama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya dengan piagam penghargaan nomor : 

038/DJA/SR/Kp.05.8/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011. 

b. Pelayanan Administrasi  

Meliputi:  

1. Proses penerimaan perkara dilakukan dengan sistim aplikasi 

administrasi perkara Peradilan Agama (siadpa); 
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2. Proses pengelolaan kepegawaian dilakukan dengan sistim informasi 

managemet kepegawaian (SIMPEG); 

c. Pelayanan Umum (Publik)  

Meliputi:  

1. Menyiapkan ruang tunggu bagi mereka pencari keadilan yang layak 

dengan disediakan  Telivisi, Koran dan Air Mineral;  

2. Menyiapkan ruang sidang yang representatif dengan fasiltas AC;  

3. Menjaga keamanan dan ketertiban jalannya persidangan dengan 

disiapkan 1 orang Satpam dan 1 orang Polisi;  

4. Menyiapkan 1 orang petugas parkir;  

5. Menyiapkan petugas Clianning Servis (petugas kebersian) untuk 

menjaga kebersihan kantor dan keindahan lingkungan kantor;  

6. Membudayakan  sikap sopan, ramah dan bijaksana bagi warga 

Peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan. 

7. Mempersiapkan sumber daya manusia yang professional;  

8. Melaksanakan ketertiban, kedisiplinan, kekompakan/kebersamaan 

untuk menjaga kesetabilan jalannya organisasi; 

4. Penyususan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima terhadap pencari 

keadilan, maka Pengadilan Agama Kabupaten MAdiun dalam melaksanakan 

tugas sehari – hari diupayakan akan selalu berpedoman pada Standard 

Operating Procedures (SOP) yang disingkronkan dengan analisis jabatan 
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(analisis beban kerja) sebagai implementasi Undang-Undang No 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan public, sementara adanya Undang – Undang 

Pelayanan Publik tersebut dimaksudkan dimaksudkan untuk memberikan 

kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara 

dalam pelayanan public yang bertujuan mewujudkan batasan dan hubungan 

yang jelas tantang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan bagi 

penyelenggara public. 

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun 

Dalam menyusun Alur Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpedoman kepada Undang-Undang 

No: 7 Tahun 1989 yang telah  diubah  dengan Undang-Undang No: 3 Tahun 

2006 dan selanjutnya telah diubah kembali dengan Undang-Undang No: 50 

Tahun 2009  tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang Undangan  

lainnya yang masih berlaku. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan 

Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 

serta berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara yang 

tertinggi di Republik Indonesia ini. Sehingga seluruh pembinaannya, baik 

pembinaan teknis peradilan, pembinaan organisasi, pembinaan administrasi 

dan pembinaan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI.  

Sedangkan Pengadilan Agama, berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-
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perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, 

Shodaqoh dan Ekonomi Syari‟ah, sesuai dengan pasal 49 Undang Undang 

No. 50 Tahun 2009 Jo. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang 

Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Undang 

Undang  No. 3 Tahun 2009   perubahan kedua  atas Undang Undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden  No. 13 

Tahun 2005  tentang sekretariat Mahkamah Agung, Peraturan Presiden No. 

14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung serta Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung No: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal, 13 

Agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Agama Klas IA, Klas IB 

dan Klas II, maka dapat dijelaskan  bahwa Susunan Organiasasi Pengadilan 

Agama Kabupaten Madiun Klas IB adalah sebagai berikut : 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun adalah Pengadilan Agama 

Klas IB yang dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil 

Ketua dan seorang Panitera /Sekretaris  yang dibantu oleh seorang Wakil 

Panitera (Bidang Kepaniteraan) dan seorang Wakil Sekretaris (Bidang 

Kesekretariatan). Dibidang kepaniteraan terdapat  3 orang Panitera Muda, 

yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan dan Panitera 

Muda Hukum, sedangkan dibidang Kesekretariatan  ada 3 bagian urusan 

yaitu Urusan Kepegawaian, Urusan Keuangan dan Urusan Umum . Untuk 

melaksanakan Tugas Yudisial, ada Kelompok Pejabat Fungsional Hakim,  
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Kelompok Pejabat Fungsional Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurisita 

Pengganti. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi 

dibawah ini. 
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B. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama 

Adapun tatacara gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam 

PeraturanPelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9/1975 di dalam Pasal 20 

sampai dengan Pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengajuan gugatan 

a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat.  

b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau 

tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, begitu juga tergugat 

bertempat kediaman diluar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di 

tempat kediaman penggugat. 

c. Demikian juga gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak 

lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, 

gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.  

2. Pemanggilan :  

a. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan yang 

apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau 

yang dipersamakan dengannya. Dan pemanggilan ini dilakukan setiap 

kali akan diadakan persidangan. 

b.  Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) 

dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). 
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c.  Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah 

diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 hari 

sebelum sidang dibuka.  

3. Persidangan :  

a. Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh 

Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan 

di Kepaniteraan.  

b. Pemeriksaan perkara gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.  

4. Perdamaian :  

a. Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik 

sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan.  

b. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta 

bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.  

5. Putusan :  

a. Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. 

b.  Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu 

didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. 

 

C. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Mengenai Perceraian 

1. Duduk Perkara 

 Tentang para Pihak, pada kasus ini adalah Nomor 

1349/Pdt.G/2013/PA.Kab.Madiun. penggugat adalah istri, umur 40 tahun 
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Agama Islam, pekerjaan dagang, Bertempat tinggal di Rt 19 Rw 05 Desa 

Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun 

Tergugat adalah suami umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA,  

Pekerjaan sales, semula bertempat tinggal di RT 19 RW 5 Desa 

Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sekarang tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia. 

 Tentang Posita / Duduk perkara, Bahwa Pengugat dan Tergugat telah 

menikah pada tanggal 27 Agustus 1999 ketentuan hukum Islam dan telah 

dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sesuai akta nikah No : 

293/53/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Sebagaimana terbukti dari 

kutipan Akta nikah Nomor : 293/53/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999.  

Bahwa sesudah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dalam 

membina rumah tangga dan dari pernikahan tersebut antara penggugat 

dan tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak. yang bernama : 

1. STEFANY HARDIYANTI, Umur 13 tahun, ikut penggugat 

2. OCTAVIANA DWI HARDIYANTI, Umur 6 tahun, ikut penggugat 

3. MUHAMMAT KEVIN HARDIYANTO, Umur 3 tahun, ikut 

penggugat 

Bahwa kurang lebih sejak 2011 ketentraman rumah tangga mulai goyah, 

akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. 
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Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tergigat dan penggugat tersebut 

disebabkan antara lain tergugat telah berselingkuh dengan perempuan 

lain, bahkan tergugat telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut. 

Bahwa sejak bulan Mei 2011 tergugat pergi meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat 

tinggalnya yang jelas, dan sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah 

rumah hingga sekarang selama 1 tahun 6 bulan, berdasarkan surat 

keterangan  dari desa Nomor : 470/1243/402.409.08/2013 tanggal 20 

November 2013 

Bahwa selama pisah rumah, penggugat sudah berusaha mencari 

keberadaan tergugat baik kerumah orangtuanya maupun kerumah sanak 

keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan. 

Dengan keadaan yang demikian, penggugat merasa sudah tidak mungkin 

lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, oleh karena 

itu penggugat berketatapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan 

penggugat berpendirian rumah tangganya dengan tergugat sudah tidak 

dapat dipertahankan lagi.  

 Tentang Petitum / Tuntutan 

Pada tuntutannya penggugat menuntut hal-hal berikut : 

1) Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar tuntutannya 

dikabulkan seluruhnya 
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2) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan 

tergugat atas penggugat, menjatuhkan talak satu ba‟in sughro 

3) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan biaya 

perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

menjatuhkan perkara dengan seadil-adilnya. 

2. Pertimbangan Hukum 

Dalam Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama, Hakim 

mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam hal ini, isteri 

selaku korban atas kepergian suami, sedangkan dalam gugatan tersebut 

terdapat beberapa alasan yang menyebabkan isteri mengajukan gugatan cerai 

ke Pengadilan Agama yang berwenang, salah satu gugatannya adalah suami 

menghilang tanpa kabar dan berita tentang keberadaannya. 

Adapun pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat 

untuk bercerai kepada suaminya, karena penggugat tetap pada pendiriaanya 

untuk bercerai. Selain itu masih banyak lagi alasan yang menyebabkan isteri 

ingin tetap bercerai, salah satunya adalah karena suami telah 

meninggalkannya tanpa ada kabar dan juga telah berselingkuh dengan 

seorang perempuan hingga mempunyai anak. Hal ini sangat berakibat buruk 

terhadap penggugat, seperti sudah tidak adanya tanggung jawab terhadap 

keluarga baik itu dari segi nafkah lahir maupun nahkah bathin. 

Pertimbangan hal lainnya yaitu dalil gugatan penggugat dapat 

dibuktikan dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang menyatakan 
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jawaban yang sama mengenai dalil gugatan penggugat. Hal ini dianggap 

oleh Majelis Hakim, bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatan 

yang beralasan dan tidak melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim 

menilai gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 

19 huruf (f) dan huruf (b) PP Nomor. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam tentang alasan bercerai. Oleh karenanya gugatan 

cerai patut dikabulkan. 

Dengan pertimbangan – pertimbangan hukum yang terdapat diatas, sudah 

jelas bahwa pihak penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu bercerai dengan 

tergugat dan Majelis Hakim memutuskan verstek. Pertimbangan Hakim dalam 

memutuskan verstek, didasarkan dengan pelanggaran yang dibuat dari pihak 

tergugat yang mengabaikan panggilan Majelis Hakim. Hal tersebut terdapat pada 

Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP Nomor. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penggugat dapat dikabulkan atas 

permohonanya untuk menggugat cerai yaitu, jatuh talak satu ba’in sugra yang 

bersifat alternatif dari petitum sebelumnya yang telah di kabulkan. 
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 BAB IV  

Tinjauan Umum Putusan Hakim 

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim  

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang 

dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan 

hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah 

peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri satu perkara atau 

sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara 

obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan 

bukan secara a priori menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru 

kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari 

pembuktian. Setelah  hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, 

maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian 

dijatuhkan putusan. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh 

hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan lalu vonnis dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.
31

  

2. Jenis-jenis Putusan  

Pasal 185 ayat HIR (ps. 196 ayat 1 Rbg) membedakan antara putusan 

akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan 

yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan 

peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum 

(condemnatoir) ada yang bersifat menciptakan (constitutif) dan ada pula 

yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratior).  

a. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak 

yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.  

                                                           
31
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b. Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan 

suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan 

wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian 

(ps. 1266, 1267 BW) dan sebagainya.  

c. Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan 

atau menyatakan sah. Pada hakekatnya semua putusan baik yang 

condemnatoir maupun yang constitutif bersifat declaratoir. Pada 

putusan constitutif keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan 

itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan 

condemnatoir dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum 

yang pasti.  

d. Putusan praeparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, 

tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir.  

e. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan 

pembuktian.  

f. Putusan insidential adalah putusan yang berhubungan dengan insident, 

yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. 

g.  Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, 

yaitu permintaan pihak yang bersengketa agar sementara diadakan 
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tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum 

putusan akhir dijatuhkan.
32

  

 

E. Upaya Hukum  

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan 

tidak mustahil bersifat memihak.  

1. Perlawanan (verzet) perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan 

yang dijatuhkan di luar hadirnya tergugat (ps. 125 ayat 3 jo. 129 HIR, 149 

ayat 3 jo. 153 Rbg).  

2. Banding apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak 

menerima suatu putusan Pengadilan Negeri karena merasa hak-haknya 

terserang oleh adanya putusan itu atau mengganggap putusan itu kurang 

benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan permohonan banding.  

3. Prorogasi yang dimaksud dengan prorogasi ialah mengajukan suatu 

sengketa berdasarkan suatu persetujuan kedua belah pihak kepada hakim 

yang sesunggunya tidak wenang memeriksa sengketa tersebut, yaitu kepada 

hakim dalam tingkat peradilan yang lebih tinggi.  

4. Kasasi terhadap putusan-putusan yang diberikan dalam tingkat akhir oleh 

pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung demikian pula 

terhadap putusan pengadilan yang dimintakan banding dapat dimintakan 
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kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

(pasal 22 UU no. 4 tahun 2004, 43 UU no. 5 tahun 2004)
33

 

 

F. Analisa Putusan 

dalam sub bab ini penulis akan menganalisa kasus menurut perspektif 

Hukum Islam UU masalah perceraian dengan alasan kepergian suami yang 

ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, kasus ini diperiksa oleh 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang mengambil sumber Undang – 

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1074, PP Nomor 9 tahun 1975 serta 

Kompilasi Hukum Islam. Di mana ketiga perundang-undangan inilah yang 

digunakan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. 

Dari kasus perceraian yang dikemukakan di atas, posita  yang akan 

dicermati penulis adalah suami yang meninggalkan isteri tanpa adanya kabar dan 

alasan yang sah serta tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. 

Menurut putusan yang penulis dapatkan, perceraian yang disebabkan suami 

ghaib (mafqud) dapat dijadikan alasan perceraian, padahal seperti yang telah 

penulis paparkan dalam bab sebelumnya jika dilihat dari kacamata fiqih alasan 

tersebut diatas belum bisa dijadikan alasan terjadinya perceraian sampai jelas 

datangnya kabar tentang hidup dan matinya atau keberadaanya. Lantas apa yang 

membuat Hakim membuat putusan demikian. 

Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan tersebut diatas adalah 

karean rumah tangga penggugat sudah tidak ada keharmonisan karena sudah satu 

tahun lebih lamanya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar 

dan alasan yang sah serta tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Hakim 

mendasarkan putusannya juga pada putusan verstek. Hal ini disebabkan karena 

salah satu pihak tergugat mengabaikan panggilan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. Putusan verstek tersebut di dasarkan pada pasal 125, 126 H I R yang 

menyatakan bahwa : 

Pasal 125 H I R 

“Apabila pihak tergugat tidak hadir atau menirimkan wakilnya yang sah 
dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut maka gugatan itu 

diterima dengan putusan tak hadir (verstek) kecuali kalau ternyata bagi 

Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut tidak beralasan.” 
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Pasal 126 H I R 

“Sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan 
supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari 

siding yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh ketua dalam 

persidangan; panggilan itu sama dengan panggilan baginya”. 
Pada pasal 7 dan pasal 8 Undang – Undang No. 25 tahun 1920 menetapkan 

bahwa Hakim memberitahukan kepada isteri sesudah dicari dan lewat masa 4 

tahun, supaya ia memulai ber‟iddah sebagai sebagai „iddah wanita yng suaminya 
meninggal. 

Kemudian Mahkamah itu juga membagi orang hilang kepada dua macam
34

 

yaitu : 

1. Hilang yang lahirnya tidak selamat, ditentukan waktu tunggunya selama 4 

tahun. 

2. Hilang yang menurut lahirnya selamat, dalam hal ini diserahkan kepada 

kebijaksanaan Hakim. 

Bila dianalisa ternyata masalah dalam perkara perceraian suami ghaib 

(mafqud) tersebut, yaitu karena suami telah membuat istri dan anaknya sengasara 

karena tidak adanya nafkah baik lahir maupun bathin, tentunya Hakim sangat 

memahami masalah ini, karena apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan 

bahaya bagi si istri. Apabila kalau diambil dari pendapat ulama yang mengatakan 

bahwa menceraikan antara orang yang hilang dan isterinya adalah didasarkan 

kepada menolak kemelaratan terhadap isteri yang suaminya sudah hilang dan 

meninggalkannya berhadapan dengan kepahitan hidup sendirian, dan apabila 

isterinya itu masih muda, tentu ia tidak dapat menjaga dirinya dari factor-faktor 

fitnah di sekelilingnya. Maka dari itu, seandainya saja suami meninggalkan 

isterinya dengan izin dan alasan serta tempat tinggalnya diketahui, tentunya isteri 

juga tidak akan menggugat cerai. 

Menurut pengamatan penulis, dari putusan diatas, isteri yang menggugat 

cerai suaminya karena ghaib (mafqud) bukanlah hanya kepergiannya yang tanpa 

alasan dan tidak diketahui keberadaannya saja yang menjadi alasan, namun 

kadangkala ada penyebab-penyebab lain yang bersifat negatif, seperti sering 

terjadinya pertengkaran diantara suami dan isteri, dan sudah tidak adanya nafkah 
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lahir dan bathin. Penyebab utama bukanlah dikarenakan oleh suami mafqud 

(ghoib ). Maka dari itu, penulis merasa sudah sepatutnya masalah ini mempunyai 

kepastian hukum yang menjelaskan secara eksplisit baik dari Undang-undang 

Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam praktik di Pengadilan Agama baik ia sebagai perjanjian atau pun 

alasan perceraian, maka hakim secara tegas mempertimbangkannya dalam 

putusannya. Hendaknya hakim mempertajam upaya dalam mengkonstatir, 

mengkualifisir maupun mengkonstituir perkaranya, sehingga kecenderungan 

selama ini untuk menggiring atau mengarahkan perkara cerai gugat menjadi 

perkara taklik talak dapat dikurangi. 

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya ketentuan-ketentuan 

mengenai hukum acara dapat dilaksanakan dengan benar, dan ketentuan 

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 62 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, yakni: 

Segala Penetapan dan Putusan Pengadilan, setelah memuat alasan-alasan atau 

dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan 

yang bersangkutan, dapat terpenuhi. 

 Atas dasar ini pula penulis berpendapat bahwa taklik talak sebagai 

alasan perceraian relevan dan dapat dibenarkan menurut hukum 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penulis telah menguraikan pada bab sebelumnya mengenai perceraian 

dengan alsan kepergian suami menurut hukum Islam yang didasarkan kepada 

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Hakim berdasarkan putusannya pada putusan verstek. Hal ini disebabkan 

karena salah satu pihak (tergugat) mengabaikan panggilan Pengadilan 

Agama Kabupaten madiun. Putusan verstek tersebut didasarkan pada pasal 

125,126 H.I.R yang menyatakan bahwa : 

Pasal  125 H.I.R  

 “ Apabila pihak tergugattidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang 
sah dalam persidangan meski telah dipanggil secara patut maka gugatan itu 

diterima dengan putusan tak hadir (verstek ), kecuali kalau ternyata bagi 

pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut tidak beralasan “ 

Pasal 126 H.I.R 

 “Sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat 
memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya 

hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan 

oleh ketua dalam persidangan, panggilan itu sama dengan panggilan 

baginya” 

2. Adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam 

mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai kepada suaminya, karena 

penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Selain itu masih banyak 

lagi alasan yang menyebabkan istri ingin tetap bercerai, salah satunya adalah 

karena sang suami telah mempunyai wanita lain sampai mempunyai anak. 
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Hal ini sangat berakibat buruk terhadap keluarga baik itu dari segi nafkah 

lahir maupun nafkah bathin 

Pertimbangan hal lainnya yaitu dalil gugatan penggugat dapat dibuktikan 

dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang menyatakan jawaban yang 

sama mengenai dalil gugatan penggugat. Hal ini dianggap oleh Majelis 

Hakim, bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yang beralasan 

dan tidak melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai 

gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud pasal 19 huruf 

(f) dan huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam tentang alasan bercerai oleh karenanya gugatan cerai patut 

dikabulkan. 

Suami hilang atau ghoib dapat menjadi salah satu alasan perceraian di 

Pengadilan Agama adalah berdasarkan pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP 

Nomor.9 tahun 1075Jo pasal 116 huruf(f) kompilasi Hukum Islam tentang 

bercerai. 

B. Saran – Saran 

Ada banyak hal yang memotivasi pasangan suami istri untuk melakukan 

perceraian denagn alsan-alasan perceraian, hal ini mengakibatkan dampak 

negative bukan hanya pasangan suami istri yang bercerai tersebut melainkan juga 

bagi anak mereka. Untuk meminimalisir dampak tersebut, penulis menyarankan 

sebagi berikut : 

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang hakikat sebuah perkawinan, 

karena pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya 

sampai meninggalnya salah seorang suami atau istri. Dan inilah sebenarnya 

yang dikehendaki Agama Islam. 

2. Meskipun dalam perkawinan pria dan wanita mempunyai hak untuk bercerai, 

sebaiknya hak tersebut digunakan pada saat-saat yang tepat atau merupakan 

opsi terakhir dalam menyelesaikan masalah tersebut agar tak ada yang 

merasa dirugikan. 
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3. Tentang hak dan kewajiban suami istri sebaiknya diberi pengertian sejak dini, 

seperti disekolah ( SMA sederajat ) dan pemerintah juga ikut andil dalam 

member pengertian kepada masyarakat supaya mengurangi terjadinya 

perceraian di Indonesia. 
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