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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut 

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan 

gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah1. 

Selain itu, baik Undang-undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah 

merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina 

keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa2. 

Namun, bahtera rumah tangga sering kali dihadapkan oleh masalah yang berujung 

pada perceraian. 

Perceraian yang hadir ditengah-tengah kehidupan memang tanpa diundang 

dan tidak diinginkan, sama halnya dengan hidup dan mati, nasib dan rezeki 

manusia, tiada orang yang tahu, manusia hanya bisa berusaha tapi Tuhan yang 

menentukan, sama halnya dengan “perceraian” itu sendiri. Namun demikian, 

perceraian bukanlah suatu perkara yang mudah, dan ia tidak pernah dipermudahkan 

oleh agama Islam.3 Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan, jika kedua pasangan 

suami istri berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasehat 

yang diperlukan, sehingga tidak ada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi 

permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka

                                                           
1 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

2007),  h. 114. 
2 Nuruddin, Amiur,dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta: Prenada Media, 2004),  h. 180.   
3 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),  h. 10.   
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laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka 

Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, 

dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang 

bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa 

terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai arti penting dan 

dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara lewat 

pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara 

perdata. Hukum islam memberikan jalan kepada suami yang menghendaki 

perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam memberikan jalan 

kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan mengajukan khulu’4. Dengan 

kata lain di Indonesia, perceraian terjadi diakibatkan atas kemauan suami dengan 

cara menjatuhkan Cerai Talak ataupun atas pengajuan istri yang sering dikenal 

Gugat Cerai (Cerai Talak diatur dalam bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2, Pasal 

66 dan Cerai Gugat diatur dalam Paragraf 3, Pasal 73 UU RI No.3 tahun 2006)5. 

Sebab lain yang dapat mengakibatkannya adalah putusan Pengadilan. 

Pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun 

istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan 

hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak. Oleh 

karena itu keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan 

                                                           
4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), h. 220.   
5 Mahkamah Agung RI, Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , 

(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2006),  h. 66 - 60.  
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mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan 

dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum.  

Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat 

berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan 

memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah 

pihak. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, 

sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam6. Posisi hakim dalam 

persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah 

pihak (Pasal 121 HIR/124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil dimuka 

sidang, mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan 

berdasarkan hukum yang tepat. 

Pada PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f menyatakan bahwa perceraian 

dapat terjadi dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.7  

Alasan perceraian tersebut seringkali digunakan penggugat agar 

gugatannya dapat diterima oleh pengadilan. Sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian 

hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya perceraian 

akan sah jika salah satu diantara suami atau istri mengajukan gugatan di 

pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah 

hukum yang berlaku. 

                                                           
6 M. Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2005),  h. 215.   
7 PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang perceraian. 
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Asas audi et alteram partem Dalam hukum acara perdata yang pada 

pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak 

yang berperkara harus sama- sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama 

dan adil serta masing- masing harus diberi kesempatan untuk memberikan 

pendapatnya. Hal itu dapat juga berarti bahwa hakim tidak boleh menerima 

keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar, bila pihak lawan tidak didengar 

atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan 

perkara dimuka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah 

pihak, kalau salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak 

boleh dimulai dan sidang harus ditunda. 

Jika berpandangan dangan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka 

akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek 

pengadilan, kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir 

dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi 

ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu 

pihak yang hadir. Sehubungan dengan hal di atas, hukum acara perdata memberi 

jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan 

Verstek (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk 

hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun 

dia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat 

berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya 

perkaranya. 
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Verstek dalam perkara perceraian, adalah permasalahan pembuktian. 

Dimana Hukum Acara itu dapat dibagi dalam Hukum Acara dan Hukum Acara 

Formil, peraturan tentang alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang 

pertama yang dapat juga dimasukkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Materil8. Berdasarkan UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama 

yang menyatakan bahwa “Hukum Acara Berlaku pada Pengadilan Agama adalah 

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan 

Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang- undang ini”.9 Jadi bila 

ditinjau dari peraturan perundang-undangan, maka jelaslah ketentuan putusan 

verstek perkara perceraian di Peradilan Agama menginduk ke Hukum Acara 

Pengadilan Umum yang mana pembuktian tidak terdapat khusus dalam Undang-

undang tersebut.  

Kasus tersebut menurut penulis, menarik untuk dijadikan penelitian, 

karena dalam kasus ini peneliti mencoba menganalisis sikap yang diberikan hakim 

Pengadilan Agama terhadap  Verstek dalam perkara perceraian serta Bagaimana 

tinjauan Yuridis tentang upaya hukum dalam menanggapi perlawanan putusan 

Verstek dalam perkara perceraian. Untuk itu dari permasalahan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Putusan Hakim 

Terhadap Putusan Verstek  No. 0306/pdt.g/2015/PA Kdi”. 

 

 

                                                           
8 M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 

Syar’iyah diIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 21.   
9 Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 54.   
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B. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan di teliti, agar dapat menjadi jelas dan lebih 

operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan Verstek 

dalam perkara No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi?. 

2. Bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Tk. 

I No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi.?. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Putusan 

Verstek dalam perkara No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Yuridis dalam menanggapi Perlawanan 

Putusan Verstek dalam Perkara Tk. I No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi.. 

D. Definisi Operasional 

Menghindari dan mempermudah salah pengertian serta mempertegas 

ruang lingkup pembahasan, maka penulis memandang perlu menyampaikan 

operasional sebagai berikut : 

1. Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam 

memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan 

hukum tetap. 

2. Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang 

tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan dan tidak 
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menyuruh orang lain untuk menghadap sidang. Yang dimaksud putusan 

verstek dalam judul ini adalah mengenai upaya hukum dalam perkara 

perceraian yang diputus dengan putusan verstek. 

3. Perceraian adalah terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau 

kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga 

mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Yang 

dimaksud Perceraian dalam judul ini adalah suatu perkara yang diputus 

oleh pengadilan dengan putusan Verstek. 

 

 


