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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Relevan 

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “Analisis 

Putusan Hakim Terhadap Putusan Verstek No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi”. Telah 

diadakan pengamatan dan penelusuran lebih awal, dan sejauh penelusuran yang 

dilakukan penulis, maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh saudari Barokah Indah Sari pada 

tahun 2009 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas 

Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 

619/Pdt.G/2006/PA.Bks)10. Adapun yang menjadi pokok dalam penelitian 

terdahulu ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam 

menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama di Pengadilan Agama 

Bekasi Nomor : 619/Pdt.G/2006/PA.Bks). sudah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku maupun hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan dan didukung dengan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis 

dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang di 

sesuaikan dengan pokok masalah, kemudian data yang terkumpul dianalisa 

dengan metode deduktif dengan menggambarkan harta bersama. 

Perbedaan penelitian Barokah dengan penelitian ini terdapat pada pokok 

permasalahannya. Dalam penelitian barokah pokok permasalahannya adalah

                                                           
10 Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Verstek Atas 

Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 

619/Pdt.G/2006/PA.Bks), Skripsi, 2009. 
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pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek 

atas pembagian harta bersama. Sedangkan dalam penelitian peneliti lebih 

membahas tentang analisis putusan Verstek No. 0306/Pdt.G/2015/PA Kdi. Di 

Pengadilan Agama Kendari. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Kholiq pada 

tahun 2008 dengan judul “verzet terhadap putusan verstek (studi putusan gugat 

cerai nomor : 780/Pdt.G/2006/PA.Smn).11 Adapun yang menjadi pokok 

permasalahan dari penelitian terdahulu ini adanya ketidak puasan tergugat atas 

putusan hakim dengan alasan bahwa pemanggilan beracara tidak sah dan patut 

sehingga kemudian di ajukan upaya hukum verzet dengan nomor : 

780/Pdt.G/2006/PA.Smn. Dalam hal ini, majelis hakim harus menyikapi dan 

menyelesaikan persoalan hukum yang muncul  sehubungan dengan perkara yang 

diajukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. Adapun sifat penelitain bersifat 

deskriptif analitis dan menggunakan metode pendekatan normatif / yuridis dengan 

bangunan teori penemuan hukum. Sedangkan peneliti menggunakan jenis 

penelitian empiris (peneliti lapangan) yang mana penelitian ini menitik beratkan 

pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga hasil dan kesimpulannya 

mengalami perbedaan. 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan 

yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran 

                                                           
11 Muhammad Kholiq dengan judul “verzet terhadap putusan verstek (studi putusan 

gugat cerai nomor : 780/Pdt.G/2006/PA.Smn), Skripsi, 2008. 
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sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai perkara 

putusan verstek, menjadi bahan yang sangat berguna sehingga penulis 

memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para peneliti sebelumnya.  

B. Kajian Teoritik 

1. Tinjauan Umum Putusan  

a). Pengertian Putusan 

Setelah pemeriksaan perkara selesai oleh pihak-pihak yang berperkara, 

dan sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan menjatuhkan 

putusan terhadap perkara itu. Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat 

diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara 

mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-

pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan 

dalam perkara yang mereka hadapi. 

Dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan 

kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara 

yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang 

sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik 

peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun 

hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Karenanya, dalam Undang-undang 

nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: 

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 

(1))”. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang 
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pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri 

perkara perdata12. Setiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua 

serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 ayat 

(2) Undang-Undang 48 Tahun 2009). Pengertian putusan secara umum adalah 

hasil dari kesimpulan pemeriksaan suatu perkara yang didasarkan pada 

pertimbangan yang menetapkan apa yang dihukum13. 

Putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo14 adalah: 

“Suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri 

atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang 

diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. 

Putusan yang diucapakan dipersidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan 

yang tertulis (vonnis)”. 

b). Susunan dan Isi Putusan Pengadilan 

Kalau dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam 

perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :  

a. Kepala putusan  

Setiap Putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang 

berbunyi:   

                                                           
12 H. Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2009), h. 126.   
13 M. Marwan dan Jimmy P,  Kamus Hukum, (Surabaya: Reality Publisher), 2009. 
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 

h. 210. 
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“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan 

pengadilan. Pencantuman kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” dalam putusan pengadilan dimaksudkan juga oleh pembuat 

undang-undang agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya 

dia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, pada diri sendiri, dan kepada 

rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa15. 

b. Identitas pihak-pihak yang berperkara  

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam setiap perkara perdata 

selalu ada 2 (dua) pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat, dan bisa 

ada pihak yang disebut dengan turut tergugat. Dalam putusan pengadilan identitas 

pihak-pihak yang berperkara ini harus dimuat secara jelas, yaitu nama, alamat, 

pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya kalau yang bersangkutan 

menguasakan kepada orang lain. 

c. Pertimbangan (Alasan-alasan)  

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap 

perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk 

perkaranya (feitelijke gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya 

(rechtsgronden). 

Pertimbangan tentang duduk perkaranya sebenarnya bukanlah 

pertimbangan dalam arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan tentang 

duduk perkaranya hanyalah menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. 

                                                           
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 2002). 

h.224 
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Sering kali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutip secara lengkap. 

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan 

tentang hukumnya. Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai 

dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang 

berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut dalam pemeriksaan tingkat 

banding dan tingkat kasasi. Karenanya, para hakim harus memperhatikan betul-

betul bagian pertimbangan hukum ini secara cermat16. 

Mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal 183 

HIR/ Pasal 192, Pasal 193 dan Pasal 194 RBg. Pada asasnya pihak yang kalah 

harus dihukum untuk membayar biaya perkara seluruhnya. Akan tetapi, dalam 

perkara perceraian dan kedua belah pihak yang berperkara masing-masing 

dikalahkan dalam beberapa hal maka masing-masing pihak dihukum membayar 

separo/ setengah biaya perkara. Biaya perkara ini juga dicantumkan dalam 

putusan pengadilan. 

d. Amar putusan  

Gugatan penggugat ada petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta 

supaya diputuskan oleh hakim. Amar (diktum) putusan pengadilan merupakan 

jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. 

Hukum Acara Perdata ditentukan bahwa hakim wajib mengadili semua 

bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Kalau tidak, 

putusan tersebut harus dibatalkan (MA Nomor 104 K/Sip/1968). Namun, hakim 

dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau 

                                                           
16 Riduan Syahrani, Ibid, h. 129.   
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mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 HIR/Pasal 189 RBg, MA 

tanggal 21-2-1970 Nomor 339 K/Sip/1969 dan 19-6-1971 Nomor 46 K/Sip/1969). 

Mengabulkan lebih daripada petitum hanya dapat dibenarkan asal saja tidak 

menyimpang dari posita (MA tanggal 15-7-1975 Nomor 425/K/Sip/1975 dan 

tanggal 9-11-1976 Nomor 1245 K/Sip/1974).17 

2. Macam-Macam Putusan Pengadilan 

Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan 

pengadilan atas 2 (dua) macam, yaitu putusan sela (tusssennonnis) dan putusan 

akhir (eindvonnis). 

a. Putusan Sela  

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang 

diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan 

pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi 

mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. 

Menurut pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg, walaupun 

putusan sela tersebut juga diucapkan dalam persidangan, namun tidak dibuat 

secara terpisah, tetapi hanya ditulis dalam Berita Acara Persidangan saja. 

Selajutnya, pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa 

Putusan Sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding 

terhadap putusan akhir.18 

                                                           
17 Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 

2008). h.17-19 
18 Bambang Sugeng, Sujayadi. Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara 

Perdata. (Makassar: Arus Timur 2012), h. 32. 
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Hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu 

preparatoir, interlocutoir, incidentieel, dan provisioneel. 

1. Putusan prepatoir adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan 

untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, 

putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi. 

2. Putusan interlocutoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. 

Misalnya, putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksan setempat. Karena 

putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan interlocutoir akan 

mempengaruhi putusan akhir. 

3. Putusan incidentieel adalah putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu 

peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan ini pun belum 

berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang memperbolehkan 

seseorang ikut serta dalam suatu perkara (vrijwaring, voeging, dan tussenkomst. 

4. Putusan provisioneel adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu 

permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna 

kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya, dalam 

perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan dari 

kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya. 

b. Putusan Akhir.  

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada 

tingkat tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan 

pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, 
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pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat 

kasasi di Mahkamah Agung.19 

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 

(tiga) macam, yaitu putusan condemnatoir, putusan constitutief, dan putusan 

declaratoir. 

1. Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang 

kalah untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir, hak perdata 

penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat, diakui kebenarannya oleh hakim. 

Amar putusan condemnatoir selalu berbunyi: “Menghukum… dan seterusnya.” 

2. Putusan constitutief adalah putusan yang menciptakan suatu keadaaan hukum 

yang baru. Misalnya, putusan yang membatalkan suatu perjanjian, menyatakan 

pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan sebagainya. Amar putusan 

constitutief berbunyi: “Menyatakan… dan seterusnya.” 

3. Putusan declaratoir adalah putusan yang menyatakan suatu keadaaan sebagai 

suatu keadaan yang sah menurut hukum. Misalnya, perjanjian antara penggugat 

dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum, kemudian penggugat dinyatakan 

sebagai ahli waris yang sah menurut hukum dan sebagainya. Putusan declaratoir 

juga berbunyi: “Menyatakan… sah menurut hukum.” 

Ketiga macam sifat putusan akhir tersebut diatas, maka putusan yang 

memerlukan pelaksanaan (executie) hanyalah yang bersifat condemnatoir. 

Sedangkan putusan yang bersifat constitutief dan declaratoir tidak memerlukan 

pelaksanaan dan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa 

                                                           
19 Ahmad Mujahiddin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan 

Mahkama Syari’ah di Indonesia (Bandung : IKAHI) 2008. h.208-209.  
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bantuan pihak yang kalah untuk melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. 

Dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, 

maka putusan Pengadilan dibagi beberapa jenis : 

a. Putusan gugur  

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir, 

meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan, 

dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan 

gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi 

syarat: 

1. Penggugat/pemohon telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang 

hari itu. 

2. Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula 

mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidak hadirannya itu karena suatu 

halangan yang sah. 

3. Tergugat/termohon hadir dalam sidang. 

4. Tergugat/termohon mohon keputusan.  

5. Dalam hal penggugat/pemohon lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka 

dapat pula diputus gugur.  

6. Dalam putusan gugur, penggugat/pemohon dihukum membayar biaya perkara. 
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7. Tahapan putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan perkara baru 

lagi.20 

b. Putusan Verstek  

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena 

tergugat/termohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah di panggil secara 

patut, maka hakim berhak memutus perkara tanpa kehadiran tegugat/termohon. 

Maksud utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para 

pihak mentaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian 

perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang 

menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para 

pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan 

itikad buruk untuk menggagalkan penyelsesaian perkara. 

C. Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Verstek 

Diajukannya suatu perkara di Pengadilan Agama khusunya perkara 

perceraian oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang 

adil dan objektif. Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara di 

pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu 

oleh para pihak yang berperkara baik tergugat terlebih pihak penggugat, sebab 

putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap 

perkara yang telah diperiksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan 

perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan 

berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 

                                                           
20 M. Yahya Harahap. Hukum  Acara Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.24 
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(1) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) 

diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab 

atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 

Sehubungan dengan penyusunan putusan dimaksud dalam rangka 

mengakhiri suatu perkara, ada tiga hal yang amat penting harus diperhatikan dan 

dipahami dalam penyusunan putusan tersebut.Meskipun pada dasarnya betapa 

sulitnya pemenuhan ketiga hal tersebut, majelis hakim harus berusaha semaksimal 

mungkin agar putusan yang disusunnya memenuhi ketiga hal dimaksud, agar 

tidak terjadi suatu keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat akibat 

putusan yang disusunnya. 

Ketiga hal dimaksud adalah adil ,kepastian dan kemanfaatan. Putusan 

harus adil, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi kedua belah pihak 

dan masyarakat. Putusan harus adil, berarti majelis hakim dalam memutuskan 

perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan 

dengan tiada membeda-bedakan orang.Dalam hal hukum atau undang-undangnya 

belum jelas, Majelis Hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang 

melalui metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.Dana dalam hal 

hukum atau undang-undangnya belum atau tidak mengaturnya, Majelis Hakim 

menciptakan/ijtihad hukum dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat. 

Putusan harus mempunyai kepastian hukum, berarti putusan harus jelas, 

tegas dan pasti sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan.Dengan dapat 
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dilaksanakannya suatu putusan tersebut, berarti putusan tersebut bermanfaat bagi 

para pihak terutama pihak yang telah dirugikan haknya, berarti pula bermanfaat 

bagi masyarakat.Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan berarti siasia, 

karena tidak tercapai penegakan hukum dan keadilan, atas adanya pelanggaran 

hukum/hak.Dengan dapat ditegakkannya/ dikembalikannya hak kepada yang 

berhak, berarti putusan Majelis Hakim telah memenuhi suatu asas kemanfaatan. 

Menurut Tommy, SH Perkawinan yang merupakan suatu perikatan sosial 

yang pada akhirnya juga menimbulkan dampak sosial bagi kedua belah pihak, 

putusnya perkawinan dari Pemohon dan Termohon membuat hakim dalam 

menjatuhkan putusan harus mempelajari dengan baik gugatan yang diajukan 

Pemohon, karena putusan tersebut tidak melihat untung rugi bagi kedua belah 

pihak, tetapi pertimbangan lainnya, yaitu dampak sosial.21 

Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim 

mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat 

dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara 

posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika 

gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang 

membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. 

Hal inilah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama. dimana hakim 

mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat yang mana telah dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan 

                                                           
21 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori 

dan Praktek, (Bandung : CV. Mandar Maju). 2009. 
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ketidakhadirannyatidak berdasarkan alasan yang sah. Selain itu hakim juga 

melihat alasan pokok gugatan. 

Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan verstek ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena 

tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara 

resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu 

alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum 

dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka 

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon. 

Dari segi non yuridis bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut 

terhadap Termohon dan Termohon tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa 

Termohon telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan 

menganggap telah melepaskan haknya artinya bahwa Termohon menyerahkan 

sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari faktanya atau peristiwa dari dalil-

dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tepatlah bila hakim memutus 

verstek perkara tersebut. 

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Verstek 

Diajukannya suatu perkara di Pengadilan Agama khusunya perkara 

perceraian oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang 

adil dan objektif. Putusan merupakan tahapan terakhir dalam beracara di 

pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu 

oleh para pihak yang berperkara baik tergugat terlebih pihak penggugat, sebab 

putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap 
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perkara yang telah diperiksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan 

perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan 

berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 

(1) UU Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian dalam Pasal 53 Ayat (1) 

diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab 

atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. 

Sehubungan dengan penyusunan putusan dimaksud dalam rangka 

mengakhiri suatu perkara, ada tiga hal yang amat penting harus diperhatikan dan 

dipahami dalam penyusunan putusan tersebut.Meskipun pada dasarnya betapa 

sulitnya pemenuhan ketiga hal tersebut, majelis hakim harus berusaha semaksimal 

mungkin agar putusan yang disusunnya memenuhi ketiga hal dimaksud, agar 

tidak terjadi suatu keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat akibat 

putusan yang disusunnya. 

Ketiga hal dimaksud adalah adil ,kepastian dan kemanfaatan. Putusan 

harus adil, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi kedua belah pihak 

dan masyarakat. Putusan harus adil, berarti majelis hakim dalam memutuskan 

perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan 

dengan tiada membeda-bedakan orang.Dalam hal hukum atau undang-undangnya 

belum jelas, Majelis Hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang 

melalui metode penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.Dana dalam hal 

hukum atau undang-undangnya belum atau tidak mengaturnya, Majelis Hakim 
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menciptakan/ijtihad hukum dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat. 

Putusan harus mempunyai kepastian hukum, berarti putusan harus jelas, 

tegas dan pasti sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan.Dengan dapat 

dilaksanakannya suatu putusan tersebut, berarti putusan tersebut bermanfaat bagi 

para pihak terutama pihak yang telah dirugikan haknya, berarti pula bermanfaat 

bagi masyarakat.Suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan berarti siasia, 

karena tidak tercapai penegakan hukum dan keadilan, atas adanya pelanggaran 

hukum/hak.Dengan dapat ditegakkannya/ dikembalikannya hak kepada yang 

berhak, berarti putusan Majelis Hakim telah memenuhi suatu asas kemanfaatan. 

Menurut Tommy, SH Perkawinan yang merupakan suatu perikatan sosial 

yang pada akhirnya juga menimbulkan dampak sosial bagi kedua belah pihak, 

putusnya perkawinan dari Pemohon dan Termohon membuat hakim dalam 

menjatuhkan putusan harus mempelajari dengan baik gugatan yang diajukan 

Pemohon, karena putusan tersebut tidak melihat untung rugi bagi kedua belah 

pihak, tetapi pertimbangan lainnya, yaitu dampak sosial.22 

Sebelum memutuskan perkara dengan verstek biasanya hakim 

mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada tergugat 

dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara 

posita dan petitum penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika 

gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang 

membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. 

                                                           
22 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama. (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada), 2013. 
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Hal inilah yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama. dimana hakim 

mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat yang mana telah dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai 

wakil dan kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap persidangan, dan 

ketidakhadirannyatidak berdasarkan alasan yang sah. Selain itu hakim juga 

melihat alasan pokok gugatan. 

Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan verstek ada Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, yaitu karena 

tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara 

resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu 

alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum 

dan beralasan maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka 

putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon. 

Dari segi non yuridis bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut 

terhadap Termohon dan Termohon tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa 

Termohon telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon dan 

menganggap telah melepaskan haknya artinya bahwa Termohon menyerahkan 

sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari faktanya atau peristiwa dari dalil-

dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tepatlah bila hakim memutus 

verstek perkara tersebut. 

Ketidak hadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan 

masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah Penggugat, 

maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya 
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sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun 

apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir 

ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, padahal ia telah 

dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. 

 


