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Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak selalu seperti yang 

dibayangkan. Meskipun tujuan dari perkawinan sakinah, mawadah dan warahmah, 

namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami 

isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan/pertengkaran yang 

dengan tiba-tiba, oleh sebab itu menjadikan suami pergi tanpa ada kabar beritanya 

(ghaib). Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut suatu 

perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan menghilangkan 

kemaslahatan antara suami isteri. Karena itu penulis ingin mengangkat permasalahan 

tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib Di 

Pengadilan Agama Pacitan (Studi Kritis Perspektif KHI)”. 
Dari beberapa alasan di atas penulis mengangkat beberapa pokok 

permasalahan yang hendak penulis kaji. Adapun permasalahan itu di antaranya: 

(1) Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan 

No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang perceraian suami Ghaib selama kurang dari 2 

tahun dalam perspektif KHI? (2) Bagaimana Dasar Hukum Hakim Pengadilan 

Pacitan dalam memutus perkara No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct, dan No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang Perceraian suami 

Ghaib selama kurang dari 2 tahun dalam perspektif KHI? 

Pada penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Agama 

Pacitan dengan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan data penulis kumpulkan 

dengan dokumentasi dan interview serta untuk mengolah datanya penulis 

mengunakan editing, organizing, dan hasil penemuan riset dan analisa data 

menggunakan model (content analysis).   

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa alasan Hakim Pengadilan 

Agama Pacitan memutus perkara No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct, dan No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct, yakni berpegang pada 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. dan hakim lebih memilih pasal 116 huruf (f) yang menikberatkan pada 

perselisihan dan pertengkaran, selain itu diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari 

kitab Ahkam al-Qur'an, Al-Anwar dan Manhaj al-Thullab, maka putusan Hakim 

mengenai gugat cerai karena ghaib dikabulkan dan biasanya bersifat verstek (putusan 

tidak hadir termohon/tergugat) Hakim juga menjatuhkan talak satu ba‟in sughra 

kepada Termohon/Tergugat terhadap pemohon/penggugat.    
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, banyak di temukan 

dalam sebuah bahtera keluarga isteri membenci suaminya, dan begitu juga 

sebaliknya  karena perkawinan tidak dibangun di atas pondasi rumah tangga yang 

dipenuhi kasih sayang, komunikasi yang baik, serta suami isteri yang tidak 

menjalankan kewajiban masing-masing. Hak tersebut bisa berupa hak bersama-

sama, misal hak sama-sama mendapatkan “kesenangan”, hak isteri terhadap 

suami, seperti hak mendapatkan kebendaan (mahar dan nafkah), hak non 

kebendaan (keadilan), hak suami terhadap isteri, misal suami harus ditaati dan 

sebaliknya. Jika beberapa unsur tidak terpenuhi maka kehidupan keluarga tidak 

akan berjalan dengan baik.
1
 

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut 

dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam 

kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan 

Hadith Nabi.
2
 Dalam arti terminologis definisi perkawinan terdapat dalam 

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni; Perkawinan ialah 

                                                           
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jus II, (Baerut: Dar el-fikr, 1983), 135. 

2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), 35. 
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ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1).
3
 

Disamping definisi yang telah dipaparkan oleh UU No. 1 Tahun 1974  

tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang 

tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah 

penjelasan, yakni; Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau miistaqan ghalizhan utntuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. (pasal 2).
4
 

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan 

yang sudah menjadi isteri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan 

diperlakukan dengan baik. Dan ia ambil melalui proses keagamaan dalam akad 

nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadith Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas 

yang berbunyi: 

نم ِبَكِلَماِت اِه  نم بَِأَمانَِة اِه َواْسَتَحَلْلتمْم ف مرمْوَجهم َا َأَخْذ ُممْوم  ِإَم

Artinya: Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan 

kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan 

Allah.
5
 

                                                           
3
 Ibid., 40. 

4
 Undang-Undang R.I. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung: Citra Umbara, 2013), 324. 
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), 41. 



4 

 

 

Sebuah keluarga yang dibentuk dari perkawinan merupakan sebuah aspek 

ajaran yang cukup signifikan, sebab keluarga merupakan pondasi bangunan 

dalam masyarakat, dari sebuah keluarga yang tertata rapi kehidupannya akan 

terbentuk masyarakat yang rapi pula, dan sebaliknya dari kerusakan keluarga 

pula akan muncul benih yang dapat merusak kepada para anggotanya, kerusakan 

moral pada keturunan, anak dan para generasi. Namun kerusakan tersebut akan 

dapat terhapus apabila sebuah keluarga selalu didasari atas tuntunan Islam yang 

akan menghantarkan tercapainya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan 

antar anggota keluarga. Dan tujuan tersebut hanya terwujud apabila seorang 

suami isteri mampu memenuhi kewajibannya, dan menghormati hak masing-

masing sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT. Surat Ar-Rum, 

ayat 21:  

ْم  َكم َها َوَجَعَل بَ ي ْ ْم اَْزَواًجا لَِتْسكم مْوا اِلَي ْ ِسكم ْم ِمْن اَنْ فم ِ اَْن َخَلَق َلكم َوِمْن اَيِت

رمْوَن    َياِت لَِقْوِم يَ تَ َفكم ِِ ذِلَك ََ َة ِانم  ْْ  َمَودمَة َوَر

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danmerasa 

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

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

kamu berpikir”.
6
 

 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 23. 
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Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya 

sampai matinya salah seorang suami isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki 

agama Islam. Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga dan saling 

toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, 

keadilan, dan demokrasi. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang 

menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan 

tetap dilanjutkan, maka ke-madharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam 

membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha 

melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu 

jalan keluar yang baik. Dimana putusnya perkawinan itu sendiri adalah istilah 

hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” 

atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.
7
 

Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam 

kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan 

yang dengan tiba-tiba. Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal 

tersebut suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan 

menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.
8
 Padahal tujuan mulia hidup 

berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup 

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), 189-190. 
8
 Murti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar 1996), 206. 
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ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.hal ini dapat 

dilihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat terwujudkan dengan baik, 

dikarenakan dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor 

psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, perbedaan kecenderungan dan 

perbedaan organisasi. Bahkan perbedaan budaya dan tingkat pendidikan antara 

suami dan isteri yang mengakibatkan putusnya perkawinan.
9
 

Problem-problem inilah yang kadang menjadi akar dari perselisihan yang 

mengakibatkan konflik berkepanjangan yang kemudian berakhir dengan 

perceraian. Sebagaimana agama Islam telah memberikan alternatif terbaik jika 

terjadi problem dalam sebuah rumah tangga, semisal dengan cara musyawarah 

dan saling menyadari kekurangan antara keduanya, hal tersebut dilakukan 

mengingat tujuan dari perkawinan, yakni terbentuknya keluarga sakinah yang 

sesuai dengan tuntunan agama. Perkawinan yang didasari dengan niat yang luhur 

pastilah akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuannya, dan sebaliknya 

perkawinan yang dibangun tanpa didasari dengan niat yang luhur dan sesuai 

dengan anjuran agama, pastilah juga akan mendapatkan hasil yang kurang baik, 

hal ini dapat terjadi jika perkawinan hanya dijadikan sebuah panggung komedi 

dan jenaka untuk meraih sebuah kepentingan sesaat tanpa adanya tuntunan 

agama.
10

 

                                                           
9
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Maudu‟i atas Berbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan, 2000), 197. 
10

 Abdul Ghofur Anshori, Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan), 147. 
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Pengadilan merupakan penyelenggaraperadilan atau organisasi yang 

menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan 

kehakiman. Adapun Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lingkungan 

peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam 

perkembangannya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan 

kepada umat Islam dengan kewenangan yang khusus pula, baik mengenai 

perkaranya ataupun para pencari keadilan (justiciable). 

Dengan demikian, Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas 

untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan 

keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat 

pencari keadilaan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, 

wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah.
11

 

Di Indonesia lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi 

mengenai penyelesaian perkara perceraian bagi yang beragama Islam adalah 

Pengadilan Agama, yang mempunyai wilayah kekuasaan untuk menangani 

                                                           

11
 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI), Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2011), 20-23. 
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perkara perdata khusus, dan Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah 

kekuasaan untuk menangani perkara pidana dan perdata umum. 

Isteri diberi hak untuk mengajukan permintaan-permintaan cerai pada 

suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan :  

1. Suami melanggar ta‟lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad 

nikah,  

2. Khulu‟, isteri meminta dengan membayar uang iwadl (talak ini sering 

disebut talak tebus),  

3. Fasakh, isteri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit 

(gila, kusta, impoten, dan lain-lain),
12

 

4. Syiqaq, perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, 

yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak isteri.
13

 

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa jika suami ghaib, seorang 

isteri dibenarkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau dengan 

alasan pelanggaran ta‟lik talak, sebab ta‟lik talak ini diadakan dengan tujuan 

untuk melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami. 

Suami ghaib dalam istilah fikih juga disebut al-Mafqud. Kata mafqud 

sendiri berasal dari kata kerja faqoda, yafqidu dan mashdarnya fiqdanan, 

fuqdanan, fuqũdan, yang berarti ghobu „anhu wa„adamuhu, secara bahasa 

                                                           
12

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006), 197. 
13

 M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010),188. 
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mafqud berarti hilang atau lenyap.
14

 Sedangkan dalam pengertian Hukum Islam 

mafqud ialah orang yang hilang yang tidak ditemukan, apakah dia masih hidup 

yang meninggalkan jejaknya atau sudah wafat.
15

  

Bilamana ghaib-nya suami tersebut isteri merasa haknya teraniaya atau 

istri merasa tekanan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya atau isteri 

merana ditelantarkan nasibnya, maka hukum Islam memberikan jalan keluar bagi 

isteri tersebut untuk mengadukan halnya kepada hakim yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan suami hilang (ghaib) pada 

pasal 116 point b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain 

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya” guna memperoleh keadilan dan 

penyelesaian yang sebaik-baiknya.
16

 

Pengadilan Agama Pacitan adalah salah satu Pengadilan Agama yang 

telah memutus perkara perceraian karena suami ghaib dalam jumlah yang cukup 

banyak. Penyebab ini terbukti dari observasi awal penulis lakukan di Pengadilan 

Agama Pacitan. Sehingga dapat diketahui jumlah perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Pacitan yang diterima dan diputus pada tahun 2014dengan 

alasan suami ghaibsejumlah 97 perkara sedangkan pada tahun 2015 yang penulis 

ketahui ada 1 perkara putusan hakim tentang suami ghaib kurang dari 2 tahun. 

                                                           
14

 Muhammad Ali ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakrta; Gema Insani, 

1995), 42  
15

 Wabah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islami wa Adilatuhu, jus 7, (Libanon, Darul Fikri, 2008), 609. 

 
16

 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 point (b)  
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Dari jumlah itu di temukan tiga keputusan tentang suami ghaib kurang dari 2 

tahun. Hal ini bertentangan dengan pasal 116 point b diatas. 

Berangkat dari kasus tersebut sangatlah perlu untuk dikaji, pertimbangan-

pertimbangan itulah dalam putusan-putusan tersebut penulis ingin menelitinya 

dengan judul“PUTUSAN HAKIM TENTANG SUAMI GHAIB DI 

PENGADILAN AGAMA PACITAN (STUDI KRITIS PERSPEKTIF 

KHI)”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Ghaib adalah Suami yang meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui 

kemana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama.
17

 

2. Pengadilan Agama Pacitan adalah nama satuan unit penyelenggaraan 

kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutuskan dan 

menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Kabupaten 

Pacitan.
18

 

3. KHI adalah satu kebutuhan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum oleh 

hakim di Pengadilan Agama.
19

 

C. Batasan Masalah 

                                                           
17

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia  (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana, 2006),251. 
18

 Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama , (Bandung : Cutra Aditya Bakti, 1999), 5-6.  
19

 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI), Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2011), X. 
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Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, agar penelitian ini akurat 

dan terarah sehingga tidak menimbulkan masalah baru dan tidak jauh keluar dari 

alur, maka penulis memberi batasan pada masalah perceraian suami ghaib di 

Pengadilan Agama Pacitan dengan Nomor perkara 565/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan Nomor 130/Pdt.G/2015/PA.Pct. Pada 

dasarnya seorang suami harus bertanggung jawab atas keluarganya dan menjadi 

punggung keluarga. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point b 

yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya”  tetapi yang menjadi masalah suami ghaib selama kurang 

dari 2 tahun sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pacitan 

diterima dan diputus bercerai oleh Hakim. 

D. RumusanMasalah  

Rumusan tersebut penulis merinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan 

No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang perceraian suami ghaib selama kurang 

dari 2 tahun dalam perspektif KHI? 

2. Bagaimana Dasar Hukum Hakim Pengadilan Pacitan dalam memutus 

perkara No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct, dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang Perceraian suami ghaib selama kurang 

dari 2 tahun dalam perspektif KHI? 
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E. Tujuan Penelitian  

Merujuk pada judul skripsi dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka tujuan studi skripsi ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan 

No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang perceraian suami ghaib selama kurang 

dari 2 tahun dalam perspektif KHI.  

2. Untuk mengetahui Dasar Hukum putusan Hakim Pengadilan Pacitan 

No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct tentang perceraian suami ghaib selama kurang 

dari 2 tahun dalam perspektif KHI. 

F. Kegunaan penelitian  

Kegunaan kajian dalam pembahasan skripsi ini adalah: 

1. Secara teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam hasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkawinan yang sejenis beserta 

hukum-hukum yang terkait. 

b. Sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan 

Islam di kalangan civitas akademika khususnya terhadap pembaharuan 

hukum Islam.  

2. Secara praktis 
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a. Bagi Jurusan syariah, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada 

yang ingin mengetahui hukum tentang suami ghaib kurang dari 2 tahun 

sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Pacitan 

diterima dan diputus bercerai oleh Hakim. 

b. Bagi penulis, diharapkan sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah 

sekaligus sebagai aplikasi ilmu syari‟ah yang didapatkan penulis selama 

belajar dalam perkuliahan.  

G. Telaah Pustaka  

Begitu banyak skripsi yang mengangkat permasalah tentang suami ghaib 

sebagai alasan perceraian,sebenarnya sudah dikaji oleh para penulis, maka 

penulis ingin review studi pustaka atau tinjauan pustaka untuk membandingkan 

skripsi yang dibuat penulis dengan skripsi yang telah ada antara lain : 

1. Lailatur Rohmah dengan judul skripsi “Masa Penantian Isteri Yang 

Kehilangan Suami (Mafqud) menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i ”. 

dalam skripsi ini membahas tentang pendapat Imam Malik yang menetapkan 

masa menanti selama empat tahun berdasarkan fatwa Umar bin Khattab dan 

diperkuat dengan mengqiyaskan kerugian yang timbul akibat ila‟ dan 

impoten. Imam Syafi‟i menetapkan msa menanti selama adat kebiasaan laki-

laki sebaya suami bisa hidup dengan berdasarkan pada hadits mauquf yang 

diriwayatkan oleh Ali r.a dan di dukung dengan kaidah fiqhiyah. setelah 

berakhirnya masa penantian kedua Imam tersebut mempunyai pendapat yang 
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sama yaitu adanya „iddah wafad. Pendapat ini Imam Malik lebih relevan 

apabila dikaitkan dengan kemaslahatan isteri.
20

 

2. Rakhmipurnawati, dengan judul skripsi “Pembuktian Dalam Putusan 

Verstek Tentang Perkara Perceraian Karena Suami Ghaib Di Pengadilan 

Agama Sidoarjo”, adalah putusan verstek menurut perspektif hukum islam 

ada dua pendapat yaitu diperbolehkan memutus perkara dengan cara verstek 

apabila gugatan tersebut memenuhi syarat-syarat, diantaranya gugatannya 

harus jelas dan benar-benar terjadi serta mempunyai bukti-bukti meskipun 

tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Dan pendapat lain mengatakan 

bahwa memutuskan perkara tanpa hadirnya tergugat tidak diperbolehkan, 

kecuali ada orang yang mewakilkannya, karena dimungkinkan dapat 

menggugurkan atau membatalkan gugatan penggugat. 

3. Moh.Ansor Habib dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Cerai Gugat Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA 

Wonogiri)”. Dalam skripsi ini membahas tentang hukum Islam bahwasannya 

suami telah melanggar taklik talak maka bisa si isteri mengajukan gugatan 

cerai pada Pengadilan.  Sebenarnya semua masalah dilatar belakangi suami 

yang mempunyai hobi main judi dianggap menjadi sumber perceraian.
21

 

                                                           
20

 Lailatur Rohmah, dengan judul skripsi “Masa Penantian Isteri Yang Kehilangan Suami 

(Mafqud) menurut Imam Malik dan Imam Syafi‟i, (skripsi : STAIN Ponorogo, 2007). 
21

 Moh.Ansor Habib dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat 

Dengan Alasan Kepergian Suami (Studi Kasus Di PA Wonogiri)”. (skripsi : STAIN Ponorogo, 2007). 
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Dari beberapa pembahasan skripsi di atas belum ada yang membahas dan 

meneliti secara spesifik mengenai putusan hakim tentang suami ghaib di 

Pengadilan Agama Pacitan selama kurang dari 2 tahun. Pada intinya yang 

membedakan skripsi ini adalah obyek penelitiannya adalah pada putusan 

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang mana di tahun 2014 banyak terjadi 

perceraian di sebabkan oleh suami ghaib. Dan penulis lebih memfokuskan pada 

pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama pacitan dalam 

menjatuhkan putusan terhadap perkara perceraian karena suami ghaib selama 

kurang dari 2 tahun sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama 

Pacitan diterima dan diputus bercerai oleh Hakim, kemudian penulis 

menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif KHI. 

H. Metode Penelitian  

Dalam menelusuri dan memahami objek penilitian ini, penyusun 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian   

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

termasuk jenis penelitian lapangan (field reaserch) yaitu penelitian yang 

datanya diambil dan dikumpulkan dari lapangan di mana kasus itu berada 

termasuk dokumen-dokumen yang memuat permasalahan perceraian dengan 

putusan hakim tentang suami ghaib selama kurang dari 2 tahun di 

Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Dalam hal ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif,
22

 yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami 

makna fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat maupun institusi 

keislaman, baik memahami secara apa adanya (sebagai sebuah proses sosial) 

maupun memahami dengan cara membandingankan dengan norma-norma 

agama yang diyakininya termasuk memahami putusan perkara perceraian 

dalam perkawinan karena suami ghaib di Pengadilan Agama Pacitan jika 

dikritis perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama 

Pacitan yang beralamatkan di Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan jalan K.S. Tubun Nomor 9 Telp (0357) 884345, Fax 

(0357) 884380. 

4. Subyek Penelitian 

Di dalam hal ini subyek penelitian ditujukan, terutama:  

1. Hakim dalam memutuskan perkara putusan perceraian karena suami 

ghaib mengenai putusan hakim yang digunakan. 

2. Hakim dalam memutuskan perkara putusan perceraian karena suami 

ghaib mengenai dasar hukum yang dipakai.   

5. Sumber Data 

                                                           
22

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20-21. 
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a. Sumber Data Primer 

Penulis mendapatkan data lapangan melalui dokumen mengenai 

putusan Pengadilan Agama Pacitan tentang perkara : 

1) Nomor.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

2) Nomor.33/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

3) Nomor.130/Pdt.G/2015/PA.Pct. 

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan 

menghubungkan dengan masalah yang dikaji. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data sebagai rujukanpenulis untuk 

melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer yang 

berhubungan dengan masalah yang diajukan. Data sekunder ini 

diperoleh dari informan: 

1) Hakim (Bapak Drs. Suyadi, MHI; Bapak Drs. Faisol Chadid; Bapak 

H. Suharno, S.Ag) dan, 

2) Panitera (Bapak Nasrudin, SH). 

I. Metode pengumpulan data  

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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1. Interview atau wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan dan 

diwawancarai memberikan atas jawaban pertanyaan ini.
23

 

2. Dokumen, yaitu mengumpulkan data atau bahan-bahan tertulis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian, seperti dokumen resmi dan buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian.
24

 

J. Teknik Pengelolahan Data 

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian satu dengan yang lainnya. 

2. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan dalam 

rangka paparan yang sudah direncanakan. 

3. Penemuan hasil riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh kesimpulan 

sebagai jawaban.
25

 

K. Analisa Data 

Kemudian dalam menganalisa data kualitatif tersebut, penulis 

menggunakan analisis isi (content ana lysis). Content ana lysis, adalah 

penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.   

                                                           
23

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2000), 

135.  
24

 Aji Damanuri, Metode Penelitian Muamalah, (Ponorogo: STAIN Press, 2010), 83. 
25

 Ibid., 15. 
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Syarat content analysis yang bisa digunakan sebagai berikut: 

1. Data yang tersedia  sebagian besar terdiri dari bahn-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscr ip). 

2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang 

menerangkan metode pendekatan terhadap data tersebut.  

3. Peneliti memiliki teknis untuk mengelolah bahan-bahan atau data-data 

yang dikumpulkanya karena sebagian dokumen bersifat sangat 

khas/spesifik.
26

 

L. Sistematika Pembahasan  

Agar penulisan dan pembahasan terstruktur dengan baik serta tidak 

melebar jauh, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dan beberapa 

sub bab yang secara garis besarnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

Bab pertama , yaitu merupakan gambaran umum tentang isi keseluruhan 

skripsi ini yang meliputi; latar belakang masalah, penegasan istilah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengelolahan data, 

analisa data, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, yaitu perceraian serta permasalahannya berfungsi sebagai 

landasan teori, sebagai acuan pemikiran dan penelitian. Bab ini berisikan 

pengertian dan dasar hukum perceraian menurut KHI, alasan terjadinya 

                                                           
26

 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 165-166. 
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perceraian menurut KHI, perceraian dengan alasan suami ghaib serta faktor-

faktor terjadinya suami ghaib. 

Bab ketiga, yaitu gambaran umum tentang Pengadilan Agama Pacitan, 

tata cara perceraian di Pengadila Agama Pacitan, Putusan Pengadilan Agama 

Pacitan tentang suami ghaib, Alasan isteri menuntut cerai gugat karena suami 

ghaib, pertimbangan dan dasar hukum Majlis Hakim dalam memutus perkara. 

Bab keempat, yaitu pada bab ini memuat analisis putusan dan dasar 

hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus perkara 

No.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, No.33/Pdt.G/2014/PA.Pct, dan 

No.130/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang perceraian suami ghaib selama kurang dari 2 

tahun dalam perspektif KHI.  

Bab kelima, sebagai penutup yang memuat kesimpulan, kritik, dan saran 

bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya. 
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BAB II 

PERCERAIAN KARENA SUAMI GHAIB PERSPEKTIF 

KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian perspektif KHI. 

1. Pengertian Cerai   

Kata cerai dalam kamus Arab Indonesia berarti bercerai atau putus 

hubungan dengan suami isteri.Sedangkan perceraian dalam istilah ahli fikih 

disebut “Talaq” atau “Furqoh”.
27

Talaq berarti membuka ikatan 

membatalkan perjanjian.Sedangkanfurqoh berarti bercerai, lawan dari 

berkumpul.Kemudian kedua perkara ini dijelaskan istilah oleh ahli fikih 

yang berarti perceraian antara suami-isteri.
28

 

Menurut pasal 66 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

jo. Pasal 114 KHI perceraian dibedakan atas 2 macam yaitu: 

a. Cerai talak yaitu perceraian atas kehendak suami dengan mengajukan 

permohonan perceraian ke Pengadilan yangberwenang dengan cara 

mengikrarkan talak. 

b. Cerai gugat yaitu perceraian atas kehendak isteri ke Pengadilan yang 

berwenang, dimana Pengadilan yang memutus perkawinannya. 

                                                           
27

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 239. 
28

Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 156. 
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Adapun perceraian menurut pendapat ulama‟ fikih adalah sebagai berikut: 

1. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh „ala Madhahibil al-

Arba‟ahmenjelaskan definisi perceraian sebagai berikut: 

  َِ  اَ ُ  الَِ  ِا  َْ   ُْ َ  ُا َ  ٍَ   ِ َْ ِ  َ ْ ُ ْ  ٍ :  الَ َ  ُ 

“Talak adalah melepaskan ikatan (hall al-Qaid) atau pelepasan ikatan 

dengan menggunakan kata-kata tertentu.”29
 

 

2. Dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq mendefisinikan perceraian sebagai 

berikut: 

َ ُ  َ   ِلَِ   اَلَ  ِا َ  ِْ  َ ُا  اَل َ َِ   اَلَ  ِا َ ِ :  الَ َ ُ    

“Talak dengan melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri 

hubungan perkawinan itu sendiri.”30
 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefisinikan 

talaqsebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi 

salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.
31

 

Perceraian (talaq) dalam ajaran Islam diatur dalam al-Qur‟an dan al-

Hadits Nabi SAW. Dengan adanya landasan tersebut menegaskan bahwa 

perceraian dalam Islam boleh dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. 

 

                                                           
29

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh „ala Madhahibi al-Arba‟ah Vol IV (Mesir: 1989), 278. 

30
Sayyid Sabiq,Figh Sunnah, (Bairut: Darul al-Fikr, 1992), 206. 

31
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressido, 1992), 

141. 
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2. Dasar Hukum Perceraian  

a. al-Qur‟an 

1) Surat at-Thalaq ayat (1) 














 

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, 

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan 

bertakwalah kepada Allah tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka 

dari rumah mereka dan janganlah mereka (izinkan) keluar kecuali 

mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum 

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesuatu 

itu sesudah hal yang baru”.
32

 

 

                                                           
32

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, 175. 
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2) Surat al-Baqarah ayat (229-231) 
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Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik.tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.Maka janganlah kamu 

melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah 

mereka Itulah orang-orang yang zalim.Apabila kamu mentalak isteri-

isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnyaMaka rujukilah mereka 

dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 

ma'ruf (pula).janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 

kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka , 

barangsiapa berbuat demikian,Maka sungguh ia Telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah 

permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah 

diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As 

Sunnah).Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang 
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diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah 

bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”33
 

b. Hadits  

Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud, 

Ibnu Majah, dan disahkan oleh Hakim dan Abu Daud. 

م  ََ اِه : َعْن اَِِ عمَمر َرِضَى اهم َعْ َام اَبْ َغضم اَحَالم ِا ِ َوالسم ْولم اِه َصلمى اهم َعَلْي قَاَل َرسم

  (روا ابوداود ابن ماج وصحح حاكم وابوا داود)الطمَاق 

 

Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: “Rosulullah SAW bersabda, sesuatu 
yang halal yang dibenci Allah adalah talak/perceraian” (H.R Abu Daud Ibnu 

Majah, dan disahkan oleh Hakim dan Abu Daud).
34

 

 

Hal tersebut di atas adalah merupakan dasar hukum Agama Islam bahwa 

perceraian diperbolehkan meskipun dibenci oleh Allah. 

B. Alasan-Alasan Terjadi Perceraian perspektif KHI. 

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami 

isteri.Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa 

sebenarnya yang berkehendak. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan sebagai alasan 

perceraian, penjelasan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Alasan atas kehendak Allah. 

                                                           
33

Ibid., 335-336. 
34

M.Ibnu Ismail, Subulus Salam, Vol III (Semarang: Thoha Putra, 1182 H), 168. 
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Atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami 

isteri.Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir 

hubungan perkawinan. 

2. Alasan yang merupakan hak suami. 

Suami diberi hak untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum yang akan 

menjadi alasan pemutusannya perbuatan hukum itu disebut talaq. 

3. Alasan yang merupakan hak isteri. 

Isteri diberi hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi 

alasan putusnya perkawinan.perbuatan hukum itu disebut khulu‟.Isteri 

meminta suaminya untuk melakukan pemutusan tali ikatan talak prkawinan 

dengan cara isteri menyediakan pembayaran untuk menebus dirinya kepada 

suami („iwadh). 

4. Alasan atas putusnya Pengadilan. 

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau Pengadilan berada di luar 

pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga yang dalam hal pemutusan 

hubungan ikatan perkawinan ini Pengadilan tidak mempunyai inisiatif, 

keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik suami atau pihak isteri 

mengajukan gugat atau permohonan kepada Pengadilan.Putusnya perkawinan 

dalam bentuk ini disebut fasakh.
35
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Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif), 

(Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011),  
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Sedang menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 133, perceraian 

dinyatakan ada tiga sebab, yaitu: 

1. karena kematian; 

2. karena perceraian; 

3. karena atas putusan Pengadilan. 

Perceraian hanya dapat dilakukan dalam sidang di Pengadilan.Apabila 

perceraian dilakukan bukan dalam sidang Pengadilan maka perceraian itu 

tidak sah karena tidak ada kekuatan hukum yang tetap dan pasti.Pada 

permulaan sidang di Pengadilan hakim melakukan upaya perdamaian terhadap 

para pihak untuk berdamai (rujuk).Tetapi apabila tidak bisa didamaikan maka 

sidang dilanjutkan.
36

 

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami 

isteri tidak hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian dapat terjadi bila 

terdapat alasan-alasan atau hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti 

disebut dalam Undang-Undang perkawinan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 

No.1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juga 

mengatur alasan-alasan perceraian yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, memadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

                                                           
36

Kompilasi Hukum Islam, pasal 133 dan pasal 115. 
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b. 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. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yng 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

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

dapat menjalankan kewajiabannya sebagai suami/isteri. 

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga. 

Selain alasan-alasan tersebut diatas, pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam menambahkan pula dua alasan perceraian, yaitu: 

g. Suami melanggar Taklik Talak. 

h. Peralihan agama murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga.  

 Alasan-alasan perceraian tersebut bukan bersifat kumulatif, melainkan 

bersifat alternatif.Artinya penggugat cerai dapat memilih salah satu 

diantaranya sesuai dengan fakta yang mengiringinya.Jadi putusnya 

perkawinan atas putusan Pengadilan berarti bahwa hakim memberikan 

putusan menurut pertimbangan pada keadilan dan kemaslahatan pihak-pihak 
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yang mengajukan perkara ke Pengadilan, hakim boleh mengabulkan dan juga 

boleh menolak gugatan. 

C. Perceraian dengan Alasan Suami Ghaib. 

1. Hukum SuamiGhaib Menurut Fikih. 

Suami ghaib dalam istilah fikih juga disebut al-Mafqud.Kata 

mafqudsecara bahasa memiliki arti yaitu ism maf‟ul dari lafadz faqoda, 

yafadu-faqdan yang berarti hilang atau menghilangkan sesuatu.
37

Jadi yang 

dimaksud dengan ghaib dalam konteks ini adalah seorang wanita yang 

suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut 

Wahbah Zuhaily mafqud/ghaib adalah orang yang hilang yang tidak di 

temukan, apakah dia masih hidup sehingga tidak bisa dipastikan 

kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga kuburannya dapat 

diketahui.
38

 

Paraulamaberbedapendapatmengenaiapayang 

harusdilakukanterhadaphartanyadanapa yang dilakukanolehisterinya. Dalam 

hal iniadaempat alternatif: 

a) Iadianggapmasihhidup, baikditinjaudarisegihartanya, 

maupundarisegiisterinya. 

Dengandemikianisterinyamasihtetapisterinyadanhartanyamasihtetapsebag

aimiliknya, sampaiadaberitamengenaimatiatauhidupnya. 
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Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 320. 
38

Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu, jus 7, (Libanon: Darul Fikri, 2008), 609. 
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b) Iadianggapsudahmati, baikditinjaudarisegihartanya, 

maupundarisegiisterinya. Dengandemikian, 

isterinyakeluardariikatannikahdengannya, danhartanyadibagikankepada 

para ahliwaris.  

c) Iadianggapmasihhidupmengenaihartanya, 

dansudahmatimengenaiisterinya. 

d) Iadianggapmasihhidupmengenaiisterinya, 

dansudahmatimengenaihartanya.  

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kematian orang itu hanya 

ditinjau dari isterinya saja, sedangkan hartanyatetapsebagaimiliknya. 

Pendapatinihanyamementingkannasibisteri, sedang mengenai harta tidak 

ada alasan untuk dianggap orang itu mati. 

UlamaHanafiyahdanulamaSyafi‟iyahberpendapat, bahwa orang 

itudianggapmasihhidup, baikmengenaiisterinya, 

maupunmengenaihartanya. 

Isteridanhartamasihmiliknyasampaiadakepastiantentangkematiannya. 

Pendapatinimemegangapa yang telahadadenganyakin. 

Sedang Hanafiyah berpendapat, bahwa orang itu dianggap sudah 

mati, baik mengenai isterinya dan hartanya, dengan cacatan sebagai 

berikut. Yaitu sesudah lewat waktu yang ditentukan menurut mereka, 

isteri itu keluar dari ikatan perkawinannya dan hartanya dibagian 
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warisanya.Pendapat ini memperhatikan nasib isteri dan menghilangkan 

kemelaratan terhadapnya, sedang harta mengikuti hal ini. 

Adapun alternatif keempat diatas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

(1) Tinjauan yang tidakadasesuatukebutuhan, 

baikuntukmenolakkemelaratanataumenarikkemanfaatan. 

(2) Hal itu adalah berlawanandenganapa yang 

dimaksudkanolehmenahandenganbaikdanmenolakkemelaratanpadaiste

ri. Dalam syariat adalah menahan dengan baikan menolak kemelaratan 

terhadap isteri, sedang alternatif keempat itu memperhatikan segi harta 

lebih banyak dari pada memperhatikan segi isteri, sedang menurut 

pandangan syara‟ urusanhartaadalahlebihentengdaripadaurusanisteri. 

Dan lagihartaitubisadipeliharadenganjalanperwakilansebagai yang 

dilakukanterhadapharta orang yang tidakmampumemeliharanya.
39

 

Ulama Malikiyahdalam 

permasalahanhilanginimembedakanantarahilang yang 

menurutlahirnyaselamat, danhilang yang menurutlahirnyatidakselamat. 

Dalam hal 

pertamamerekaberpendapatharuslewatmasakebiasaanumurorangpadam

asaitu. Menurut merekakategoriini, orang yang hilang di negeri orang 

musyrikdan orang yang ditawan. Mereka mengatakan juga bahwa 

                                                           
39Syeh Mahmud Syaltut, dan Syekh M. „Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah 

Fiqih, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 153-154.  



33 

 

 

kalau sudah lewat masa sejumlah umur yang biasa, orang itu harus 

diputuskan sudahmeninggal. 

Dalam hal hilang menurutlahirnyatidakselamat, adakala yang 

terjadisesudahsebab yang membinasakannya, 

sepertimedanpertempuran, ataupenyakitwabah, atautenggelamkapal, 

danadakalanya bukansebab yang demikian, 

sepertihalnyapergikenegara Islam karenasesuatumaksud, laluiahilang 

di sana. Adapun hukumnya seperti pendapat imam Ahmad mengenai 

hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, maka isterinya menunggu 

empat tahun kemudian mulai ber-iddah sebagai iddah wanita yang 

suaminya meninggal.
40

 

Ulama Hanafiah dan ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa isteri orang 

yang meninggal dan hartanya, tetap isterinya dan tetap hartanya walaupun 

lama sekali, sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati, yaitu 

dengan melihat kawan-kawan sebayanya sudah mati semua, atau sudah lewat 

masa yang orang-orang seperti dia tidak hidup lagi. Dalam menentukan 

lamanya ini ada beberapa pendapat dalam kedua mazhab itu.Ada yang 

mengatakan 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya sampai 120 tahun.Menurut 

pendapat kalangan ulama Hanafiah, hal itu diserahkan pendapat ijtihad 

hakim.Ada yang mengatakan bahwa inilah pendapat yang menonjol ulama 

Syafi‟iyah.Maka apabila berat dugaaan ia telah mati, maka diputuskanlah 
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bahawa ia telah mati, dan isterinya telah ber-iddah dengan iddahisteriyang 

kematian suami terhitung sejak ada keputusan itu dan hartanya dibagikan 

kepada ahli warisnya yang ada pada waktu keputusan itu. Mereka tidak 

membedakan antara satu macam hilang dengan macam hilang yang lain; baik 

hilang itu yang menurut lahirnya selamat, atau menurut lahirnya tidak 

selamat. Antara hilang sesudah sesuatu sebab yang biasanya tidak selamat 

atau bukan, antara hilang itu di Negara Islam atau di Negara lainnya baik 

hilangnya di darat ataupun di laut.Semua itu hukumnya sama menurut kedua 

mazhab itu ada dua macam;  

Pertama, hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi berniaga 

ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.Dalam 

hal ini hukumnya sama seperti pendapat ulamaHanafiah dan Syafi‟iyah. yaitu 

harus lewat waktu tertentu 90 tahun sejak terhitung sejak lahirnya orang 

itu.Sebagaiman telah ditegaskan dalam kitab Kassyafu „I-Qunna‟diriwayatkan 

oleh pengarang Al-Mughny dari riwayat al-Atsram dari Ahmad Ibn Hambal. 

Tetapi ia berkata: bahwa mazhab Hambali sebaliknya, yaitu ikatan suami 

isteri tidak hilang selama belum diyakini mati suaminya atau lewat masa yang 

orang seperti dia tidak hilang lagi. Dan itu dikembalikan kepada ijtihad 

hakim. Pengarang Al-Mughny menegaskan yang demikian dalam bab warisan 

orang yang hilang. Ia berkata: karena itu menentukan waktu tertentu tanpa 

dalil, sedang menentukan itu tidak patut kecuali berdasarkan dalil. 
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Kedua, hilang yang menurut lahirnya tidak selamat seperti orang yang 

hilang tiba-tiba diantara keluarganya atau ia keluar untuk solat akan tetapi 

tidak kembali lagi yang seharusnya ia kembali lagi, lalu tidak ada kabar 

beritanya atau ia hilang antara pasukan yang bertempur atau bersamaan 

tenggelamnya kapan dan sebagainya. Maka hukum mengenai hal itu ditunggu 

sampai empat tahun.Kalau tidak ada kabar beritanya maka hartanya dibagikan 

dan isterinya mulai ber-iddah sebagai isteri yang suaminya meninggal yaitu 

empat puluh hari, sesudahnya tidak lagi memerlukan keputusan hakim.
41

 

2. Hukum Suami Ghaib Menurut UUP No 1 Tahun 1974. 

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.1/1974 dijelaskan 

bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa 

KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebut miistaqan ghalizhan (ikatan yang 

kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di 

tengah perjalanan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena 

kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
42

 

Pasal 38 UUP menyatakan:Perkawinan bisa putus karena, a. 

kematian; b. perceraian; c. atas putusan Pengadilan. 
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Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia , (Jakarta: Indonesia Legal 

Central Publishing, 2002), 41. 
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Dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 point (b) dinyatakan: “salah 

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

izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya”.  

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun lewat 

terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat 

tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-

kepentingannya, dan selama itu tak ada kabar yang menunjukkan ia masih 

hidup, maka orang-orang yang berkepentingan dapat meminta pada hakim 

supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan, bahwa orang yang 

meninggalkan tempat tinggalnya itu “dianggap telah meninggal.” 

Sebelumnya hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, 

harus dilakukandahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat 

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

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

untuk mengetahui duduk perkaranya mengenai orang yang meninggalkan 

tempat tinggalnya itu dan jika dianggapnya perlu ia dapat menunda 

pengambilan keputusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi 

panggilan umum.
43

 

Menurut Ali Afandi, jika tidak terdengar kabar beritanya telah 

berlangsung 5 tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita 
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Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , (Jakarta: PT Intermasa, 1995), 58. 
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orang itu masih hidup. Atas permintaan yang berkepentingan ia dengan izin 

Pengadilan dipanggil untuk menghadap dimuka Pengadilan. Kalau orang itu 

tidak menghadap maka Pengadilan Agama akan memanggil orang yang 

hilang itu melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu 3 

bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai 3 kali jika panggilan yang 

pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah 

Pengadilan boleh menyatakan orang itu diduga telah meninggal dunia, sejak 

waktu ia meninggalkan tempat tinggalnya atau kabar terakhir tentang 

keselamatannya. Jika ada surat kuasa, maka harus ditunggu selama 10 

tahun, agar Pengadilan dapat mengadakan pernyataan dugaan telah 

meninggalnya seorang. 
44

 

Demikianlah yang dimaksud dengan putusan Pengadilan. 

Seandainya setelah adanya keputusan Pengadilan bahwa orang tersebut 

telah wafat, lalu ia kembali maka ia tidak dapat memiliki hak kembali 

kepada isterinya tersebut. Jika isterinya telah menikah lagi, maka ia pun 

boleh menikah lagi dengan orang lain. 

3. Hukum SuamiGhaib Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Pada dasarnya kewajiban seorang suami yaitu wajib melindungi 

isteri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga 

sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 
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Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
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ayat (2) jo pasal  34 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 “suami wajib 

melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah 

tangga sesuai dengan kemampuannya”.Namun kenyatannyasetelah 

perkawinan sering muncul perselisihan antara mereka dan suami tidak 

bertanggung jawab sehingga menyebabkan suami pergi meninggalkan 

keluarganyadan tidak diketahui alamatnya. Dalam hukum Islam 

menganjurkan isteri untuk mengajukan permohonan gugat cerai di 

Pengadilan Agama seperti yang tertuang dalam KHI yang berhubungan 

dengan suami hilang (mafqud/ghaib) pada pasal 116 point b yang 

menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena 

hal lain di luar kemampuannya”guna memperoleh keadilan dan 

penyelesaian yang sebaik-baiknya.
45

 

Perceraian dapat terjadi bila terdapat alasan-alasan atau hanya 

mungkin dengan salah satu alasan seperti dalam Undang-Undang No.1 

tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 116. 

Meskipun alasan hakim tersebut secara tekstual bertentangan dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 point (b) namun secara 

kontekstual dengan melihat banyaknya alasan dan banyaknya 

pertimbangan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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karena penafsiran para hakim itu berbeda-beda melihat dari perkara 

yang ada. 

Dalam beracara hakim dituntut wajib memberikan keputusan 

pada setiap perkara yang masuk di Pengadilan.Untuk itu hakim lebih 

mengutamakan pada keadilan dan kemaslahatan Penggugat. 
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BAB III 

PUTUSAN PERKARA SUAMI GHAIB DI PENGADILAN AGAMA 

PACITAN 

 

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pacitan 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pacitan  

Pengadilan Agama Pacitan dibuat berdasarkan staadblaad tahun 

1882 tempat kedudukannya di ibu kota Kabupaten Pacitan dengan alamat 

lama di jalan Slamet Riyadi no 2 dan merupakan pengadilan tingkat pertama 

dengan status Klas 1.B dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi 

Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan 

sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. 

Dengan luas bangunan 250 m² di bangun di atas tanah seluas 415 m².Pada 

mulanya Pengadilan Agama Pacitan berdiri pada tahun 1969 dan bertempat 

di jalan Samanhudi selama 5 tahun. Kemudian pindah di jalan Ahmad Yani 

dengan menyewa koperasi KPN dari tahun 1974-1979, selanjutnya 

Pengadilan Agama Pacitan menduduki gedung baru pada tahun 1979-2010. 

Sejak awal tahun 2011 hingga sekarang Pengadilan Agama Pacitan atas 

swadaya dari ulama‟ dan tokok masyarakat secara resmi  berkedudukan di 

Kabupaten, yakni kota Pacitan, dengan alamat di Desa Sumberharjo 
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Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan jalan K.S Tubun Nomor 9 Telp 

(0357) 884345, Fax (0357) 884380. Pengadilan Agama Pacitan merupakan 

suatu lembaga yang dahulu berada dalam lingkup Departemen Agama tetapi 

sekarang sesuai UU No. 4 tahun 2004 tentang pokok-pokok kehakiman Jo 

UU No 48 tahun 2009 yang mana Pengadilan Agama berada di bawah 

kekuasaan Mahkamah agung. Pengadilan Agama Pacitan bertugas 

memeriksa, mengadili dan memutus serta menangani perkara perdata 

tertentu bagi yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syariah.
46

 

2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Letak geografis Pengadilan 

Agama Pacitan. 

Sumber daya manusia teknis yudisial yang dimaksud yaitu aparatur 

peradilan pada Pengadilan Agama Pacitan terdiri dari Hakim, sebanyak 6 

orang (Ketua, Wakil Ketua dan 4 hakim).Panitera/Sekretaris l orang, Wakil 

Panitera 1 orang, Panitera Muda 2 orang, Panitera Pengganti 5 orang, sedang 

Jurusita / Jurusita Pengganti dirangkap oleh Pegawai dan Pejabat yang di 

tunjuk oleh pimpinan,adapun uraian tersebut dapat di gambarkan dalam tabel 

sebagai berikut : 

No Nama-nama Aparatur 

Pengadilan Agama Pacitan 

Jabatan 
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1 Drs. Musaddad Zuhdi,M.H Hakim Ketua 

2 Drs. H. Sumarwan, M.H Wakil Ketua Hakim 

3 Drs. Suyadi, MHI Hakim Anggota 

4 Drs. Faisol Chadid   Hakim Anggota 

5 H. Suharno, S.Ag Hakim Anggota 

6 H.M Sururi, S.Ag Hakim Anggota  

7 Drs. Wahyudin  Panitera 

8 Nasrudin, SH Wakil Panitera 

9 Moch. Mu‟ti, S.H Panitera muda Hukum  

10 M. Nurul Fadjar, S.H Panitera muda Gugatan 

11 Eny Ernawati, S.H Panitera muda Permohonan 

12 Sukirman, S.H Panitera Pengganti  

13 Drs. Wahyudin Jurusita  

14 Basrowi, S.H Jurusita Pengganti 
47

 

Adapun kondisi objektif Kabupaten Pacitan yang juga menjadi 

wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan adalah sebagai 

berikut : 

a. Letak geografis   

Bujur Timur   : 111˚06' 

Lintang Selatan   : 8˚12' 
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b. Luas dan batas-batas wilayah  

Secara administratif kabupaten pacitan luas wilayahnya mencapai 

1.389,87 Km² atau 38.987,16 Ha dengan 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 

166 desa dengan batas-batas : 

Utara  = Kab. Ponorogo (provinsi Jawa Timur) dan Kabupaten    

Wonogiri (Jawa tengah) 

Timur  = Kab. Trenggalek (provinsi Iawa Timur) 

Selatan  = Samudra Indonesia 

Barat  = Kab. Wonogiri (provinsi Jawa Tengah)  

c. Jumlah penduduk  

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2014 Kota Pacitan 

jumlah penduduknya sekitar 549.481 orang.
48 

d. Wilayah hukum (yurisdiksi) 

Sesuai kondisi obyektif Kabupaten Pacitan yang secara geografis 

wilayahnya sebagian besar adalah pegunungan.
49

 

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Pacitan kepada Pimpinan 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan 

bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun 
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berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan 

lainnya serta masyarakat.  

Melihat kondisi obyektif kabupaten Pacitan yang wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Pacitan serta banyaknya perkara yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama Pacitan dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang 

telah dicanangkan adalah sebagai berikut: 

1) Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan 

berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya Negara hukum. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara 

berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif 

dalam menciptakan profesialisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya. 

3) Mewujudkan serta meninglatkan sarana dan prasarana yang representatif, 

aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin 

pesat. Sarana prasarana merupakan instrument kedua yang dirasakan 

sangat penting untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi 

organisasi. 

4) Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara 

bertartabat dan tanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan 

pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan 

dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. 
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5) Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-

instruksi organisasi vertikal maupun horizontal. Pengadilan Agama 

Pacitan merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga 

peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. 

Oleh karenanya, Pengadilan Agama Pacitan harus turut serta 

melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif 

dalam mewujudkan Negara demokrasi yang berdasarkan hukum. 

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan  

Visi Pengadilan Agama Pacitan mengacu pada visi Mahkamah 

Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, yaitu 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. 

Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang 

modern, indenpenden, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi 

hukum dan keadilan. 

Oleh karenanya untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi 

sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian badan peradilan agama. 

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dilingkungan peradilan agama. 

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan agama. 
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e. Menjalankan azaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
50

 

4. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pacitan 

a. Penggugat/Pemohon mengajukan gugatan 

Langkah yang harus dilakukan: 

1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan. 

(HIR pasal 118, Rbg pasal 142) gugatan tersebut diajukan kepada 

Pengadilan Agama: 

(a) Yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat; 

(b) Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat; 

(c) Bila penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman tergugat; 

(d) Bila penggugat dan tergugat di luar negeri, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

dilangsungkan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

2) Membayar uang muka biaya perkara (KMA 162/1988 Jis. UU 7/1989 

pasal 89 dan 90). 

Proses penyelesaian perkara cerai gugat : 

(a) Penggugat atau wakilnya datang menghadap PA. 
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Lihat Transkrip Dokumentasi Kode 02/2-D/18-VI/2015 pada lampiran. 
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(b) Penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri sidang 

pemeriksaan. 

(c) Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak 

selama perkara belum diputus.  

(d) Bila gugatan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, Panitera memberikan akta cerai sebagai surat bukti 

cerai. 

b. Juru sita mengantar surat panggilan 

3) Pemohon atau wakilnya, pemohon atau wakilnya menghadiri sidang 

pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (HIR. pasal 121, 124 

dan 125). 

c. Para pihak datang ke Pengadilan Agama untuk sidang 

Pada sidang pertama pemeriksaan, Hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan usaha 

mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. (UU 

7/1989 pasal. 82) 

d. Putusan Hakim 

4) Setelah permohonan dikabulkan dan putusan memperoleh hukum tetap 

pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan 

memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadap sidang. 

Jika dalam waktu tenggang enam bulan ditetapkan sidang penyaksian 

ikrar talak, suami atau wakilnya tidak melaksanakan ikrar talak, maka 
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gugurlah kekuatan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi 

berdasarkan alasan yang sama. (UU 7/1989 pasal. 70). 

e. Panitera mengeluarkan akta cerai 

5) Setelah putusan memperoleh hukum tetap maka panitera 

berkewajiban: 

 Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada semua 

pihak selambat-lambatnya 7 hari, setelah putusan diberikan kepada 

semua pihak. 

 Mengirimkan satu salinan satu putusan tersebut kepada pegawai 

pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para 

pihak, atau perkawinan mereka dilangsungkan selambat-lambatnya 

30 hari.
51

 

Sebagaimana pendapat bapak Suharno sebagai berikut: 

“Pada intinya pengajuan permohon gugatan awal sama seperti 

umumnya di pengadilan-pengadilan Agama setempat yang sudah di 

jelaskan di atas, hanya saja yang membedakan pada kasus ini dalam 

syarat pendaftarannya terdapat Surat keterangan ghaib dari kepala 

desa setempat (khusus untuk tergugat/termohon yang tidak 

diketahui alamatnya,”.52
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Lihat Wawancara kode 13/13-W/13-VII/2015pada lampiran. 
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Lihat Wawancara kode 18/18-W/14-VII/2015 pada lampiran. 
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B. Putusan Pengadilan Agama Pacitan Tentang Suami Ghaib 

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan atas perkara-perkara gugat cerai Nomor : 

565/Pdt.G/2014/PA.Pct Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan Nomor 

130/Pdt.G/2015/PA.Pctyang diajukan oleh para Penggugat, adapun nama-nama 

dalam kasus ini tidak menggunakan nama asli jika terdapat kesamaan penulis 

minta maaf. 

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Pct 

Penggugat  Sofia Hamida binti Munir (bukan asli), umur 32 tahun, 

agama Islam, Pendidikan SI, tempat tinggal di Desa Tanjungsari, Kecamatan 

Pacitan, Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

MELAWAN 

Tergugat Akhdan Sadida bin Hambali (bukan asli), umur  35 tahun, 

agama Islam, Pendidikan  SLTA, tempat tinggal di Desa Tanjungsari, 

Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, sekarang tidak diketahui alamatnya 

dengan jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, untuk 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat.  

Pengadilan Agama Pacitan telah membaca berkas perkara dan telah 

mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, menjelaskan bahwa 

penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
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Pengadilan Agama Pacitan pada Register Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Pct 

mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1995, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan  Bangilan Kabupaten, Kabupaten 

Tuban. 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus jejaka. 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat 

kediaman dirumah orang tua Tergugat selama 1 minggu kemudian sepakat 

pindah ke Pacitan dirumah orang tua Penggugat selama 18 tahun 11 bulan. 

4. Bahwa Selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah 

berhubungan suami isteri (ba‟da dukhul) dan dikaruniai  2  orang anak 

bernama  Khumaira Zahra umur 17 tahun (bukan asli), M.Zafran 11 tahun 

(bukan asli). 

5. Bahwa  semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, 

namun sejak bulan januari 2014 rumah tangga Penggugat deng Tergugat 

mulai goyah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang memberi 

nafkah, sering bermain judi dan mabuk-mabukan sehingga menelantarkan 

keluarga kemudian pada bulan februari 2014 Tergugat meninggalkan 

Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan, 
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tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar 

beritanya. 

6. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua dan sanak familinya, 

akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan mereka semua 

mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. 

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, Penggugat merasa 

sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela 

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung 

jawab. 

8. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada 

komunikasi sama sekali.  

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Agama Pacitan agar memeriksa gugatan Penggugat dan 

menjatuhkan putusan dengan amar yang ada dan membebankan biaya 

perkara menurut peraturan yang berlaku. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir 

sendiri dan tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 

565/Pdt.G/2014/PA.Pct tanggal 30-06-2014 dan tanggal 04-08-2014 telah 

dipanggil melalui Mass Media tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam 

persidangan. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk menasehati 
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Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak 

berhasil.  

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil gugatannya, maka Penggugat 

telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan 2 saksi: 

1. Fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, dan surat 

keterangan dari desa nomor ………… tanggal 25 juni 2014 yang 

dikeluarkan oleh kepala desa Tanjungsari, kecamatan pacitan, 

kabupaten pacitan bermaterai cukup atas nama Penggugat Akhdan 

Sadida bin Hambali (bukan asli) adalah penduduk desa Tanjungsari, 

kecamatan pacitan, kabupaten pacitan telah pergi sejak februari 2014.     

2. Alat bukti 2 orang saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi I : 

Siti Romlah binti Hamidah (bukan asli), saksi II : Sukarji bin Makarji 

(bukan asli) 

Saksi pertama: Siti Romlah binti Hamidah (bukan asli) sebagai ibu 

kandung Penggugat dan saksi kedua: Sukarji bin Makarji (bukan asli) 

sebagai paman Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut di atas 

sama-sama menerangkan bahwa saksi melihat Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan bertengkar, jarang memberi nafkah dan Tergugat 

sering main judi dan mabuk-mabukan.
53
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2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pct  

Penggugat  Yantiana binti Damun (bukan asli), umur 20 tahun, 

agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nawangan, 

Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

MELAWAN 

Tergugat Antonio bin Jumanto (bukan asli), umur  29 tahun, agama 

Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Nawangan, Kabupaten 

Pacitan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam 

dan diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat. 

Pengadilan Agama Pacitan telah membaca berkas perkara dan telah 

mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, menjelaskan 

bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan pada Register Nomor : 

33/Pdt.G/2014/PA.Pct mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan 

alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat  melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan  Nawangan, Kabupaten Pacitan. 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus jejaka. 
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3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat 

kediaman dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten OKU selama 1 

bulan kemudian sepakat pindah kerumah nenek Penggugat di Pacitan 1 

bulan. 

4. Bahwa Selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah 

berhubungan suami isteri (ba‟da dukhul) namun belum mempunyai 

anak. 

5. Bahwa  semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

harmonis, namun sejak bulan november 2012 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan karena 

Tergugat mempunyai watak keras bila ada masalah sedikit suka 

memukul dan menganiaya Penggugat, kemudian pada bulan desember 

2012 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang 

telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, tidak pernah pulang, tidak 

pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya. 

6. Bahwa selama kepergian Tergugat , Penggugat telah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua Tergugat lewat HP 

akan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan mereka semua 

mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. 

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, Penggugat merasa 

sangat menderita lahit dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak 
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rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak 

bertanggung jawab. 

8. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak 

ada komunikasi sama sekali.  

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Agama Pacitan agar memeriksa gugatan Penggugat dan 

menjatuhkan putusan dengan amar yang ada dan membebankan biaya 

perkara menurut peraturan yang berlaku. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah 

hadir sendiri dan tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 

33/Pdt.G/2014/PA.Pct tanggal ……. dan tanggal 07-02-2014 telah 

dipanggil melalui Mass Media tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula 

menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam 

persidangan. Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk 

menasehati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, 

akan tetapi tidak berhasil.  

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil gugatannya, maka 

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan 2 saksi: 

1. Fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, dan 

surat keterangan dari desa nomor ………… yang dikeluarkan oleh 

kepala desa kecamatan Nawangan, kabupaten Pacitan bermaterai 

cukup atas nama Penggugat Antonio bin Jumanto (bukan asli) 
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adalah penduduk kecamatan Nawangan, kabupaten pacitan telah 

pergi selama 1 tahun 5 bulan. 

2. Alat bukti 2 orang saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi I 

: Hartanto bin Muslim (bukan asli), saksi II : Suprianto bin Slamet 

(bukan asli) 

Saksi pertama: Hartanto bin Muslim (bukan asli) sebagai 

paman Penggugat dan saksi kedua: Sukarji bin Makarji (bukan asli) 

sebagai tetangga Penggugat, yang mana kedua saksi tersebut di atas 

sama-sama menerangkan bahwa saksi melihat Tergugat sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak bertanggung jawab dan 

tidak memberi nafkah.
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3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 130/Pdt.G/2015/PA.Pct  

Penggugat  Restu Wulan binti Prayitno (bukan asli), umur 25 tahun, 

agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 

MELAWAN 

Tergugat Sutrisno bin Wandi (bukan asli), umur 30 tahun, agama 

Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Tulakan, Kabupaten 

Pacitan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam 
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dan diluar wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai 

Tergugat. 

Pengadilan Agama Pacitan telah membaca berkas perkara dan telah 

mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi, menjelaskan bahwa 

penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Pacitan pada Register Nomor : 130/Pdt.G/2015/PA.Pct 

mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

1. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat  melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan  Tulakan, Kabupaten Pacitan. 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus jejaka. 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

kediaman dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun. 

4. Bahwa Selama pernikahan tersebut PenggugatdenganTergugattelah 

berhubungan suami isteri (ba‟da dukhul) namun belum mempunyai anak. 

5. Bahwa  semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, 

namun sejak bulan …….. rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

mulai goyah sering terjadi percecokan karena Tergugat tidak pernah 

memberi nafkah kepada Penggugat kemudian pada bulan …….. Tergugat 

pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah 
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berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, tidak pernah pulang dan tidak ada 

kabar berita.  

6. Bahwa selama kepergian Tergugat , Penggugat telah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat antara lain ke rumah orangtua Tergugat lewat 

HPakan tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat dan mereka semua 

mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang. 

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, Penggugat merasa 

sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela 

dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung 

jawab. 

8. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada 

komunikasi sama sekali.  

9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada 

Pengadilan Agama Pacitan agar memeriksa gugatan Penggugat dan 

menjatuhkan putusan dengan amar yang ada dan membebankan biaya 

perkara menurut peraturan yang berlaku. 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah 

hadir sendiri dan tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 

130/Pdt.G/2014/PA.Pct tanggal ……. dan tanggal ……… telah dipanggil 

melalui Mass Media tetapi tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh 

orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan. 

Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat 
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agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. 

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil gugatannya, maka Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti, berupa surat-surat dan 2 saksi: 

a. Fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu tanda penduduk, dan 

surat keterangan dari desa nomor ………… yang dikeluarkan oleh 

kepala desa Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan bermaterai 

cukup atas nama Tergugat  Sutrisno bin Wandi (bukan asli) adalah 

penduduk Kecamatan Tulakan, kabupaten pacitan telah pergi selama 

1 tahun 2 bulan. 

b. Alat bukti 2 orang saksi-saksi yang masing-masing bernama saksi I : 

Maria Selviana binti Ahmad Hadi (bukan asli), saksi II : Slamet 

Suprianto bin Junaidi (bukan asli). 

Saksi pertama: Maria Selviana binti Ahmad Hadi (bukan asli) 

sebagai sepupu Penggugat dan saksi kedua: Slamet Suprianto bin 

Junaidi (bukan asli) sebagai sepupu Penggugat, yang mana kedua 

saksi tersebut di atas sama-sama menerangkan bahwa saksi melihat 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak 

bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah serta meninggalkan 

Penggugat tidak diketahui alamatnya tidak pernah pulang selama 1 

tahun 6 bulan.
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Dengan sikap para Tergugat/Walinya di atas yang tidak hadir di 

persidangan dipandang bahwa Tergugat/Termohon tidak membantah dalil-dalil 

Penggugat/Pemohon, maka dengan sendirinya telah menjadi fakta dari keterangan 

para saksi Penggugat telah terungkap inti pokok yang menguatkan dalil-dalil 

Penggugat. 

Dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan dengan 

tidak hadirnya Tergugat, maka dianggap tergugat tidak keberatan atas bukti yang 

diajukan Penggugat.Dan selanjutnya baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

lagi mengajukan suatu apapun kemudian pemohon memohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

C. Alasan Isteri menuntut Cerai Gugat karena suami Ghaib 

Dalam perkawinan atau bahkan sebelum perkawinan berlangsung 

biasanya banyak terjadi janji-janji manis, harapan-harapan indah, namun ketika 

sudah terjadi perkawinan biasanya akan tejadi perubahan dan banyaknya godaan 

dan cobaan. Apabila suami isteri dalam menjalani kehidupan berrumah tangga 

dilandasi rasa kasih sayang maka harapan dan janji tersebut dapat tercapai 

sehingga tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Namun bila menjalani kehidupan 

mereka tidak ada landasan kasih sayang dan usaha yang benar, maka yang ada 

dalam kehidupan tersebut adalah kehidupan yang tidak tentram, karena dalam 

rumah tangga yang mereka bangun tidak terdapat kenyamanan dan rasa aman. 
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Apabila permasalahan sering timbul hingga mencapai puncaknya 

(perceraian) seperti halnya yang terjadi pada perkara Nomor : 

565/Pdt.G/2014/PA.Pct Nomor : 33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan Nomor : 

130/Pdt.G/2015/PA.Pct diatas yang sebelum perkawinan, mereka mempunyai 

harapan untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah, namun 

kenyatannya setelah perkawinan harapan mereka itu sirna karena sering muncul 

perselisihan antara mereka. 

Permasalahan itu muncul disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor  

ekonomi suami yang pas-pasan, suami tidak bertanggung jawab dan pihak ke-3 

(suami) melarikan diri dengan kekasih gelapnya sehingga menyebabkan suami 

pergi meninggalkan keluarganya dan tidak diketahui alamatnya hingga berbulan-

bulan bahkan 1 tahun lebih. Sejak saat itu para penggugat mengajukan gugat cerai 

ke Pengadilan Agama Pacitan yang suaminya tidak diketahui keberadaannya 

walaupun telah dilakukan beberapa kali pemanggilan, hingga sampai pada 

jatuhnya putusan hakim Pengadilan Agama Pacitan ia tidak pernah hadir dalam 

persidangan. 

Dalam proses persidangan hakim mencari tahu kepada pihak penggugat 

dan tergugat (bila ada) hingga permasalahan sesungguhnya bisa diketahui atas 

dasar pengakuan berbagai pihak berperkara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana kebulatan penggugat untuk memohon cerai.
56
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D. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam 

Putusan Perkara Nomor 565/Pdt.G/2014/Pa.Pct Nomor 

33/Pdt.G/2014/Pa.Pctdan Nomor 130/Pdt.G/2015/Pa.Pct 

Karena putusan hakim yaitu diibaratkan putusan Tuhan, maka dari itu 

hakim haruslah bertindak seadil-adilnya dalam upaya memutuskan perkara, dan 

alangkah lebih utama jika penelitian memaparkan hasil wawancara dengan Hakim 

Pengadilan Agama Pacitan mengenai dasar hukum dan pertanyaan lainnya 

terhadap “perceraian karena suami ghaib”. 

Menurut bapak Suyadi, landasan hukum dalam memutus perkara 

perceraian No. 565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct dan 

No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct adalah sebagai berikut: 

“Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No. 1 

tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawadah dan rahmah (pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi berdasarkan fakta tersebut diatas, keadaan 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang diawali dengan 

perselisihan dan pertengkarandan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap 

ekonomi bahkan sampai bisa terjadi KDRT serta mengakibatkan Tergugat 

meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui alamatnya berakibat berpisahnya 

tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut bisa dijadikan 

pertimbangan Pengadilan Agama Pacitan untuk mengadilinya”.57
 

 

Pendapat bapak Faisol Chadid, mengenai pertimbangan dan dasar hukum 

dalam memutus perkara No. 565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct 

dan No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct. 

“Kalau menurut saya pribadi begini Pengadilan Agama Pacitan tidak 

langsung menerima semua perkara perceraian dengan alasan ghaib 
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alamatnyakurang dari 2 tahun diputus boleh bercerai, sebelum usaha dari 

pengadilan tidak berhasil dan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna, selain itu apabila perkara sudah diterima juga dalam perkara ini tidak 

bisa dilaksanakan mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang 

mediasi, di dalam persidangan hakim selalu berusaha semaksimal menasehati 

Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat. Namun ternyata 

tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis 

berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk 

dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga apabila keadaan seperti itu 

dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan 

penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh 

Majelis berpendapat rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan ”.58
 

Sedangkan menurut bapak SuharnoMengenai landasan hukum yang 

dipakai hakim dalam memutus perkara No. 565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, 

No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct dan No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct, berdasarkan hal-hal 

tersebut di atas, yakni: 

“Menggunakan dasar hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan talak satu bain 

sughra  Tergugat kepada Penggugat. 

Dan karena Tergugat telah tidak datang menghadap meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya tersebut tidak 

didasarkan atas alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang dan gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, oleh karenanya berdasarkan 

Pasal 125 HIR dan Pasal 126 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan 

dengan verstek. 

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 

tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat”.59
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan hukum syar‟i yang berkaitan dengan ketiga putusan tersebut.Dan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbngan Majelis Hakim berpendapat permohonan gugat cerai 

atas permintaan Penggugat dapat diterima, selanjutnya dibacakan amar putusan 

dari Majelis Hakim yang ada. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN TENTANG SUAMI GHAIB DI 

PENGADILAN AGAMA PACITAN PERSPEKTIF KHI 

 

A. Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan 

Nomor.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, Nomor.33/Pdt.G/2014/PA.Pct Dan 

Nomor.130/Pdt.G/2015/PA.Pct Tentang Perceraian Suami Ghaib Selama 

Kurang Dari 2 Tahun Dalam Perspektif KHI.  

Telah dijelaskan dalam sub bab ini penulis akan menganalisa kasus 

masalah perceraian akibat suami ghaib yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama 

Pacitan, kasus ini di periksa oleh Pengadilan Agama kota Pacitan yang 

mengambil sumber hukum UUP No.1 tahun 1974, PP No.9 tahun 1975 serta 

Kompilasi Hukum Islam. Di mana ketiga aturan ini yang dipakai oleh Pengadilan 

di seluruh Indonesia. 

Perceraian menurut agama Islam diakui sebagai solusi terakhir dalam 

menghadapi kemelut rumah tangga. Walaupun perceraian diperbolehkan, tetapi 

melanggar prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan menjadi bias serta gagal dalam 

membina rumah tangga dengan konsekuensi logis, bila perceraian tidak 
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dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua 

belah pihak atau bagi salah satunya.
60

 

Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami 

isteri tidak hidup rukun sebagai suami isteri. Maka dari itu penulis menganalisa 

tentang putusan hakim Pengadilan Agama Pacitan 

Nomor.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, Nomor.33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan 

Nomor.130/Pdt.G/2015/PA.Pct, sebagaimana berikut: 

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Pct 

Pada kasus antara Sofia Hamida binti Munir (bukan asli) (Penggugat) 

dan Akhdan Sadida bin Hambali (bukan asli) (Tergugat), berdasarkan surat 

permohonan Penggugat ditambah keterangan di depan sidang, ditemukan 

fakta-fakta sebagai berikut: 

a. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, jarang memberi nafkah dan 

Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan; 

b. Keduanya telah berpisah tempat sejak bulan februari 2014 karena 

Tergugat meninggalkan Penggugat tanpapamit sampai sekarang telah 

berlangsung selama 5 bulan, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim 

nafkah dan tidak ada kabar beritanya; 

c. Keluarga dan tetangga Penggugat telah berusaha menasehati dan 

mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.  
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2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pct  

Penggugat  Restu Wulan binti Prayitno (bukan asli) (Penggugat) dan 

Antonio bin Jumanto (bukan asli) (Tergugat), berdasarkan surat permohonan 

Penggugat ditambah keterangan saksi-saksiserta membaca alat bukti tertulis, 

ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan 

belum mempunyai anak; 

b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan november 

2012 mulai goyah sering terjadi perselisihan karena Tergugat 

mempunyai watak keras bila ada masalah sedikit suka memukul dan 

menganiaya Penggugat; 

c. Bahwa keduanya telah berpisah tempat sejak bulan desember 2012 

Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah 

berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, tidak pernah pulang, tidak pernah 

kirim nafkah dan tidak ada kabar beritanya; 

d. Keluarga dan tetangga Penggugat telah berusaha menasehati dan 

mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.  

3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 130/Pdt.G/2015/PA.Pct  

Pada kasus antara Restu Wulan binti Prayitno (bukan asli) 

(Penggugat) dan Sutrisno bin Wandi (bukan asli) (Tergugat), berdasarkan 

surat permohonan Penggugat ditambah keterangan saksi-saksiserta membaca 

alat bukti tertulis dipandang dalam hubungannya antara satu dengan yang 
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lainnya saling berkaitan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai 

berikut: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri terkait dalam 

perkawinan yang sah; 

b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun; 

c. Bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah dan meninggalkan 

Penggugat selama 1 tahun 2 bulan. 

Dari ketiga putusan diatas hakim memakai dasar hukum yang 

menitikberatkan pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan 

pertimbangan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara 

keduanya yang sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina 

dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan 

lahir batin yang lebih besar bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya 

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 

tidak dapat dipertahankan lagi. 

Dalam beracara hakim dituntut wajib memberikan keputusan pada 

setiap perkara yang masuk di Pengadilan. Keputusan dalam setiap situasi 

yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri meskipun alasan hakim tersebut 

secara tekstual bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 

116 point (b) namun secara kontekstual dengan melihat banyaknya alasan 

dan banyaknya pertimbangan telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 
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(KHI) pasal 116 point (f) karena penafsiran para hakim itu berbeda-beda 

melihat dari perkara yang ada. Pada intinya dalam penentuan hak 

perempuan hakim lebih mengutamakan pada keadilan dan ke-maslahatan 

Penggugat. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti seorang 

hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah “kotak”, namun 

esensinya hakim diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk berdiskresi 

atau ber-ijtihad. Dengan beberapa pertimbangan yakni keadilan, ke-

maslahatan dan kemanfaatan supaya tidak menyalai aturan yang sudah ada 

sehingga menciptakan tertib hukum. 

Dengan demikian apapun yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

hakim dalam memutus perkara No.565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, 

No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct dan No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct, memang dibenarkan 

dan hakim tetap bisa berupaya bertindak seadil-adilnya dalam menangani 

setiap perkara. Meskipun dari pihak pengadilan memakai Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI hakim masih bisa ber-ijtihad dengan pemikirannya 

sendiri secara merdeka, mandiri, konstektual sesuai dalil-dalil dan fakta yang 
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benar-benar telah terbukti dalam rangka melakukan penemuan dan 

menciptakan hukum yang belum tertuang dalam undang-undang.  

Dalam proses persidangan sudah sesuai dengan hukum acara peradilan 

agama yaitu Pengadilan Agama Pacitan telah membaca dan mempelajari 

berkas perkara dan telah mendengarkan keterangan Penggugat dan para saksi, 

serta memeriksa bukti-bukti persidangan yang membedakan proses sidang 

perkara cerai karena ghaib adalah pihak Penggugat harus melampirkan surat 

keterangan hilang Tergugat dari kelurahan tempat Tergugat tinggal di 

samping melampirkan dari dua yang pokok yaitu KTP dan buku akta nikah.  

Sebagaimana menurut bapak Faisol Chadid, yaitu:  

“Pada proses persidangan karena ghaib tidak ada tahap mediasi karena 

pihak Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara ghaib melalui 

mass media, maka Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan 

verstek”.61
 

 

Sedangkan menurut bapak Suyadi, yaitu: 

“Adapun dalam tahap persidangan menurut saya sudah sesuai dengan 

hukum atau fakta karena Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara ghaib 

melalui mass media maka Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan 

verstek. Majelis Hakim hanya mendengarkan keterangan Penggugat dan para 

saksi saja.Penyelesaian ini dikarenakan atas dasar pengadilan telah 

memperoleh bukti-bukti bahwa penggugat benar-benar telah melalaikan 

kewajiban sebagai kepala keluarga yang sebelumnya rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat sudah mulai goyah sejak kebiasaan buruk Tergugat”.62
 

 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini hakim harus 

mengabulkan permohonan Penggugat, karena gugatannya telah terbukti dan 
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sesuai dengan hukum Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakim Pengadilan 

Agama Pacitan dalam memutus perkara No. 565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, 

No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct dan No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct sudah sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun ghaib-nya suami kurang dari 2 

tahun karena hakim mempunyai diskresi atau ijtihad sendiri yang 

menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana 

dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  sebagai alasan yang 

cukup dijadikan bukti yang kuat untuk bercerai, yang mana diantara keduanya 

sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh 

karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan lahir batin yang lebih 

besar bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.  

B. Analisis Tentang Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Pacitan 

Nomor.565/Pdt.G/2014/PA.Pct Dan Nomor.33/Pdt.G/2014/PA.Pct Tentang 

Perceraian Suami Ghaib Selama Kurang Dari 2 Tahun Dalam Perspektif 

KHI.  

Dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan salah satu pihak 

meninggalkan pihak lain yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan hakim harus 

memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai suatu pegangan agar tetap 

berlandasan pada nilai-nilai keadilan. Dari hasil wawancara yang dilalukan oleh 

penulis terhadap perkara No.565/Pdt.G/2014/Pa.Pct, No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pct 
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dan No.130/Pdt.G/2015/Pa.Pct dapat dianalisa dengan dasar hukum dan putusan 

Majelis Hakim sebagai berikut: 

1. Putusan Pengadilan Agama Nomor : 565/Pdt.G/2014/PA.Pct 

Pada kasus dengan No.565/Pdt.G/2014/Pa.Pct antara Penggugat dan 

Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, jarang memberi nafkah 

dan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan. Keduanya telah 

berpisah tempat sejak bulan februari 2014 karena Tergugat meninggalkan 

Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan, 

tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kabar 

beritanya.  

2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Pct  

Pada kasus dengan No.33/Pdt.G/2014/Pa.Pctantara Penggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai 

anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan november 

2012 mulai goyah sering terjadi perselisihan karena Tergugat mempunyai 

watak keras bila ada masalah sedikit suka memukul dan menganiaya 

Penggugatdan keduanya telah berpisah tempat sejak bulan desember 2012 

Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang telah 

berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, tidak pernah pulang, tidak pernah kirim 

nafkah dan tidak ada kabar beritanya.  

3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 130/Pdt.G/2015/PA.Pct  
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Pada kasus dengan No.130/Pdt.G/2015/Pa.PctantaraPenggugat dan 

Tergugat adalah pasangan suami-isteri terkait dalam perkawinan yang sah. 

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman 

orang tua Penggugat selama 1 tahun dan tergugat tidak pernah memberi 

nafkah dan meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam tiga putusan di atas yang sudah 

sesuai dengan fakta karena alasan perceraian dalam perkara tersebut sudah 

jelas yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang mana hal ini 

sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 

Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan 

dan pertengkaran ini disebabkan salah satunya karena Tergugat tidak 

bertanggung jawab terhadap ekonomi dan meninggalkan Penggugat tanpa 

pamit hingga tidak ada kabar berita serta tidak diketahui alamatnya. 

Begitu juga menurut pendapat bapak Faisol Chadid, mengenai 

sumber hukum yang dipakai Majelis hakim, yaitu: 

“Saya juga setuju dengan sumber hukum yang dipakai oleh Majelis 

Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memutus perceraian karena suami 

ghaib menggunakan dalil syar‟i/doktrin”, 63
 yaitu:  

 

Kitab Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut: 

ََ َ َق اَ ُ   َ ْن ُدِعَي  ِاَى َ   ِكٍم ِ ْن ُ َ  ِم  اُمْس ِِمْ َن فَ َْم يُِجْب فَ َُ  ظَ اٌِم 
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Artinya: “Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk 
menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk 

orang yang dholim dan gugurlah haknya”. 

KItab Al-Anwar juz IIhalaman 55 sebagai berikut: 

  َا َ   ِْ لَ  ُ ُ  ِ الَْ لَ ِ  ٍ فَ ِْا  ََلَلَ   ِ ََلُلٍ   َْ   ََ  ٍ   َْ  َ ْ بَ 

Artinya: “Apabila tergugat enggan, bersembunyi,atau dia ghaib, 

maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)”. 

Kitab Manhaj al-Thullab jus VI halaman 346 sebagai berikut:  

 َ  ِِا  ْا ََ  َعَ ُم َ ْ لَِ  َ ْ َاٍ  اَِلْ ِا َ   َ ََق َع َْ ِ   ا َ ِاى  َ َ َ ً 

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri 

kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan 

talak satu”. 

Dengan adanya ayat tersebut, dapat diketahui bahwa tanpa adanya 

tanggung jawab suami dan nafkah, tidak mungkin suami dapat memelihara 

isteri dengan baik. Fakta hukum yang diperoleh dari hasil wawancara di 

Pengadilan Agama Pacitan yaitu hakim mengabulkan permohonan gugat cerai 

dengan alasan suami ghaib, meskipun kurang dari dua tahun seperti yang 

tertuang dalam pasal 116 point (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena 

hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan atau alasan-alasan yang 

cukup untuk dijadikan bukti yang kuat sebagai alasan perceraian.  

Sebenarnya proses perceraian karena suami ghaib kurang dari 2 tahun 

belum dikatakan sah jika pernyataan ini berdasarkan pasal 116 huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi hakim mempunyai diskresi atau 
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ijtihad sendiri yang menitikberatkan pada terjadinya pertengkaran dan 

perselisihan sebagaimana dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

(KHI), yaitu: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga”, 

pasal ini sebagai alasan yang cukup dijadikan bukti yang kuat untuk bercerai, 

yang mana diantara keduanya sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak 

terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan 

penderitaan lahir batin yang lebih besar bagi Penggugat, maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat 

dipertahankan lagi. 

Jadi dapat disimpulkan dari hasil analisa penulis bahwa dasar hukum 

yang dipakai hakim dalam memutus perkara gugat cerai karena suami ghaib 

telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Hakim 

Pengadilan Agama Pacitan memutus perkara dengan Nomor. 

565/Pdt.G/2014/PA.Pct, Nomor. 33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan Nomor. 

130/Pdt.G/2015/Pa.Pct, adalah ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. Dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR dan Pasal 126 

HIR, selain itu diperkuat oleh dalil-dalil yang diambil dari kitab Ahkam al-

Qur'an, Al-Anwar dan Manhaj al-Thullab  maka putusan Hakim mengenai 

gugat cerai karena ghaib dikabulkan dan biasanya bersifat verstek (putusan 
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tidak hadir termohon/tergugat) Hakim juga menjatuhkan talak satu ba‟in 

sughra kepada Termohon/Tergugat terhadap Pemohon/Penggugat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan. 

Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keputusan hakim menceraikankasussuamighaibpada 3 kasusdenganNomor. 

565/Pdt.G/2014/PA.Pct, Nomor. 33/Pdt.G/2014/PA.Pct dan Nomor. 

130/Pdt.G/2015/Pa.Pct, sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

meskipun ghaibnya suami kurang dari 2 tahun. Sebenarnya proses 

perceraiankarenasuamighaibkurangdari 2 

tahunbelumdikatakansahjikapernyataaniniberdasarkanpasal 116 huruf (b) 

KompilasiHukum Islam (KHI). Akan tetapi hakim 

mempunyaidiskresiatauijtihadsendiri yang 

menitikberatkanpadaterjadinyapertengkarandanperselisihansebagaimanadalam

pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam (KHI)  sebagaialasan yang 

cukupdijadikanbukti yang kuatuntukbercerai, yang 

manadiantarakeduanyasudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina 

dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat dan penderitaan 

lahir batin yang lebih besar bagi Penggugat, makaMajelis Hakim 
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berpendapatbahwarumahtanggaPenggugatdanTergugattelahtidakdapatdipertah

ankanlagi. Serta yang membedakandalam proses 

sidangperkaraceraikarenaghaibyaitu: 

a. Termohon/Penggugatharusmelampirkansuratketeranganhilangtermohon/t

ergugatdarikelurahantempattinggaltermohon/tergugat. 

b. Tidakadatahapmediasikarenatermohon/tergugattidakhadir. 

2. Dasarhukum yang digunakan hakim 

dalammemutusperkaraNomor.565/Pdt.G/2014/PA.Pct, 

Nomor.33/Pdt.G/2014/PA.PctdanNomor.130/Pdt.G/2015/PA.Pctadalahketent

uanhukumdalamKompilasiHukum IslamPasal 116 huruf (b) danhuruf (f) 

KompilasiHukum Islam. Dan hakim lebihmemilihpasal 116 huruf (f) yang 

menitikberatkanpadaterjadinyaperselisihandanpertengkarandengandiperkuatol

ehdalil-dalil yang diambildarikitabAhkam al-Qur'an, Al-Anwar danManhaj al-

Thullabmakaputusan Hakim 

mengenaigugatceraikarenaghaibdikabulkandanbiasanyabersifatverstek 

(putusantidakhadirtermohon/tergugat).Hakim 

jugamenjatuhkantalaksatuba‟insughrakepadaTermohon/Tergugatterhadappem

ohon/penggugat. 
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B. Saran-Saran  

Berdasarkankenyataan yang sudahdiuraikan di atas, maka saran yang 

dapatpenulissampaikanadalahsebagaiberikut; 

1. Hendaklahniatpernikahan yang di lakukanpasangansuami-

isteriharuslahdilandasidengancintadankasihsayang.Pernikahantersebutjugadini

atkanuntukmembentukkeluarga yang kekaldanabadi agar 

terciptakeluargasakinah, mawadah, danwarahmah.  

2. Hendaknyaparaulamaberperanaktif di 

kehidupanmasyarakatuntukmembinadanmembimbingdalamsegihal agama 

agar 

menghindariadanyasuamighaibdalamsuatuperkawinanmelaluidakwahdansira

manrohani. 

3. Hasilpenelitiankiranya di 

masukkandalamkurikulumfikihtsanawiyahdan„aliyahsebagaipembelajaran 

agar kelaktidakmenjadiseorangsuami yang 

meninggalkankewajibansebagaipunggungkeluarga.  

4. Hakim 

perlulebihaktifdalammenggalidanmenemukanhukumobjektifataumaterilkarena

bisajadiperkara yang diajukandalilhukumnyabelumcukupwaktuatauprematur. 
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Kebebasanbagi hakim janganlahditafsirkantanpabatas agar 

tidakterjadipelanggaranbataskewenanganataupenyalahgunaankewenangan.  

 


