
SKRIPSI

T O N Y  S I S W A N T O

KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN BERAT 
SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN 

MENURUT UNDANG -UNDAN G  NO. 1
TAHUN 1974

FAKULTAS HUKUM UN1VERSITAS AIBLANGGA 
S U R A B A Y A

1991

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN BERAT 
SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN MENURUT 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 197k

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN 

MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI 
GELAR SARJANA HUKUM

OLEH 
TONY SISWANTO 

038311777

-DOSEN PiWBIMBING

( MARTHALEfTA POHAN, S.H. )

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA 
S U R A B A Y A  

1 9  9 1

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



DIUJI PADA

KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA

TANGGAL : 15 JUNI 1991

PANITIA PENGUJI

: PROF. DR R. SOETOJO PRAWIROHAMIDJOJO, S.H.

♦ •  •  ui ♦ *

3 , SOEDALHAR, S.H.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



KATA PENGANTAR

Pada kesempatan:.. ini saya mengucapkan syukur alham- 
dulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah di- 
limpahkan pada saya, sehingga saat ini dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini dengan baik.

Tiada seorangpun mampu berdiri sendiri tanpa bantu- 
Sin orang lain. Demikian halnya dalam penulisan skripsi ini 
tidak terlepas dari berbagai pihak yang turut membantu de
ngan penuh keikhlasan. Oleh sebab itu rasa hormat dan te- 
rima kasih saya sampaikan pada ibu Marthalena Pohan, S.H., 
selaku dosen pembimbing yang telah dengan tekun dan kesa- 
baran dalam memberikan bimbingan. Tidak lupa pula rasa te- 
rima kasih dan bangga saya haturkan pada yang terhormat 
bapak Prof. Dr R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., bapak 
Abdoel Mutholib, S.H., bapak Lisman, S.H., serta bapak 
Soedalhar, S.H., yang masing-masing selaku dosen penguji 
dan juga telah banyak membantu memberikan masukan-masukan, 
pengarahan ataupun kritikan untuk perbaikan 6kripsi ini.

Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan 
kepada semua pihak yang ikut memberikan kelancaran dalam 
penyusunen skripsi ini, antara lain:
1. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, serta segenap staf penga- 

jar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Drs, Ahmad .

iii

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



Mukhayat, S.H., serta ibu Yusnia, S.H. sebagai Hakim 
Pengadilan Negeri Surabaya yang dengan ramah tamah ber- 
sedia memberikan data-data yang saya butuhkan;

3. Ayahanda serta ibunda tercinta dan saudara-saudaraku 
yang senantiasa memberikan dorongan kekuatan lahir dan 
batin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, terutama ; Ahmad 
Rufii, S.H. dan Hendra Mardijansjah, S.H.

Akhir kata, demi kesempurnaan skripsi ini saya de
ngan senang hati membuka tangan untuk meneriraa saran mau
pun kritikan yang positif, dan semoga skripsi ini ada guna 
dan manfaatnya bagi para pembaca.

Surabaya, Juni 1991 
penyusun,

TONY SXSWANTO

iv

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



DAFTAR ISI
halaman

KATA P E N G A N T A R ............................................ iii
DAFTAR ISI ................................................. v
BAB I : PENDAHULUAN

1. Perma6alahan: Latar Belakang dan 
Rumusannya .................................  1

2. Penjelasan Judul ..........................  5
3. Alasan Pemilihan Judul ...................  7

Tujuan Penulisan ..........................  7
5. Metodologi ................ ................. 7
6. Pertanggungjawaban Sistematika ..........  10

BAB II : TINOAUAN UMUM TENTANG PERCERAI AN
1. Dasar Tuntutan Perceraian................  12
2. Tata Cara Perceraian...................... 22

BAB III : PENGGUNAAN ALASAN PERCERAIAN PASAL 19 SUB
D PP 9/1975 DAN M I  BAT HUKUMNYA
1, Perbuatan Kekejaman Atau. Penganiayaan

Berat ......................................  30
2. Akibat Hukum Perceraian ........ ..........

BAB IV : DASAR PERTIMBANGAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
1, Duduk Perkara .............................. W?

2. Analisis Kasus ............................. 55
BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan .......................... ..... . 58
2. Saran .......................................  59

DAFTAR BACAAN

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



BAB I  

PBNDAHULUAN

1. Permasalaiianj. Latar_Belakang dan ftumusannya

Sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa 
.alam semesta ini diciptakan dalam keadaan berpasang-pa- 
sangan, ada siang dan malam, ada baik dan buruk serta ada 
pria dan wanita. Pasangan pria dan wanita, sudah menjadi 
kehendak-Nya pula terdapat rasa saling tertarik yang pada 
akhirnya menuju ke suatu ikatan untuk hidup bersama seba- 
gai suami istri yaitu dengan jaian perkawinan.

Hidup bersama dengan jaXan ikatan perkawinan secara 
langgeng, penuh rasa kasih sayang, kesamaan pendapat serta 
keharmonisan rumah tangga tentu sangat didambakan setiap 
pasangan suami istri. Tetapi karena setiap insan berlainan 
jenis itu mempunyai sifat, watak, pembawaan ataupun latar 
belakang pendidikan yang berbeda, maka tidaklah raustahil 
pada suatu saat akan timbul perselisihan pendapat terus 
menerus yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga, Dan 
akhirnya, keretakan kehidupan rumah tanggapun tidak dapat 
dihindari 6etelah perdamaiart tidak mungkin lagi dilakukan 
sehingga sampailah pada perceraian. . .

Bertalian dengan hal tersebut di atas, pasal 1 
Undang-undang Nomor X Tahun X97^+ menyatakan bahwa perkawi
nan adaiah ikatan iahir batin antara seorang pria dengan

X

■ M 1 U K
Pf. .AKA.-r, ;

"UNIV£K^; '
S U R ,■. J  A Y A
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seorang wanita dengan tujuan merabentuk keluarga (rumah- 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang 
Maha Esa. Selanjutnya, pada kalimat pertama angka 4 sub e 
penjelasan umum Undang-undang Tentang Perkawinan yakni 
UU I/I974 disebutkan, "Karena tujuan perkawinan adalah un- 
tuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, 
maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar 
terjadinya perceraian".

Berpijak pada bunyi pasal 1 dan penjelasan umum 
UU 1/1974 tersebut di atas, tercermin adanya kehendak pem- 
bentuk undang-undang agar perkawinan yang telah berlang- 
sung diharapkan akan kekal dan keabadian hidup terjamin.
Di samping itu pula telah diupayakan semaksimal mungkin 
membatasi terjadinya perceraian,

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masalah percerai- 
anadalah masalah yang senantiasa muncul. Adanya kenyataan 
ini, eelain berprinsip untuk mempersukar perceraian, UU 
1/1974 sekaligus juga memberi peluang yang memungkinkan 
terjadinya perceraian. Hal demikian ini sesuai dengan apa 
yang disebutkan dalam penjelasan umum UU 1/1974> kalimat 
kedua angka 4 sub e, "Untuk memungkinkan perceraian harus 
ada alaean-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 
sidang pengadilan".

Sejak berlakunya UU 1/1974 tanggal 2 januari 1974» 
berikut aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975» bagi seorang suami yang akan melaksa- 
nakan perceraian tidaklah semudah sebelum UU 1/197^ diun- 
dangkan karena proses perceraian masih harus melalui tata 
cara yang sudah ditentukan secara sah. Selain daripada itu 
pihak yang menghendaki perceraian harus dapat mengajukan 
sebuah atau beberapa buah alasan kepada pengadilan sehing- 
ga dengan demikian pengadilan dapat mempertimbangkan guna 
memutuskan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perce
raian, 6eorang hakimpun tidak akan memutuskan begitu saja 
apa yang diajukan kepadanya, melainkan mengupayakan lebih 
dulu jalan damai bagi suami istri yang bersangkutan itu.

Memahami proses dan tata cara perceraian sebagaima- 
na dimaksudkan peraturan pemerintah tersebut di atas, maka 
benarlah putusnya perkawinan karena perceraian tidak diha- 
rapkan oleh pembentuk undang-undang. Perceraian hanya di- 
perkenankan bila prosedur hukum tertentu untuk hal itu te- 
lah dipenuhi dan harus pula berdasarkan alasan-alasan yang 
dapat dibenarkan seperti ditetapkan dalam undang-undang. 
Bertalian dengan hal tersebut, 'Happy Marpaung mengungkap- 
kan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan 
ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada ala- 
san-alasan yang dapat dibenarkan serta dengan suatu putus- 
an hakim."*■

^Happy Marpaung, Masalah Perceraian. Tonis, Bandung * 
1983, h. 15-
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Dalam pasal 39 ayat 2 UU 1/1974 disebutkan, "Untuk 
melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
suarai-istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri". 
Perkataan 'cukup alasan' dalam rumusan pasal tersebut ter- 
nyata di dalam undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut 
apa yang dimaksud dengan ’cukup alasan'• Hal demikian ten- 
tu berpengaruh dalam penerapan aturan hukum yang mengingin- 
kan adanya kepastian hukum. Walaupun tidak dijelaskan pe- 
ngertiannya, UU 1/1974 melalui penjelasannya mencantumkan 
hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai.

Hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai dasar 
untuk perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan 
pasal 39 ayat 2 UU 1/1974 adalah sebagai berikut:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 
pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di- 
sembuhkan;

b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 
(dua) tahun berturut-turut tanpa ijinpihak yang 
lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di lu- 
ar kemauannya;

c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perka
winan berlangsung;

d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengania- 
yaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang 
lain;

e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajib- 
an sebagai suami/istri;

f.. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perse- 
lisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.^

p Afso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perka
winan Di Indonesia, cet. Ill, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, 
h. 112.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



5

Dari alasan-alasan tersebut di atas, maka saya hen- 
dak mengkaji secara khusus pada alasan huruf d, yaitu ten- 
tang melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sebagai 
dasar dari alasan perceraian* Dalam hal ini UU 1/197*+ sen- 
diri tidak menjelaskan secara terinci ukuran dari kekejam- 
an atau penganiayaan berat tersebut. Sehingga penafsiran 
terhadap kata tersebut tergantung kepada hakim yang mena- 
ngani perkara itu. Dengan demikian membuka kemungkinan 
terjadinya perbedaan penafsiran dalam memutuskan perkara 
dengan alasan tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat saya kemu- 
kakan rumusan permaselahan sebagai berikut:
a. dasar tuntutan apa yang dapat digunakan sebagai landas- 

an hukum dalam mengajukan perceraian;
b. sejauh manakah pengertian melakukan kekejaman atau pe

nganiayaan berat dapat dijadikan alasan perceraian da
lam praktek;

c. bagaimana dasar pertimbangan yang digunakan pengadilan 
untuk menetapkan putusan perceraian karena salah satu 
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.

2. Pen.ielasan Judul
Penulisan skripsi ini sengaja menggunakan judul 

"Kekejaman Atau Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Ala
san Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197V* 
Dan untuk mengetahui maksud dari judul skripsi tersebut
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berikut di bawah ini akan saya jelaskan pengertiannya se
cara umum.

Kata kekejaman berasal dari kata kejam, yang menu- 
rut pengertian bahasa diartikan sebagai suatu perbuatan 
yang tidak menaruh belas kasihan, lalim atau bengis. Se- 
dangkan kata kata penganiayaan diartikan sebagai perbuatan 
yang meraperlakukan secara sewenang-wenang, seperti memper- 
sakiti atau menyiksa.^ Naman demikian, baik kekejaman roau- 
pun penganiayaan di 6iai tidak dibicarakan dalam ruang 
lingkup hukum pidana melainkan tetap berpijak pada hukum 
perdata, khususnya hukum perkawinan,

Penyebutan kata ’’perceraian" pada judul skripsi ini 
dimaksudkan sebagai salah satu penyebab putusnya perkawin
an seperti diatur dalam Undang-undang No/nor 1 Tahun 1974 
(UU 1/197*+). Dan UU 1/1974 itu sendiri dipergunakan untuk 
rnembatasi luas lingkup permasalahari di mana UU 1/1974 m ®*“ 
rupakan kodifikasi hukum nasional di bidang perkawinan 
yang telah diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan 
tercantum dalam Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Oadi arti dari istilah-istilah tersebut di atas da
pat diambil pengertian, yaitu pembahasan tentang hal-hal 
yang berkaitan dengan perceraian dengan kekejaman atau pe
nganiayaan sebagai salah satu alasannya yang didasarkan

^W.O.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 
Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 461 dan 4#•
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atas UU 1/1974.

3 • Alasan Pemillhan uudul
Perceraian pada dasarnya merupakan jalan darurat 

yang tidak selamanya boleh dipergunakan secara mudah. Per
ceraian hanyalah sebagai tindakan terakhir setelah segala 
daya upaya guna perbaikan rumah tangga tidak tercapai.

Naraun demikian, masalah perceraian tiada hentinya 
senantiasa mewarnai perkara-perkara yang harus diselesai- 
kan di pengadilan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pe- 
ngadilan Agama. Sedangkan salah satu pihak yang berperkara 
dalam perceraian banyak dijumpai mengajukan dengan berba- 
gai macam alasan yang sifatnya variatif, dan di antaranya 
alasan yang diperkenankan oleh undang-undang adalah salah 
satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. 
Perlu diketahui pula bahwa perbuatan kekejaman dan penga
niayaan raenyangkut persoalan hukum pidana sehingga termuat 
pula dalam K.U.H.P. sebagai hukum positif. Maka dari itu 
saya tertarik untuk menyajikan dalam bentuk karya tulis 
ilmiah. Selain itu, masalah perceraian sebagai akibat pe
nganiayaan ini diusahakan sedapat mungkin dicari penyele- 
saiannya secara tepat dan benar.
4* Tu.iuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, di samping bertujuan 
untuk melengkapi tugas pokok'akademik, yakni untuk meraper- 
oleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum
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Universitas Airlangga Surabaya, juga mempunyai tujuan un* 
tuk memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat pada 
umumnya dan ilmu pengetahuan pada khususnya serta menam- 
bah karya ilmiah yang berwawasan hukum.

Selain daripada itu, penulisan skripsi ini dituju- 
kan untuk menunjau lebih jauh mengenai pelaksanaan perce
raian dengan latar belakang kekejaman atau penganiayaan 
mengingat alasan tersebut masih bersifat umum. Oleh karena 
itu diharapkan penerapannya tidak terlepas dari kepastian 
hukum sebagaimana dianut dalam iimu hukum.

5* Metodologi
a. Pendekatan Masalah

Penyusunan skripsi ini, saya pergunakan metode de- 
duksi, induksi serta analitik-sintetik. Penggunaan metode 
deduksi yaitu pengamatan dengan mendasarkan pada peraturan 
hukum yang berlaku dalam pelaksanaan,perceraian. Metode 
Induksi yaitu pengamatan dari fakta-fakta yang terjadi pa
da kasus perceraian dalam praktek di pengadilan. Sedangkan 
pemakaian metode analitik-sintetik ditujukan untuk merape- 
lajari fakta-fakta khusus menuju ke suatu pernyataan umum, 
yang kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk dijadikan da- 
sar dalam memecahkan persoalan tertentu. Lain daripada itu 
dipergunakan pula pendekatan secara yuridis sosiologis, 
yakni mempelajari peraturan hukum khususnya tentang perce
raian dan dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam masya-
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rakat sehingga dapat diambil suatu permasalahan untuk di- 
bahas lebih lanjut.

b. Sumber Data
Data yang diperlukan•dalam penulisan skripsi ini 

meliputi data primer dan data sekunder. Dalam menggunakan 
data primer saya mengambil dari pe.nelitian yang berupa wa- 
wancara dengan aparat hukum di pengadilan. Sedangkan data 
sekundernya, saya mengambil sumber kepustakaan yaitu dari 
buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubung- 
an dengan permasalahan serta materi yang saya bahas.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Skripsi ini ditulis berdasarkan kenyataan yang ter- 

jadi dalam masyarakat. Materi yang tersaji merupakan pern- 
bahasan dari fakta yang ada hubungannya dengan penulisan 
ini, diperoleh dari penelusuran kepustakaan, peraturan per- 
undang-undangan, karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan 
masalah yang sedang dibahas, serta wawancara dengan aparat 
pengadilan. Setelah data terkumpul, kemudian dibahas ke 
dalam bab demi bab secara sistematis.

d. Analisis Data
Dari berbagai macam data yang terkumpul dan tersusun 

baik dari penelusuran kepustakaan, peraturan perundang-un- 
dangan maupun karya ilmiah serta wawancara, kemudian di
proses dan dianalisis. Dan dalam menganalisis saya pergu-
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nakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menguraikan per- 
masalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan teruta- 
ma yang mengatur tentang perceraian dan.'.mencari penyelesai- 
an atas dasar kejadian atau fakta yang ada dalam masyara
kat. Dan akhirnya dapat dipergunakan untuk memb.ahas--perma- 
salahan, yang selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan.
6 . Pertanggung.iawaban Sistematika

Reselilruhan materi yang menjadi isi skripsi ini, 
saya bagi dalam 5 (lima) bab pokok perraasalahan. Adapun 
sistematika penulisan ini saya susun sebagai berikut.

Dalam pembahasan skripsi ini, diawali dengan bab I 
yang merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini saya akan * 
mambahas secara umum apa yang menjadi permasalahan yang 
ada dengan jalan merumuskannya secara umum. Hal demikian 
saya lakukan sebab ^pada tahap awal adalah tahap pengenal- 
an secara umum dan menyeluruh dari pokok pembahasan selan- 
jutnya. Oleh sebab itu, pada tahap pertama ini akan dike- 
mukakan dan dijelaskan tentang judul skripsi, alasan-alas- 
an serta metode penulisannya.

Selanjutnya dalam bab II, saya akan menjelaskan 
secara tersendiri mengenai perceraian khususnya tentang 
langkah-langkah yang harus dilalui bila hendak bercerai, 
antara lain menyangkut dasar tuntutan dan tata cara perce- 
raiannya. Dilanjutkannya bab II mengikuti bab pendahuluan 
dimaksudkan sebagai dasar pengertian sebelum melangkah pa-
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da materi alasan perceraian itu sendiri.
Setelah mengetahui secara umum mengenai prosedur 

perceraian baru kita membahaa tentang alasan perceraian 
terutama bertalian dengan kekejsman dan penganiayaan berat. 
Di samping itu dijelaskan pula akibat yang ditirabulkan ka
rena perceraian. Hal ini saya masukkan dalam bab III 6ebab 
pada tahap ketiga ini lebih dititik-beratkan pada persoal- 
an alasan perceraian yang dihadapi oleh hakim di pengadil
an baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama, sehing
ga dapat diketahui dengan pasti penggunaan pasal 19 sub d 
PP 9 /1975. Pada bab III ini saya singgung pula ketentuan 
dalam hukum pidana.

Untuk lebih jelas dalam menopang apa yang telah di- 
uraikftn pada bab-bab sebelumnya, maka saya kemukakan juga 
kasus-kasus mengenai perceraian yang terjadi di Pengadilan 
Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini diletakkan pada bab 
IV mengingat putusan pengadilan baru dijatuhkan setelah 
ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan melalui ta- 
hap-tahap seperti terurai pada bab-bab yang terdahulu.
Oleh karena itu pembahasannya saya letakkan paling akhir 
yaitu menganalisa secara yuridis kasus-kasus yang terjadi.

Kemudian dari keseluruhan materi pembahasan akan 
ditarik beberapa kesimpulan. Dari kesimpulan-kesimpulan 
tersebut akan diberikan saran. Semuanyaitu akan diletakkan 
dalam bab V yang merupakan bab terakhir sebagai penutup.
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BAB II 
TINJAU AN UMUM TENTANG

!• Dasar Tuntutan Perceraian
Rumah tangga adalah pangkalan kehidupan sehari-hari 

di mana tenaga dan semangat dikumpulkan dalam menghadapi 
perjuangan hidup, tempat istirahat dan berlindung dalam 
menghadapi dunia yang selalu bergejolak. Orang mengumpama- 
kan rumah^'.tangga itu sebagai mahligai. Dan mahligai ini 
akan raenjadi neraka manakala keserasian tidak terbina di 
dalamnya.

Ketidakserasian dalam rumah tangga sering bermula 
dari tidak dipenuhinya kewajiban/janji oleh s-alah satu pi- 
hak atau kedua belah pihak. Kewajiban suami istri dalam 
rumah tangga tidak hanya saling mencintai, melainkan wa- 
jib pula saling menghormati, setia dan memberikan nafkah 
lahir batin yang satu kepada yang lainnya, Selain itu su
ami wajib melindungi .istrinya dan memberikan nafkah untuk 
hidup berumah tangga, sedangkan istri berkewajiban menga- 
tur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Perkawinan bukanlah sekedar persoalan individu pi
hak yang bersangkutan, melainkan merupakan salah satu per
soalan keagamaan yang cukup sensitif, sehingga hampir se
tiap agama mempunyai peraturan tersendiri tentang perkawi
nan yang tentunya harus ditaati secara konsekuen ole para 
pemeluknya* Penempatan hukum agama sebagai syarat keabsahan

M  U  U
PiiKi • . .. .

"UNIVER^. A.itLAWOOA* 
S b k 11 ii A  Y  A

PERCERAIAN
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perkawinannseperti tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU 1/1974 
mempunyai raakna bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Hal ini 
terlihat dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 kalimat pertama 
UU 1/1974.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, jika 
dikaitkan dengan masalh perceraian akan membawa konsekuen- 
si bahwa tidak 6da perceraian yang dilakukan di luar ma
sing-masing agama dan kepercayaan itu. Perceraian merupa- 
kan salah satu persoalan yang menjadi dasar ke arah perlu- 
nya diadakan peraturan di mana di dalamnya tertuang bebe- 
rapa ketentuan tentang perceraian*

Sejak diundangkannya UU 1/1974, bagi s'uami atau 
istri yang berkehendak melksanakan perceraian tidak dapat 
mengajukan perceraian dengan alasan yang sifatnya subyek- 
tif belaka. Di samping itu seorang suami yang beragama 
islam tidak bisa begitu saja menjatuhckan talak kepada 
istrinya* Oleh karena itu adnya prinsip mempersukar terja- 
dinya perceraian yang dianut UU 1/1974 maka perceraian 
hanya dapat dilakukan dengan didasari alasan yang cukup 
dan dilakukan di depan sidang pengadilan* Namun demikian 
dapat diartikan bahwa UU 1/1974 tetap memberikan kemung- 
kinan untuk melakukan perceraian dalam rumah tangga yang 
memang sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, Bah- 
kan apabila dipertahankan bisa membuat malapetaka yang
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lebih besar daripada diadakan perceraian.,
Sehubungan dengan uraian di atas, Undang-undang 

Tentang Perkawinan melalui pasal 39 mengatur masalah per
ceraian guna menampung perselisihan-perselisihan antara 
suami istri yang merasa kehidupan rumah tangganya tidak 
ada keharmonisan lagi.

Pasal 39 ayat 1 UU 1/1974 menentukan bahwa "perce
raian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Pengertian pe
ngadilan di sini adalah pengadilan agama bagi mereka yang 
beragama islam dan pengadilan umum bagi yang lainnya, se- 
bagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1.

Pasal 39 ayat 2 UU 1/1974 disebutkan "untuk melaku
kan perceraian harus ada alasan yang cukup bahwa antara 
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai sua
mi istri."

Dari bunyi ketentuan pasal 39 ayat 2 tersebut ter- 
buka peluang bagi suami atau istri untuk bercerai asalkan 
dengan dilandasi alasan yang cukup. Alasan yang cukup se- 
bagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat 2 memang tidak di- 
jelaskan secara terinci, akan tetapi dalam penjelasannya 
disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar per
ceraian. Dan lebih lanjut diulangi kembali dalam peratur
an pelaksanaannya yaitu tercantum pada pasal 19 PP 9/1975* 
Mengenai pengulangan kembali alasan-alasan perceraian
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pada pasal 19 PP 9/1975, R- Soetojo Prawirohamidjojo se- 
pendapat dengan komentar Soebekti yang berbunyi sebagai 
berikut:

Bahwa penyebutan alasan-alasan untuk perceraian dalam 
peraturan pelaksanaan adalah kurang tepat, karena a- 
lasan-alasan untuk perceraian merupakan hukum materiil 
yang tepatnya harus disebutkan di dalam undang-undang. 
Kecuali kurang tepat, adalah suatu perbuatan yang ber- 
kelebihan, karena undang-undang telah mengaturnya.^

Penyebutan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar 
tuntutan untuk bercerai hingga dua kali disebutkan dalam 
UU 1/1974 dan 'peraturan pelaksanaannya ternyata masih me- 
nimbulkan persoalan tersendiri tentang kejelasan dari ala- 
san-alasan tersebut. Seperti diungkapkan oleh Riduan Syah- 
rani:

Alasan-alasan yang ditetapkan secara limitatif dalam 
UU Perkawinan tersebut (termuat dalam Penjelasan pasal 
39 ayat (2) yang kemudian diulangi sama bunyinya) oleh 
pasal 19 Peraturan Pelaksanaannya, tapi dalam penjelas- 
an tak diberikan keterangan apa-apa kecuali hanya me- 
nyebut ’’cukup jelas". Padahal perumusan alasan-alasan 
perceraian tersebut dalam pandangan kami sifatnya ma
sih "sangat umum" yang memerlukan penafsiran sehingga . 
sesuai dengan jiwanya, untuk menghindark&n kesalahan t- 
pengertian yang bisa menimbulkan kesesatan masyarakat.

Dari pandangan mengenai alasan-alasan perceraian 
tersebut di atas, selanjutnya Lili Rasjidi berkomentar 
"Alasan-alasan tersebut di atas limitatif sifatnya, dalam

^R.Soetojo Prawirohamidjo jo, PluralismeDaLam Per- 
undang-undangan Perkawinan Di Indonesia. Airlangga Univer-  ̂
sity Press, Surabaya, 1988* h. 140.

^Riduan Syahrani, "Suatu Tinjauan Terhadap Alasan- 
alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan", Masalah-Masalah . 
Hukum Perkawinan Di Indonesia. Alumni, Bandung, 1978, h.55«
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arti tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain 
yang disebutkan dalam undang-undang".^ Jadi apabila sese- 
orang bermaksud mengajukan permohonan gugatan perceraian 
tidaklah menyimpang di luar. alasan tersebut di atas. Maka 
dari itu saya liendak membahas sedikit dengan membuat per- 
bandingan dengan alasan yang termuat dalam B.W. (Burger- 
lijk Wetboek) dan Hukum Islam. Namun sebelum itu terlebih 
dahulu akan saya uraikan mengenai bubarnya perkav/inan se- 
bagaimana yang dimaksud dalam B.W. yang, kernudian dilanjut- 
kan dengan putusnya perkawinan menurut UU 1/1974*

Dalam pasal 199 B.W. disebutkan empat buah cara bu
barnya perkawinan, yaitu:

1. karena kematian;
2 . karena afwezigheid (tidak ada di tempat) suami atau 

istri selama 10 tahun yang diikuti oleh perkav/inan 
baru oleh suami atau istri itu menurut ketentuan- 
ketentuan dalam bagian ke-5> titel XVIII BW (pasal 
493“zf98);3 . karena putusan hakim sesudah ada perpisahan meja 
dan tempat tidur dengan dilakukan pendaftaran se- 
perlunya pada BS (= tfurgerlijke Stand atau Catatan 
Sipil);4 . karena perceraian.'

Sedangkan Undang-undang Perkawinan kita mengatur tiga ma
caw. penyebab putusnya perkawinan melolUi pasal 38 UU 1/1974 
yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena:

^Lili Rasjidi, Alasan Perceraian Menurut U.U. MO. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkav/inan, Alumni, Bandung, 1983* h. 5

^R. Soetojo Prawirohamidjo jo,dan Asis Safioedin,
Hukum Orang Dan Keluaraa. Cet. V, Alumni, Bandung,1986,h .106

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



a. kematian;
b. perceraian; dan
c. atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian, yang dimaksud 
oleh undang-undang adalah putusnya perkawinan karena mati- 
nya salah satu pihak, suami atau istri. Sejak saat mati- 
nya salah satu pihak itulah putusnya perkawinan itu terja- 
di. Hal ini dapat dipahami mengingat pada hakikatnya per- 
kav.dnan terjadi bila ada laki-laki dan perempuan. Dan oleh 
karenanya dalam peraturan mengenai perkawinan baik B.W.,
UU 1/1974 maupun Hukum Islam mengatur hal yang sama, yaitu 
kematian sebagai 6alah satu penyebab putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perce
raian dalam UU 1/1974 tidak dijelaskan pengertiannya. Me
nu rut pasal 39 ayat 1 dinyatakan bahwa Perceraian hanya 
dapat 'dilakukan di depan --sidang pengadilan setelah pe
ngadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 
mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan dalam hal ini 
bisa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan 
Pengadilan Umum (Negeri) bagi lainnya (pasal 63 ayat 1 
UU 1/1974)* Di samping perceraian harus dilakukan di de
pan sidang pengadilan, maka untuk melakukan perceraian ha
rus pula didasari dengan alasan-alasan .yang telah ditentu- 
kan undang-undang seperti tercantum dalam pasal 39 ayat 2 
UU I/I974. Gadi dari pasal-pasal tersebut dapat dikatakan

17
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bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan dengan putusan 
pengadilan baik Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri 
atas da-sar alasan- Alasan tertentu.

Menyiinr.k ketentuan-ketentuan dalam B.W. mengenai 
bubarnya perkawinan, sehubungan dengan adanya ketentuan 
pasal 38 sub b UU 1/1974 maka ketentuan pasal 199 cub L\ 
mengenai perceraian (scheiding) sudah terrnasuk ke dalam 
pengertian sebagaiirana tercantum dalam pasal 38 sub b ter
sebut .

Perceraian dalam B.W. harus pula didasarkan pada 
alasan*-alasan yang sah yang disebut secara limitatif dalam 
undang-undang. Alasan-alasan termaksud disebutkan pada pa
sal 209 B.W. yaitu:

1. overspel;2 . meninggalkan pihak lain tanpa alasan .yang sah 
(kwaadv/illige verlating) dari salah satu pihak se- 
la.ma 5 tahun berturut-turut;

3 . dihukum penjara nelarna 5 tahun atau lebih sesudah 
perkawinan terjadi;4 . menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan 
yang membahayakan hidup pihak yang lain.^

Kalau dibandingkan antara alasan-alasan perceraian dalam
B.W. tersebut dengan alasan yang termuat dalam UU 1/1974*
maka jelas UU 1/1974 lebih banyuk memberikan kemungkinan
untuk mengadakan perceraian. Apakah ini bersrti undang-un-
dang telah menanggalkan maksudnya semula dibuat yaitu mem-
persulit terjsdinya perceraian.

8Ibid.. h. 111.
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Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan, se
perti hainya pada perceraian pasal 38 sub b tidak dijelas- 
kan dalam Penjelasan UU 1/1974* Namun demikian pembentuk 
undang-undang membedakan putusnya perkawinan karena perce
raian (pasal 38 sub b) dengan putusnya perkawinan karena 
atas keputusan penga dilan ( pasal 38 sub c ). Untuk putua 
nya perkawinan tersebut pada pasal 38 sub c dimaksudkan 
bahwa perkawinan mrnijadi putus yang disebabkan adanya ke
putusan pengadilan atas pormohonan salah satu pihak. Jadi 
keputusan pengadilan merupakan penyebab putusnya tali 1'■ 
ikatan perkawinan yang selama ini terjalin. Dalam hal ini 
man*ik pula ketontuan dalam pasal 199 sub 2 B.W. yaitu me- 

\ ngonai bubarnya perkawinan karena tidak ada di tompat su- 
ami atau istri selama sepuluh tahun yang diikuti oleh 
perkawinan baru oleh suami 'atau istri, serta pasal 199 
sub 3 B.W. yaitu ketentuan tentang bubarnya perkawinan ka
rena putusan hakim sesudah -ada perpisahan mcja dan tempat 
tidur dengan dilakukanv.a pendaftaran pada catatan «ipi 1. r

Dalam Hukum Islam, seperti ketcntu-vn hukum lainnya, 

perkawinan tentunya dimaksudkan agar berlangsung abadi dan 

penuh kebahagiaf»n. Tetapi kadang-kadang suami istri yang 

berusaha membina rum ah tangga dengan kedamaiari dan !;eten- 

traman terpaksa harus melakukan pcrceraian karena terdapat 

porselisihan serta portengkaran yang tiada tcrr;clesaikan.

Hukum Islam mengenal beberspa penyebab x)Utusnya per-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



20

kawinan, sebagaimana diungkapkan oleh. Mahmud Yunus yang 
berbunyi‘sebagai berikut:

Perkawinan menjadi putus karena:
a. kematian;
b. talak;
c. khuluk;
d* fasakh;
e. akibat syiqaq (talak atau khuluk); Q
f. pelanggaran talik talak (termasuk talak).

putusnya perkawinan seperti tersebut di atas, pada dasar- 
nya hanyalah meliputi a. kematian; b, talak; c. khuluk; 
serta fasakh, sedangkan syiqaq dan pelanggaran talik talak 
sudah termasuk dalam talak dan khuluk.

Keempat macam penyebab putusnya perkawinan dalam 
Hukum Islam apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada 
dalam UU 1/1974, maka ketentuan tersebut masuk pada keten
tuan pasal 38 sub b yaitu putusnya perkawinan karena per-' 
ceraian.

Pengertian talak menurut Hukum Islam diartikan se
bagai perceraian yang timbul karena kata-kata talak dan 
seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas atau secara 
sindiran yang maksudnya melepaskan atau membebaskan istri- 
nya dari ikatan perkawinan."^ Sudah menjadi ketentuan Hu
kum Islam bahwa talak itu adalah hak laki-laki atau suami

Q7Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam> Hida- 
karya Agung, cet, X, Jakarta, 1983, h. 110.

^ H . M .  Jamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indo
nesia. Ghalia Indonesia, cet. I, Jakarta, 1982, h. l+Q,
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don hanya la sa ja yang boleh mentalak istrinya. Hal demi- 
kian dapat dipahami bahwa suamilah yang dibebani :kewajib- 
an rumah tangga, nafkah istri, anak-anak, .Walaupun Islam 
memberikan hak talak pada suami untuk ‘ menceraitehn -.istrinya 
akan tetapi talak itu haruslah dilakukan dengan sebab-se- 
bab yang jelas karena talak itu sendiri sebenarnya amat 
dibenci oleh Allah, eeporti disabdakan oleh nabi Muhammad 
s.a.w. yang artinya,' Tiada sesuatu yang halal yang arnat 
dibenci Allah, selain daripada talak.

Adapun alasan atau sebab-sebab yang boleh dipakai 
untuk menjatuhkan talak adalah:

1. istri berbuat zina;
2 . istri nus.yuz, setelah diberi nasihat dengan cegala 

daya upaya;
3 * istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahatan 

yang mcngganggu rumah tangga;
4. dan lain-lain sebab yang berat yang tidak dapat me- •

mungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damai dan 
31teratur.

Dari alasan-alasan perceraian menurut Hukum Islam tersebut 
dapat diketahui bahwa UU 1/1974 lebih mudah memberi xjelu“ 
ang untuk melakukan perceraian, tetapi perlu diketahui 
bahwa UU 1/1974 merupakan undang-undang yang bersifat na-

■^^Mahmud Yunus, op.cit.. h. 112.
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sional. Sebab itu alasan perceraian yang terdapat di dalam 
nya merupakan pengambilan dari beberapa aturan perundang- 
undangan.

Khuluk dalam Hukum Islam merupakan hal yang istime- 
v/a karena perceraian bisa terjadi atas dasar persetujuan 
kadua belah pihak. Khuluk adalah .'<ak dari pih^k istri un
tuk menceraikan suaminya dengan pembayaran iwadl kepada 
suami boleh dengan ucapan khuluk atau talak.

Fasakh adalah cars untuk memperoleh perceraian yang 
hanya dapat diminta berdasarkan sebab-sebab yang khusus, 
misalnya suami tidak sanggup untuk mernbeid keperluan hidup 
seperti yang telah ditentukan oleh Hukum Islam. Selain itu 
alasan lain yang dapat digunakan adalah a. sakit gila, b. 
sakit kusta, c. sakit sopak, d. menderita penyakit yang 
tidak dapat melakukan hasrat kelamin. Dalam hal memfasakh- 
kan perkawinan ini yang perlu diperhatikan, bahwa fasakh 
harus dilakukan di depan hakim dan diikuti dengan keterang- 
an yang cukup seperti dua orang saksi atau keterangan dua 
orang dokter yang memeriksa penyakit itu.

2• Tata Cara Perceraian
Sesuai dengan prinsip mempersukar terjadinya per

ceraian maka UU 1/1974 melalui pasal 39 dan 40 memuat ke- 
tentuan bahwa seseorang dapat melakukan perceraian dan di- 
anggap sah perceraiannya apabila dilakukan di depan sidang 
pengadilan dan didasari dengan alasan-alasan yang sah yang
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telah ditentukan. Sedang tata cara perceraian di depan 
sidang pengadilan itu dan tata cara nengajukan gugatan ke- 
pada pengadilan itu, menurut pasal pasal 39 ayat 3 dan pa
sal 40 ayat 2 diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tersendiri.Peraturan tersebut dapat ditemukan pada Pera
turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 dalam pasal 14 sampai 
dengan pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan pasal 36.

Dalam penjelasan resmi pasal 14 PP 9/1975 ditegas- 
kan bahwa tata cara perceraian seperti diatur pada pasal 
14 sampai dengan pasal 18 dimaksudkan untuk 'cerai talakJ. 
Sedangkan peraturan tata cara peceraian -pasal 20 sampai 
dengan pasal 36 tidak dijelaekan istilahnya, maka untuk 
membedakan dengan cerai talak, undang-undang menyebut de
ngan gugatan perceraian di mana perceraian itu timbul ka
rena adanya gugatan sehingga dapat disebut dengan 'cerai ■ 
gugat1. Menurut penjelasan pasal 20 ayat 1 PP 9/1975 dije- 
laskan bahwa gugatan. perceraian atau cerai gugat dipergu- 
nakan dalam dua hal, pertama digunakan bagi seorang istri 
yang mela.ngsun’gkan perkawinan menurut agama Islam, kedua, 
digunakan bagi seorang suami atau seorang istri yang me- 
langsungkan perkawinannnya inenurut agamanya dan kepercaya- 
annya itu selain agama Islam,

Dengan. demikian dari ketentuan-ketentuan tentang 
perceraian dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU 1/1974 
dan pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP 9/1975 dapat disim-
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pulkan bahwa ada dun mac am perceraian:
1. cerai talak
2. cerai gugat.
Dan untuk mendapatkan gambaran tentang tata cara percerai
an akan diuraikan di bawah ini. 
ad. 1. Cerai Talak

Sebagaimana dikemukakan di muka, tata cara percc - 
raian yang dimaksudkan cerai talak di atur dalam pasal Ik 
sampai dengan pasal 18 PP 9/1975* Istilah cerai talak ini 
dalam peraturan pernerintah hanya dapat digunakan oleh sua- 
mi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.

Menurut pasal 14 PP 9/1975 seorang suami yang tolah 
melangsungkan perka.winanny a menurut agama Islam yang akan 
menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan 
(agama) di v/ilayah hukum tempat tinggalnya yang'-berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya di- 
sertai dengan alasan-alasan, serta meminta kepada penga
dilan mengadakan sidang untuk keporlunn tersebut. Salah 
satu alasan yang dapat diajukan adalah bahwa istrinya me
lakukan penganiayaan berat terhadap diri suami, sehingga 
hal ini sesuai dengan apa yang telah ditentuksn secara. li- 
mitatif dalam pasal 19 sub d PP 9/1975* Setelah menerima 
dan mempelajari surat pemberitahuan tersebut, maka penga
dilan dalam waktu 30 hari memanggil suami istri itu untuk 
dimintai penjelasan atas maksud mengadakan perceraian ter-
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sebut. Selanjutnya pengadilan akan mengadakan sidang untuk 
menyaksikan ikrar cerai talak jika terdapat alasan yang 
tersebut dalam pasal 19 PP 9/1975- Namun walaupun salah 
satu alasan perceraian yang diajukan terbukti, pengadilan 
tetap wajib bcrusaha untuk mendamaikan suami istri itu dan 
bila pcrlu pengadilan dapat minta bantuan BP/*. (Badan Pena- 
sehat Perkawinan dan Penelcsaian Perceraian). Apabila Pe
ngadilan Agama sudah berusaha mendamaikan dan tidak berha- 
sil, serta berpendapat bahwa antara suami istri yang ber- 
sangkutan tidak mungkin lagi didemaikan untuk hidup rukun 
dalam rumah tangga, maka barulah suami dapat mengikrarkan 
talak kepada istrinya di depan sidang pengadilan.

Setelah ikrar talak diucapkan maka pengadilan mem- 
buat keterangan tentang terjadinya perceraian itu dan di- 
kirimkan ke psgawai pencatat di tempat perceraian itu ter- 
jadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Dengan demikian paaal 38 sub dan pasal 39 UU 1/1974 
jo. pasal 1/| sampai dnngan pasal 18 P P -9/1975 telah inembe- 
ri kemungkinan pada scorang suami yang melangsungkan per- 
kawinannya menurut agama Islam untuk menjatuhkan talak ke
pada istrinya. Hal ini berarti bahwa undang-undang perka
winan nasional mengakui bahwa talak itu adalah hak suami. 
Hanya hak talak ini dapat dipergunakan di depan sidang Pe
ngadilan Agama. Hal 'ni penting dimaksudkan agar suami ti
dak sewenang-wenang/tanpa alasan menjatuhkan hak cerai yang
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ada padanya, tidak seperti sebelumnya hak cerai dapat di- 
pergunakan di sembarang tempat. 
ad. 2. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan cerai gugat ini adalah perce
raian yang diajukan atas dasar gugatan lebih dulu kepada 
pengadilan sebagaimana disebut dalam pasal 40 ayat 1 UU 
1/1974* Gugatan perceraian yang dimaksud digunakan oleh se
orang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama 
Islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama atau kepercayaannya itu selain 
agama Islan. Hal ini diuraikan dalam pasal 20 ayat 1, pen- 
jelasan PP 9/1975*

Menurut pasal 40 ayat 2 UU 1/1974 tata cara menga
jukan gugatan tersebut ayat 1 diatur dengan peraturan per- 
undangan tersendiri* Peraturan pelaksanaanya dapat ditemu- 
kan dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 PP 9/1975* 
Gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak melaku
kan penganiayaan diajukan oleh penggugat atau kUasanya ke
pada pengadilan yang daerah hukumnya-meliputi tempat kedi- 
aman .tergugat. Hal ini dapat dilihat pada pasal 20 ayat 1 
PP '9/1975 yang merupakan ketentuan prinsip kemana penggu
gat dapat mengajukan gugatan perceraiannya. Pengadilan 
yang dimaksud adalah pengadilan agama bagi gugatan yang 
diajukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan 
menurut hukum Islam dan pengadilan negeri bagi seorang su-
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mi atau istri yang beragama selain Islam.
Langkah berikutnya diadakan pemanggilan para pihak 

atau kua^anya. Dalam pasal 26 ■ sampai dengan pasal 28 PP 
9/1975 tersirat pengertian bahwa pada pokoknya pemanggilan 
harus disampaikan pada orang yang bersangkutan. Akan teta
pi untuk mencapai hal tersebut tentu ada kesulitan, jika 
tempat kediaman tergugat tidak jelas. Oleh karena itu da
lam praktek, pengadilan memanggil dengan cara menempelkan 
gugatan pada papan pengumuman di pengadilan atau mengumum- 
kan melalui beberapa surat kabat* atau mass media lain, da
lam hal pemanggilan ini apabila: a. tempat kediaman tergu
gat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai 
tempat kediaman yang tetap dan b. tergugat bertempat ke
diaman di luar negeri, serta c. tergugat meninggalkan peng- 
gugat selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin penggugat 
dan tanpa alasan yang sah,. maka gugatan cerai diajukan ke- 
pada pengadilan di tempat :kediaman penggugat.

Jika pemanggilan sudah dilaksanakan, pengadilan me
ngadakan persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian 
dengan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterima- 
nya surat gugatan di kepaniteraan. Sebagaimana dalam hal 
cerai talak, maka dalam hal cerai gugatan pun pengadilan 
mempunyai kewajiban untuk berusaha mendamaikan suami istri 
yang sedang berperkara. Usaha mendamaikan ini tidak hanya 
terbatas pada sidang pertama saja, tetapi pada setiap saat
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sepanjang perkara belum diputuskan oleh hakim. Hal ini me
nurut hemat saya .penting sekali agar perceraian sejauh 
mungkin tidak terjadi. Keadaan semacam ini sesuai dengan 
jiwa UU 1/1974 itu sendiri.

Dalam ucaha perdawaian oleh pengadilan ada dua ke- 
mungkinan, pertama jika para pihak menyetujui perdamaian, 
maka gugatannya dicabut dan sidang dihentikan. Kedua, jika 
para pihak tidak mencapai perdamaian, maka sidang pemerik- 
saan dilanjtrtkan. Dalam hal para pihak menempuh jalan da- 
mai, maka pertama membuat perjanjian di bawah tangan yang 
isinya mereka tetapkan sendiri. Selanjutnya berdasarkan 
perjanjian tersebut hakim membuat akta perdamaian di mans 
bentuk dan kekuatan hukumnya sama dengan putusan hakim 
serta mempunyai kekuatan hukumtetap. Namun demikian peran- 
an hakim di sini tetap dituntut secara aktif demi terca- 
painya perdamaian kedua belah pihak, seperti dikemukakan 
oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, "peranan hakim dalam 
prosedur perceraian ini adalah secara aktif memutus perka
winan dengan perceraian, jadi bukan sekedar menyaksikan

12terjadinya perceraian dengan ponjatuhan talak".
Tahap berikutnya pada acara perceraian adalah tahap 

putusan hakim. Walaupun dalam pemeriksaan perkara dilaku
kan dalam sidang tertutup, namun pada saat pembacaan pu-

T p
R, Soetojo Prawirohamidjojo, op. cit., h. 135*
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tusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Dengan adanya putusan hakim mengakibatkan perkawinan men- 
jadi putus dan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian 
timbul pertanyaan mengenai kapan perceraian itu dianggap 
terjadi. Mengenai hal ini terdapat perbedaan antara orang 
yang melangsungkan perkawinan secara Islam dengan mereka 
yang melangsungkan perkawinan selain dar.ipada Islam. Bagi 
perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, maka perce
raian baik cerai talak maupun cerai gugatan dianggap terja- 
di dan berlaku beserta akibatnya sejak saat perceraian itu 
dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama atau- jatuhnya 
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hu- 
kura yang tetap, seperti termaktub dalam pasal 18 dan pasal 
34 ayat 2 PP 9/1975* Sedangkan bagi perkawinan dilangsung- 
kan selain menurut agama Islam, maka perceraiannya diang
gap terjadi serta segala akibatnya terhitung sejak saat 
putusan itu didaftarkan pada daftar pencatatan oleh pegawai 
pencatat.
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PENGGUNAAN ALASAN PERCERAIAN PASAL 19 SUB D PP 9/1975
DAN AKIBAT HUKUMNY A

1. Per.buat an__Keke ,i am an Atau Penganiayaaii-Bera.t
Untuk mencapai tujuan perkawinan memang tidaklah 

mudah kadang-kadang ada beberapa persoalan di dalam tumah 
tangga yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di 
antara suami istri. Perselisihan itu seharusnya dapat di- 
atasi secepatnya oleh kedua suami istri itu. Namun adaka- 
lanya suatu perselisihan terjadi sampai berlarut-larut, 
bahkan perselisihan itu tidak sekedar bertengkar biasa 
tetapi sudah menjurus ke arah perbuatan kejahatan yang da
pat membahayakan salah seorang suami/istri. Keadaan sema- 
cam ini sudah barang tentu dapat menyiksa batin kedua pa- 
sangan itu, lagi pula dapat mengganggu ketentramari rumah 
tangga itu sendiri ataupun masyarakat.

Menyadari problema yang demikian ini, undang-undang 
tentang perkawinan membuka peluang bagi rumah tangga yang 
benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yaitu 
dengan merumuskan beberapa alasan yang dapat dijadikan da
sar untuk bercerai. Dan salah satu alasan tersebut antara 
lain: "Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penga- 
niayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain". 
Sebagaimana dirumuskah dalam pasal 19 sub d Peraturan Pe- 
merintah Nomor. 9 Tahun 1975> yang merupakan aturan pelaksa
naan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*

BAB XIX

30
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Alasan kekejaman atau penganiayaan berat untuk me- 
mohon untuk bercerai seperti diatur dalam perundang-un- 
dangan, tidaklah dijelaskan secara terinci mengenai arti 
perbuatan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri. 
Demikian pula mengenai patokan yang dapat dipakai bahwa 
perbuatan kekejaman atfcu penganiayaan -itu dapat membahaya- 
kan pihak lain, tidak dirumuskan secara jelas. Persoalan 
tersebut sudah barang tentu dapat menimbulkan penafsiran 
yang berbeda di kalangan praktisi hukum. Sehubungan dengan 
hal itu, saya mencoba menganalisa dengan membandingkan de
ngan ketentuan hukum positif kita.

Penyebutan kata kekejaman dan penganiayaan berat 
pada alasan perceraian menurut UU 1/1974 memang tidak ada 
penjelasannya secara resmi. Hal ini rupanya oleh pembentuk 
undang-undang sengaja diserahkan kepada hakim yang menanga- 
ni perkara untuk menafeirkannya. Apabila suatu perundang- 
undangah isinya tidak jelas, maka hakim berkewajiban untuk 
menafsirkannya sehingga dapat diberikan keputusan yang 
sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum yakni 
mencapai kepastian hukum. Kebebasan hakim dalam menafsirkan 
isi perundang-undangan tersebut tersirat dalam pasal 14 
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, bahwa pengadilan tidak 
boleh menolak. untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara 
yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak atau kurang 
jelas

Beranjak dari kebebasan hakimitu, agar dapat menca-
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pai kehendak pembentuk undang-undang dan sesuai dengan ke- 
nyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim mengguna^ 
kan beberapa cara penafsiran peraturan perundang-undangan. 
Dan untuk memberikan pengertian pada penganiayaan dan keke
jaman dapat digunakan penafsiran secara gramatikal (tata 
bahasa), yaitu cara penafsiran berdasarkan bunyi undang- 
undang dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan 
dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipa- 
kai undang-undang. Oleh sebab itu, terhadap masalah penga
niayaan (berat) dapat dijumpai dalam peraturan hukum pida- 
na (K.U.H.P.) di mana hal tersebut diatur dalam Bab XX pa
sal 351 sampai dengan pasal 357* yang tergolong sebagai 
kejahatan terhadap badan dan nyawa.

Di dalam K.U.H.P. istilah penganiayaan tidak diru- 
muskan secara yuridis formal. Hamun dalam yurisprudensi 
menetukan bahwa penganiayaan diartikan dengan sengaja me- 
nyeba^kan perasaan tidak enak.< (penderitaan), rasa sakit 
(pijn) atau luka. ^  Perasaan tidak enak, misalnya mendo- 
rong terjun ke sungai sehingga menjadi basah atau menyuruh 
orang berdiri di terik panasnya matah'ari. Demikian juga 
membuat rasa sakit (pijn) misalnya mencubit, memukul, me- 
nempeleng dan lain sebagainya. Luka misalnya, mengiris, 
memotong, menusuk dan lain sebagainya. Menurut pasal 351

^ R .  Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
LK^U.H.P_.J_ Serta. Komentar-komentarn^va Lengkap Pasal Demi 
Pasal. Politeia, Bogor, 1976, h. 211.
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angka 4 termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah
"sengaja merusak' kesehatan". Bagaimana caranya merusak ke-
sehatan itu tidak ditentukan. Oleh SR Sianturi diberi con-
toh antara lain, menempatkan seseorang di suatu tempat
yang hawanya busuk, melempari seseorang* memberikan makan-

1?an yang sudah busuk.
Dengan demikian, penganiayaan (mishandeling) tujuan 

utaraanya adalah untuk membuat sakitnya si korban. Perbuat- 
an melukai, merusak kesehatan ini sifatnya lebih menjurus 
pada sakit secara jasmaniah.

Tentang penganiayaan berat, dalam pasal 354 ayat 1 
disebutkan, "Barang siapa dengan sengaja melukai berat 
orang lain dipidana karena penganiayaan berat, dengan pi- 
dana penjara selama-lamanya delapan tahun". Terhadap peng
aniayaan berat dalam pasal ini yang menjadi tujuan dari 
pelaku adalah luka berat pada korban, seperti dikemukakan 
oleh S*R. Sianturi, "Dengan sengaja melukai berat dihu- 
bungkan dengan kualifikasinya yaitu 'karena penganiayaan 
berat', berarti tujuan dan kehendak dari si pelaku adalah 
agar obyek itu luka berat. Bukan hanya luka saja. Dan juga 
harus terjadi luka berat itu barulah dapat disebut terjadi 
1penganiayaan berat1. ^ D i  samping penganiayaan berat,

^2S.R. Sianturi, Tindak Pldana Di KUHP Berikut 
Uraiannva. cet. I, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 19&3> 504.

13Ibid. h. 507.
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K.U.H.P. juga mengatur penganiayaan biasa yang menimbulkan 
luka berat yaitu terdapat pada pasal 351 ayat 2, "Jika 
perbu.atan raengakibatkan luka-luka berat yang bersalah di- 
kenakan pidana penjara paling lama lima tahun".

Apabila diperbandingkan ketentuan pasal 351 ayat 2 
dengan pasal 354 ayat 1 tersebut, maka terdapat kesamaan 
yaitu mengakibatkan luka berat, dan sekaligus terdapat 
perbedaannya. Perbedaan itu terletak pada unsur kesengaja- 
annya. Pada pasal 351 ayat 2, luka berat itu.-sebenarnya 
tidak dikehendaki, hanya merupakan akibat saja. Sedangkan 
pada pasal 354 ayat 1 justru luka berat itu dikehendaki 
yakni merupakan tujuan semula dari si pelaku. Adapun luka 
berat yang dimaksud adalah luka berat sebagaimana tercan- 
tum pada pasal 90 K.U.H.P. yaitur

Luka berat berarti:
- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi 

harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menirabul- 
kan bahaya maut;

- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas 
jabatan atau pekerjaan pencarian;

- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat (verminklng);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya day a pikir sel-ama empat minggu lebih;, ,
- gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan. ^

Dari uraian-uraian di atas, dapat diperoleh suatu 
pengertian bahwa penganiayaan berat cenderung diartikan . 
sebagai suatu perbuatan yang membahayakan jasmani korban.

■^Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pida- 
aa)» cet. XIII, Bina Aksara, Jakarta, 19&3> h. 44.
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Pengadilan lebih menekankan pengertian penganiayaan berat 
terhadap badan jasmani .^Oadi penganiayaan berat diartikan 
sebagai suatu tindak pidana yang tujuannya untuk menyakiti 
melukai berat/parah pada si korban. Sehingga memang sudah 
sepantasnyalah apabila salah satu pihak baik suami atau 
istri melakukan penganiayaan berat dapat dijadikan alasan 
perceraian.

Penyebutan kata'membahayakan di dalam ketentuan pa
sal 19 sub d PP 9/1975 memang sudah seharusnya yaitu untuk 
menghindarkan suatu penafsiran misalnya saja baru kena 
tampar satu kali lantae perbuatan ini yang boleh dikata 
sebagai tidak membahayakan digunakan alasan untuk memohon 
perceraian. Lain halnya apabila seorang suami menganiaya 
istrinya dengan melukai kecil jari kelingking kiri, pada- 
hal ia mengetahui bahwa istrinya sebagai seorang pemain 
biola yang merupakan pekerjaannya, Sehingga terpaksa ter** 
halang untuk main biola, maka meskipun luka itu kecil, te
tapi penganiayaan ini dapat digolongkan sebagai pengania
yaan berat. Maka dari itu, di sini peranan pembuktian ada- 
nya faktor penganiayaan berat sangat dominan. Dalam prak*- 
tek, pengadilan bisa minta bantuan dokter untuk memberikan 
Visum et Repertum atau keterangan pemerikeaan dokter yang 
akan dipergunakan sebagai pedoman untuk meyelesaikan per-

"^Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya 
21 November 1990»
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kara bahwa penganiayaan berat benar-benar telah terjadi. 
Menurut heraat saya, sebaiknya dalam gugatan perceraiannya 
dilampirkan visum dokter yang menyatakan bentuk pengania
yaan yang dilakukan untuk memudahkan hakim dalam pemerik- 
saanya. Terserahlah pada hakim apakah visum itu cukup tin- 
tuk dijadikan bukti atau tidak sebab menurut ketentuan 
yang berlaku hakim tidak terikat oleh visum seperti itu, 
mengingat dalam hal ini sifatnya sangat subyektif. Jadi 
hakim harus meninjau setiap perkara secara kasuistis.

Seperti telah dijelaskan di depan bahwa undang-un- 
dang tentang perkawinan mencantumkan kekejaman dan penga
niayaan berat sebagai salah satu alasan perceraian. Menge
nai penganiayaan berat telah diuraikan di atas, Sedangkan 
istilah kekejaman, undang-undang tidak menerangkan apa 
yang dimaksud dengan kekejaman sehingga dapat dijadikan 
alasan untuk memohon perceraian.

Berbeda halnya dengan penganiayaan berat, istilah 
kekejaman dalam K.U.H.P. tidak ada pengaturannya. Oleh ka- 
renanya berdasarkan penafsiran secara gramatikal (pasal 19 
sub d PP 9/1975)i kata kekejaman dapat diberikan pengertian 
sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari. Me
nurut W.J.S. Poerwadarminta, kekejaman dapat diartikan se
bagai: a. perbuatan aniaya; b. perbuatan yang tidak menaruh 
belas kasihan; c. perbuatan yang menyebabkan orang lain 
menderita atau sengsara. Menilik dari pengertian tersebut
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terlihat bahtoa kekejaman -pada dasarnya merupakan perbuatan 
yang menyebabkan orang lain mengalami penderitaan. Ini 
berarti bisa ditafsirkan menyebabkan orang lain menjadi 
tersiksa batinnya &tauf'mengalami derita batin/rokhani. Hal 
serupa diungkapkanrpula oleh pengadilan, Asalkan perbuatan 
tersebut menimbulkan rasa sakit yang sederaikian rupa se- 
hingga si korban menjadi tertekan batinnya sudah dapat di- 
jadikan sebagai alasan perceraian, walaupun tidak ada pe- 
nganiayaannya .̂

Untuk memahami labih jauh terjemahan dari kekejaman 
harus dikaitkan dengan redaksi pasal 19 sub d yang mencan- 
tumkan katfc-kata,"... yang membahayakan terhadap pihak 
yang lain11* Jadi kekejaman dapat dipakai sebagai alasan 
perceraian haruslah bersifat membahayakan, baik membahaya
kan jasmani ataupun membahayakan mental/rokhani. Pemberian 
arti pada membahayakan 'mental/rokhani' memang harus di- 
perhatikan. Seperti diketahui masalah membahayakan ini si
fatnya juga sangat subyektif. Misalnya, perbuatan seseo- 
rang kadang-kadang tidak menyebabkan penderitaan pada se- 
seorang yang normal akan tetapi menyebabkan kesakitan atau 
penderitaan pada seseorang yang 'normal'• Sebagai contoh, 
jika seorang istri mengidap penyakit jantung yang diketa
hui oleh suaminya kemudian suaminya sering melakukan per-

^Wawacara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 
21 November 1990.
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buatan yang menyebabkan kekejutan syaraf si istri. Dalam 
contoh tersebut perlakuan suami jelas tidak menimbulkan 
luka/cacat jasmani pada diri si isrti. Tetapi pada orang 
yang menderifca penyakit jantung tentu saja bisa menyebab- 
kanrpenderitaan bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh se~ 
bab itu perlakUan suami yang demikian menyakitkan dapatlah 
dikatakan sebagai perbuatan kekejaman. Sebagai contoh lain 
saya mencoba membandingkan dengan salah satu alasan perce
raian yang terdapat dalam pasal 209 B.W. yaitu menimbulkan 
luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan 
hidup pihak yang lain.

Menurut kata dalam pasal 209 B.W. tersebut tersirat 
bahwa suatu percobaan pembunuhan bukanlah alasan perceraian 
apabila tidak menimbulkan luka berat dan tanpa melakukan 
penganiayaan. Rechtbank (pengadilan) Amsterdam berpendapat 
suatu percobaan pembunuhan dengan membuka saluran gas dan 
karena tidak menimbulkan luka berat dan tidak merupakan * 
penganiayaan dikatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat di
jadikan alasan untuk perceraian (Rechtbank/Rb. Amsterdam,
16 Maret 190k, W 8123).17

Dari kasus tersebut bilamana dilihat dari rumusan 
pasal 19 sub d PP 9/1973, perbuatan itu dapat digolongkan 
sebagai suatu kekejamaa jika dilakukan dua kali atau lebih

17'R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
Hukum Orang Dan Keluarga. Alumni, Bandung, 1986, h. 11^.
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meskipun tidak mengakibatkan luka berat. Di samping itu 
perbuatan perabunuhan dipandang oleh masyarakat merupakan 
perbuatan yang paling tercela, demikian pula percobaan 
pembunuhan apalagi dilakukan terhadap anggota keluarga, b u -  

arai terhadap istri atai sebaliknya istri terhadap suami.
Oleh karenanya perbuatan itu dapat digunakan sebagai alas- 
an untuk perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat 
ditarik kesimpulan, perbuatan penganiayaan berat dapat di- 
terjemahkan sebagai perbuatan yang membahayakan jasmani 
dengan;- luka berat/parah sebagai ukurannya. Sedangkan per
buatan kekejaman dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang 
cenderung membahayakan mental/rokhani/batin si korban. Ma- 
■ka dari itu, jika terdapat perkara perceraian dengan alas
an penganiayaan ternyata tidak terbukti adanya penganiayaan 
berat, maka menurut hemat saya, hakim dapat saja mempertim- 
bangkan bahwa penganiayaan itu sudah sedemikian rupa se- 
hingga cukup relevan dianggap sebagai perbuatan kekejaman 
sehingga perderaian dapat diputuskan.

Dengan demikian, pasal 19 sub d PP 9/1975 dapat di- 
interpretasikan tidak hanya terbatas pada pengertian badan 
jsmani saja melainkan juga membahayakan mental/batin korban. 
Ini seperti telah dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang 
dikatakan sebagai berikut:

Kami rasa kekejaman yang meliputi mental yang berupa
penghinaan dan penistaan yang melampaui batas dapa di-
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tafsirkan sebagai kekejaman yang dapat membahayakan, 
dalam hal ini membahayakan mental yang bersangkutan, 
sehingga kekejaman itu tidak merupakan ancaman terha
dap phisik tetapi juga kekejaman yang mengancam dan 
membahayakan psikis. Dengan demikian kategori kekejam
an harus diperluas dari anoaman yang membahayakan badan 
jasmani, harus juga yang mengancam rohani ( m e n t a l ) . 18

Berdasarkan data-data di pengadilan menunjukkan 
bahwa alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya per
ceraian itu kompleks dan variatif. Pada umumnya lebih dari 
satu penyebab dan saling berkaitan. Kompleks dan variatif 
dimaksudkan bahwa alasan yang diajukan ke pengadilan tidak 
hanya menyangkut satu alasan saja?sebagaiamana dicantumkan 
dalam pasal ;19 PP 9/l975> melainkan dapat lebih dari satu 
al&san misalnya terdapat unsur zina, pemabok, penjudi bah- 
kan dengan penganiayaan.

Menghadapi kasus perceraian dengan alasan yang ber- 
variasi di mana di dalamnya terdapat unsur penganiayaan, 
peranan hakim dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara 
tersebut menjadi dominan. Dalam praktek, pengadilan biasa- 
nya mengambil pertimbangan lain di luar alasan penganiayaan 
sehingga dasar pertimbangan yang digunakan untuk..memutus 
perkara perceraian dengan alasan penganiayaan tidak terba- 
tas pada penganiayaan itu sendiri. Dari hal tersebut timbul 
suatu masalah mengapa hakim memutus perkara perceraian itu 
dengan pertimbangan lain. Ini disebabkan: pertama, untuk

1 o
M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Di Indonesia. 

£ahir Trading, Medan, 1975» h. 143*
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membuktikan adanya penderitaan atau kesakitan akibat pe
nganiayaan berat atau kekejaman banyak mengalami kesulitan. 
Kedua, untuk melindungi para pihak dari kehidupan rumah 
tangga yang memang tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, 
keharmonisan serta kerukunan.

Sebagaimana diketahui, seorang hakim dalam memutus 
suatu perkara tidak semata-mata hanya mendasarkan pada ke- 
tentuan-ketentuan atau aturan-aturan tertentu yang harus 
dipatuhi, melainkan harus pula mendasarkan pada keyakinan- 
nya. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan perkara per
ceraian yang di dalamny.a terdapat alasan penganiayaan se- 
ringkaliberkeyakinan bahwa dalam kehidupan rumah tangga 
itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sun
lit didamaikan sehingga wajar jika perceraian merupakan 
jalan terbaik bagi keluarga tersebut. Jadi unsur pengania
yaan dianggap sebagai satu rangkaian dari perselisihan itu. 
Dengan demikian alasan pasal 19 sub d PP 9/1975 tidak ba
nyak dipergunakan sebagai dasar pertimbangan, tetapi dia- 
rahkan pada pasal 19 sub f, yaitu antara suami istri terus 
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak r 
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini pengadilan 
belum pernah memutuskan perkara perceraian dengan alasan 
penganiayaan berat atau kekejaman seperti tercantum dalam 
pasal 19 sub d PP 9/1975-

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



U2

2. Akibat Hukum Perc.eralfiH
Sering kali orang mempunyai prasangka bahwa kalau 

persoalan perceraian yang diputus oleh pengadilan, maka 
selesailah sudah tujuan dari pihak penggugat dan penggugat 
sudah merasa lega karena para pihak sudah tidak lagi bera- 
da Ui bawah naungan satu atap. Prasangka yang demikian ini 
adalah suatu kekeliruan yang besar, bagaimanapun juga per
ceraian yang stidah diputus mempunyai akibat hukum. Seandai- 
nya suami sebagai- tergugat dalam perkara perceraian dan 
selama dalam perkawinan tidak pernah dilahirkan anak dan 
istri tidak pernah menuntut nafkah, maka hal yang demikian 
ini bukanlah suatu kesulitan. Yang menjadi penting adalah 
manakala terjadi hal yang sebaliknya. Oleh karena itu akan 
menimbulkan persoalan tentang akibat hukum bilamana sepa- 
sang suami istri yang perkawinannya sudah diputus dengan 
perceraian sedang pihak istri menuntut hak-haknya baik 
mengenai penguasaan . anak-anak »aapun terhadap harta benda 
dalam perkawinan yang ditinggalkannya* Untuk itu akan saya 
uaraikan berikut di bawah ini.
2.1. Terhadap Istri

Setelah perkara perceraian diputus oleh hakim penga
dilan, maka perkawinan menjadi putus. Putusnya perkawinan 
membawa akibat yang pokok, yaitu persetubuhan menjadi ti
dak boleh lagi dilakukan. Menurut pasal 41 ayat 3 disebut
kan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
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memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu ke-
%wajiban kepada bekas istrinya.

Dari ketentuan itu terdapat makna bahwa satu pihak 
yaitu bekas suami mempunyai kewajiban untuk menghidupi dan 
memberi nafkah istri dan di lain pihak terhadap bekas is
tri, hakim dapat memberi kewajiban untuk memelihara atau 
menjadi wali dari anak yang ditinggalkannya. Untuk itu 
dalam gugatan perceraian sekaligus juga dicantumkan menge- 
nai nafkah yang dituntut. Meskipun pihak suami diberi be- 
ban kewajiban, namun kenyataannya sering dijumpai suami 
melupakan. kewajibannya atau mungkin bekas istri diam saja 
dan tidak mengajukan surat penetapan kepada pengadilan. 
Tidak menuntutnya pihak istri terhadap nafkah yang seha- 
rusnya diberikan kepadanya, hal ini bisa disebabkan oleh 
beberapa faktor, yaknis
1. ada sifat pasrah dan perasaan malu untuk menuntut;
2. kemungkinan si istri merasa tidak perlu membutuhkan ka

rena ia sudah bekerja dan dapat menghidupi anak-anaknya
3. kemungkinan si istri termasuk dalam keluarga yang ber-

ada sehiiifcga tidak mempersoalkan diberi tidaknya nafkah
19oleh bekas suami. 7

Dari beberapa faktor tersebut di atas, bila dikait-

*^R.S. Hutabarat, "Tanggung Jawab Alimentasi Oleh 
Suami Terhadap Anak-anaknya Setelah Perpisahan Ditinjau 
Dari Undang-undang No. 1/1974"• Pertanggung.iawaban__Hukmn. 
FH Unair, Surabaya, 1979 > h. 125*
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kan dengan kewajiban yang dibebankan kepada pihak suami 
tidak terlepas begitu saja, Oleh karena itu kepada pihak 
istri diberikan suatu upaya, yaitu dengan mengajukan ekse- 
kusi pada pengadilan sehingga dengan demikian dapat dipak- 
sakan kepada pihak suami yang melepaskan kewajibannya. 
Akhirnya pemenuhan nafkah sedapat mungkin dapat dikabulkan 
baik sebagian atau seluruhnya.

2.2. Terhadap Anak
Permohonan gugatan mengenai anak dari hasil perka

winan dapat diajukan bersama-sama terutama dalam hal siapa 
yang akan menjadi pengasuh dari anak tersebut. Sebab sering 
kali timbul perselisihan antara penggugat dengan tergugat 
dalam soal perwalian dari anaknya. Dalam hal yang demikian 
pihak pengadilanlah yang akan menyelesaikan guna dicari 
jalan tengah agar kedua bekas pasangan suami istri tidak 
dikecewakan. Pada kenyataan di pengadilan biasanya baik 
tergugat maupun penggugat sebelum mengajukan gugatan per
ceraian didahului dengan kesepakatan bahwa salah satu pi
hak sanggup mengasuh dan memelihara dari anaknya.

Dalam memelihara anak tersebut tidak lepas dari ma- 
salah biaya dan nafkah. Oleh karena itu pada umumnya bekas 
suami yang membiayai pemeliharaannya karena sebagai ayah 
anak itu mempunyai tanggung jawab dan sekaligus sebagai 
pencari nafkah. Seperti termuat dalam pasal k1 ayat 2 UU 
1/197k* yang pada intinya apabila bapak dari anak tersebut

kk

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI KEKEJAMAN ATAU PENGANIAYAAN ... TONY SISWANTO



tidak mampu memikul biaya pemeliharaan, pengadilan dapat 
menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut.

2*3* Terhadap Harta Benda
Apabila sepasang suami istri putus perkawinannya 

karena perceraian ia tidak mungkin terlepas dari harta ben- 
danya begitu saja, akan tetapi menghendaki pembagian seca
ra adil dan tidak merugikan semua pihak. Undang-undang se- 
benarnya tidak mengatur tentang harta benda suami istri se- 
telah perkawinan mereka putus. Undang-undang hanya menga
tur mengenai harta benda dalam perkawinan, sebagaimana 
tercantum dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 UU 1/1974- 

Menurut pasal 35 ayat 1 yang menyebutkan bahwa har
ta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 
bersama. Oadi dalam hal suami atau istri bekerja dengan 
memperoleh gaji/penghasilan, penghasilannya adalah masuk 
harta bersama. Dengan kata lain, harta bersama adalah se
mua harta yang diperoleh suami atau istri selama •dalam 
ikatan perkawinan. Karena merupakan harta bersama, maka 
dalam penggunaannya dapat dimintakan persetujuan suami 
atau istri kendatipun yang bekerja hanya salah satu pihak 
suami atau istri. Hal ini ditentukan dalam pasal 36 ayat 1. 
Selanjiitnya pasal 35 ayat 2 menyebutkan, harta dari masing 
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari 
masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menen-

45
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tukan lain. Terhadap bawaan ini masing-masing suami dan 
istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 
hukum terhadap bendanya.

Dari apa yang terurai di atas# apabila terjadi per- 
ceraian* maka menurut pasal 37 tW 1/1974* terhadap harta 
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimak
sud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, 
dan hukum-hukum lainnya (penjelasan pasal 37). Pengaturan 
pasal 37 ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri di 
masyarakat sebab baik hukum agama, hukum adat maupun hukum 
hukum lainnya mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai 
harta benda yang ada setelah perkawinan putus. Terhadap 
pembagian harta bersama tersebut, R. Soetojo Prawirohami- 
djojo berpendapat, "Oleh karena kedudukan suami dan istri 
adalah seimbang,maka tiada lain harta bersama tersebut ha
rus dibagi dua, separo untuk bekas suami dan separo yang

20lain untuk bekas istri”.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, o p . cit.T h.147.20
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DASAR PERTIMBAMGAN DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
BAB IV

1* Duduk Perkara
Dalam bab IV'ini saya ingin menganalisis dan membe

ri komentar atas kasus mengenai tuntutan perceraian, baik 
yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya maupun di Pe
ngadilan Agama Surabaya. Untuk itu akan saya uraikan lebih 
dahulu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, 
yaitu putusan nomor 3 08/Pdt. G/1987•

Para pihak yang bersangkutan dalam perkara tersebut 
antara lain : Liem Marta Nio (Marta Amelia), yang bertem- 
pat tinggal di jalan Ngagel Mulyo VII no, 30 Surabaya, da
lam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Markus Sayogo, 
yang selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan
Sie Sin Fa, bertempat tinggal di jalan Keputran Panjunan 
III no. 35 Surabaya, selanjutnya disebut tergugat.

Adapun duduk porkara yang menjadi dasar pertimbang- 
an hakim adalah -sebagai berikut:
1. penggugat dan tergugat telah menikah secara hukum dan 

tercatat di Catatan Sipil Surabaya dengan akteperkawin- 
an no. 579/ 1957;

2. dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan lima orang 
anak-anak, yang semuanya adalah berusia di atas 18 ta
hun, masing-masing anak tersebut bernama: Eko Amanto,
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Elly Sofia, Soehartono, Roebby Wahjudi, Elly Ooesfia;
3. Walaupun sudah dikaruniai lima orangj.anak, namun kehi- 

dupan rumah tangga tergugat dan penggugat beserta anak 
anak tidak pernah tentram, tergugat selalu mencari ke- 
salahan penggugat untuk dijadikan bahan bertengkar.dan 
selalu berueaha menutupi kekurangannya sendiri dan me- 
limpahkan kesalahan kepada orang lain;

4* selama perkawinan berlangsung antara penggugat dan ter
gugat rumah tangganya selalu diwarnai keributan, per- 
tengkaran dan sering kali tergugat melakukan pemukulan 
terhadap penggugat sehingga penggugat mengalami tekanan 
batin;

5 . tidak ada hubungan yang wajar antara suami istri maupun 
pemberian nafkah untuk penggugat dan anak-anak, itu

. . dialami penggugat selama bertahun-tahun. Di samping itu 
keadaan ini diperberat lagi' dengan emosi dan amarah 
yang bertubi-tubi dari tergugat yang sering disertai 
dengan ancaman pisau kepada penggugat;

6. tindakan tergugat semakin raemuncak dengan tanpa sebab 
yang jelas mengusir penggugat dan anak-anaknya dari 
rumah;

7* setelah anak-anak dengan penggugat meninggalkan tergu
gat karena diusir, selanjutnya tergugat hidup bersama 

' dengan wanita lain di luar nikah;
8. penggugat yang sudah lama tidak diberi nafkah berusaha
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mencari biaya hidup sendiri. Namun tergugat masih juga 
melabrak dan menteror dengan pisau ke rumah penggugat;

9. adanya kejadian seperti tersebut di atas, jelaslah ti
dak akan ada artinya lagi jika penggugat dengan tergu
gat tetap saja terikat dalam perkawinan, maka sebaiknya<
perkawinan ini memang diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan hal dan fakta di atas penggugat menga- 
jukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai 
berikut:
1. mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. memutuskan, menyatakan perkawinan antara penggugat dan 

tergugat yang terdaftar dengan akte no. 579 / 1957 pu
tus karena perceraian;

3. membebankan biaya-biaya menurut hukum kepada tergugat.
Pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat 

yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan ter
gugat sama sekali tidak pernah hadir walaupun telah dipang- 
gil dengan sepatutnya oleh pengadilan dan ketidak hadiran 
tergugat di persidangan tidak mengirimkan berita ".secara 
resmi dan juga tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil- 
nya, sehingga hakim menganggap bahwa ketidakhadiran tergu
gat adalah tidak mempunyai alasan yang cukup dan pemerik- 
saan perkara dilanjutkan.

Pada persidangan penggugat telah mengajukan alat 
bukti yang dapat dipakai untuk menguatkan gugatannya, an-.
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tara lain:
1. fotocopy kutipan akte perkawinan dari Catatan Sipil 

tertanggal 12 agustus 1957 nomor 579 / 1957;
2. fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Eko Amanto 

dari Catatan Sipil tertanggal 2 oktober 1985i
3. fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Elly Sofia 

dari Catatan Sipil Surabaya tertanggal 2 oktober 1985; 
fotocopy kutipan akte kaelahiran atas nama Soehartono 
dari Catatan Sipil Surabaya tertanggal 1 oktober 1986;

5* fotocopy kutipan akte'kelahiran atas nama Roebby Wahjudi 
dari Catatan Sipil Surabaya tertanggal 2 oktober 1987;

6. fotocopy akte kelahiran atas nama Elly Ooesfia dari 
Catatan Sipil Surabaya tertanggal 27 januari 1987*

Di samping alat bukti berupa surat-surat kuasa penggugat 
juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama: 
Subuar dan Samini.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut yang telah di- 
periksa dengan demikian sampailah pada pertimbangan-per- 
timbangan yang berdasarkan bukti-bukti dan kenyataan di 
atas, kemudian disimpulkan bahwa:
1. alasan yang dipakai kuasa penggugat selalu terjadi per- 

tengkaran di dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan 
lagi diantara penggugat dan tergugat sebagai suami is
tri yang bahagia;

2. untuk memperkuat adanya percekcokan di dalam rumah tang-
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tara lain :
1* fotocopy kutipan akte perkawinan dari Catatan Sipil 

tertanggal 12 agustus 1957 nomor 579 / 1957 ;
2. fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Eko Amanto 

dari Catatan Sipil Tertanggal 2 oktober 1985;
3. fotocopy akte kelahiran atas nama Elly Sofia dari Ca

tatan Sipil Surabaya tertanggal 2 oktober 1985 ;
*+• fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Soehartono

idari Catatan Sipil Surabaya tertanggal 1 oktober 1966;
5* fotocopy akte kelahiran atas nama Roebby Wahjudi dari 

Catatan Sipil Surabaya tertanggal 27 januari 1987;
6* fotocopy akte kelahiran atas nama Elly Joesfia dari Ca

tatan Sipil Surabaya tertanggal 2 oktober 1985.
Disamping alat bukti berupa surat-surat kuasa penggugat 
jugaumenghadapkan dua orang sabsi masing-masing bernama ; 
Subuar dan Samini.

Dengan adanya bukti-bukti tersebut yang telah di- 
periksa dengan demikian sampailah pada pertimbangan-per- 
timbangan yann; berdasarkan bukti-bukti dan kenyataan di 
atas, kemudian disimpulkan bahwa :
1- alasan yang dipakai kuasa penggugat selalu terjadi per

tengkaran di dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan 
lagi diantara penggugat dan tergugat sebagai suami is
tri yang bahagia;

2* untuk memperkuat adanya percekcokan di dalam rumah tang
ga, penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah
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ga, penggugat telah mengajukan saksi-saksi;
3* karena telah terbukti antara penggugat dan tergugat 

terjadi percekcokan terus menerus tidak mungkin lagi 
rumah tangganya rukun kembali, maka gugatan penggugat 
melalui kuasanya, dinyatakan karena perceraian dikabul- 
k an;

k» tergugat setelah mendapat panggilan secara patut 'menu
rut hukum tetap tidak hadir, maka tergugat harus dinya
takan tidak hadir.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas hakim lalu memperhatikan peraturan perudangan-undang- 
an berkaitan dengan gugatan penggugat diantaranya UU 1/ 
1974, pasal 19 sub f PP 9/1975-

Sebagai kelanjutan majelis hakim mengambil keputus- 
an yang berbunyi sebagai berikut:
1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan 

verstek;
2* menyatakan bahwa perkawinan antara Liem Martha Nio dan 

Sie Sin Fa yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Catatan 
Sipil Surabaya pada tanggal 9 agustus 1957 sesuai akte 
perkawinan tertanggal 12 aguetus 1957 no,.579 / 1957 
putus karena perceraian;

3* membebankan biaya perkara pada tergugat.
Sebelum saya menganalisa kasus tersebut, saya akan 

membandingkan lebih dulu kasus yang terjadi^ di Pengadilan
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Agama Surabaya khususnya yang menyangkut masalah pengani
ayaan sebagai alasan perceraian. Keputusan tersebut berno- 
mor 155^/1985. Untuk itu akan saya uraikan di bawah ini.

Para pihak yang berperkara antara lain; Sisca Soli- 
chan Binti Tumingas yang bertempat tinggal di jalan Kedung 
sari I A/2 Surabaya. Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan
Moch. Solich Heru, bertempat tinggal di jalan Kedungsari 
I A/2 Surabaya. Selanjutnya disebut Tergugat.

Adapun duduk perkara yang menjadi pertimbangan ha
kim adalah seperti berikut:
1. penggugat dan tergugat telah menikah di KUA kecamatan 

Gubeng Surabaya pada tanggal/bulan Juli 1966 dan telah 
mendapat surat pengesahan nikah di Pengadilan Agama Su
rabaya no. 1281/1985;

2. 6esudah akad nikah tergugat mengucapkan sighat talik 
talak sebagaimana pengakuan suami;

3. setelah menikah penggugat dan tergugat berkumpul bersa
ma sebagai suami istri selama 19 tahun dan dalam kea- 
daan baik dengan dikeruniai 4 orang anak tanpa terjadi 
sesuatu sebab berlang3ung selama 17 tahun;

4. beberapa tahun terakhir sering terjadi pertengkaran 
sehingga sampai terjadi pemukulan oleh tergugat terha
dap diri penggugat dan perkara itu sampai menjadi per
kara di Pengadilan Negeri Surabaya dan tergugat masuk
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dalam daftar pidana no. 674/1984 dinyatakan bersalah 
kerena penganiayaan terhadap istrinya sendiri dan di- 
hukum 15 bill an;
berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat memohon 
kepada pengadilan agar ditetapkan telah terjadinya 
syarat talik talak yang telah diucapkan tergugat;

6. pemohon bersedia membayar uang iwadl sebesar fy50,- 
7* pemohon bersedia menanggung semua beaya yang timbul 

sebagai akibat dari perkara ini;
8. pada saat menghadap sidang terakhir, pemohon mengakui 

dalam keadaan suci 1 (satu) minggu.
Sedangkan mengenai keterangan diri tergugat adalah:

1. Suami penggugat tidak dapat diperiksa langsung di hada- 
pan sidang Majlis Hakim karena sedang menjalani hukuman 
di Lembaga Pemasyarakatan Kalisosok Surabaya ;

2« Dalam menangani masalah tersebut majelis Hakim menugas- 
kan dua orang untuk melakukan pemeriksaan di LP Kaliso
sok Surabaya;

3. Suami istri telah memberikan keterangan kepada petugas 
pengadilan bahwa saat akad nikah mengucapkan sighat ta
lik talak;

4« Suami pemohon memberi keterangan dan mengakui telah me>- 
...lakukan pemukulan terhadap istrinya.

Betdasarkan al^san-alasan tersebut, akhirnya sam*- 
pailah Pengadilan Agama Surabaya pada pertimbangan hukumnya.
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Pertimbangan hukum tersebut antara lain:
1* sesudah akad nikah suami pemohon mengucapkan janji ta- 

lik talak terhadap pemohon sebagai istrinya;
2. pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

Agama agar ditetapkan telah terjadinya syarat talik ta
lak yang diucapkan oleh suaminya dengan alasan suami 
pemohon telah menyakiti badan jasmani pemohon;

3* tergugat telah mengakui bahwa ia telah menyakiti badan 
jasmani pemohon;

4* berdasarkan pertimbangan tersebut no. 3 di atas Majelis 
Hakim berpendapat.bahwa suami pemohon telah terbukti 
melanggar talik talak yang mengakui menyakiti badan/ 
jasmani pemohon;

5. ketidakhadiran suami pemohon dihadapan sidang tidak 
: mempengaruhi penyelesaian perkara;

6. oleh karenanya permohonan pemohon telah mencukupi syarat 
-syaratnya dan selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
sarapailah majelis hakim untuk memperhatikari peraturan per- 
undang-undangan yang berkaitan dengan gugatan penggugat 
yaitu S. 1882/152 jo S. 1937/116 & 610; UU 14/1970; UU 1 / 

1974; PP 9/1975; Peraturan Menteri Agama No. 3/1975; Ke
putusan Menteri Agama No. 75/1979; Instruksi Dirjen Bimas 
Islam No. D /Inst/117/1975•

Sebagai kelanjutan majelis hakim memutus perkara 
itu sebagai berikut:
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1« aengabulkan perraohonan pemohon;
2• menetapkan telah terjadinya syarat talik-talak yang teV 

lah diucapkan oleh Moch. Solich Heru terhadap istrinya 
namanya Sisca Binti Tumingas. Oleh karena itu jatuhlah 
talak satu khul'*i;

3* penetapan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan.

2 . AnqlisiB Kasus.

Pada kasUB'yang terjadi di pengadilan negeri dapat 
diketahui bahwa fakta yang diajukan penggugat terdapat un
sur penganiayaan yaitu berupa pemukulan pada diri si istri. 
Sebenarnya kalau pihak istri mengajukan tuntutan pidana 
atas perlakuan suami terhadap dirinya, hal itu jelas di- 
perkenankan oleh undang-undang sehingga hasil putusan pi- 
dananya bisa dipergunakan sebagai alat bukti untuk menga
jukan perceraian. Tetapi dalam kasus tersebut ternyata ba- 
nyak faktor-faktor lain yang mendukungnya yang pada inti- 
nya faktor-faktor itu .sangat memungkinkan sebagai penye
bab tidak rukunnya kehidupan rumah tangga tersebut.

Kenyataan di atas, apabila dikaitkan dengan pasal 1 
UU 1/1974 yang mengatur mengenai tujuan perkawinan, nampak 
bahwa tujuan pokok perkawinan yakni merabentuk keluarga . 
yang< bahagia, sejahtera, kekal berdasarkan keTuhanan Yang 
Maha Esa tidak tercapaiu Oleh sebab itu putusan yang dija- 
tuhkan Hakim terhadap suami istri dengan mendasarkan pada 
alasan pasal 19 sub f PP 9/1975 adalah tepat, bahwa dalam
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kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus di antara suami istri dan tidak 
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal 
tersebut dimungkinkan mengingat':
a, fungsi Pengadilan dalam perkara perceraian adalah sekun- 

der, artinya jika parai'pihak bersikeras menghendaki per
ceraian tanpa dapat didamaikan lagi, maka pengadilan 
harus memberi putusan perceraian itu.

b. Masalah perceraian merupakan bidang perdata, oleh kare- 
naitu salah satu tugas Hakim perdata adalah membantu 
para pihak yang sedang berperkara, sehingga harus bisa 
mencari alasan yang dibenarkan undang-undang dan ber- 
manfaat bagi para pihak yang berperkara itu.

Pada perkara yang ditangani di Pengadilan Agama ter
dapat hal-hal yang perlu disimak. Dari kasus tersebut su
ami telah mengucapkan janji talik talak dan terbukti mela
kukan pelanggaran atas janji tersebut, yaitu menyakiti ba
dan /jasmani si istri. Pembuktian dalam kasus ini terlihat 
dengan diajukannya perkara itu pada Pengadilan Negeri hing- 
ga diputus pidana. Namun demikian, putusan yang dijatuhkan 
pada pemohon dengan mengabulkan permohonannya adalah tepat 
mengingat perbuatan tersebut dapat membahayakan pihak istri 
dan sudah barang tentu dapat mengancam kehidupan rumah 
tangga sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah dicita- 
citakan pasal 1 UU 1/1974.
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Mengenai dasar pertimbangannya, sebaiknya tidak ha
nya memakai dasar dilahggarnya janji talik talak, tetapi 
harus pula secara jelas mendasarkan pada pasal 19 sub d 
PP 9/1975* Sebab alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar 
untuk perceraian telah ditetapkan secara limitatif oleh 
undang-undang maupun aturan pelaksanaannya* Sedangkan hu- 
bungan janji talik talak dengan pasal 19 PP 9/1975 tidak 
ada* Talik talak hanya dapat digunakan oleh seorang istri 
yang beragama Islam yang hendak bercerai* Pasal 19 PP 9/ 
1975 dapat digunakan oleh suami istri yang beragama Islam, 
maupun oleh suami istri yang tidak beragama Islam yang 
akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan data penelitian, baik yang melalui se- 
rangkaian v/awancara maupun data dokomenter dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Pengadilan Agama ternyata mengartikan pe
nganiayaan sebagai pelanggaran sighat talik talak yang no
mor 3, yaitu menyakiti badan /jasmani.
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BAB V 
PENUTUP

1* Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian yang telah saya keraukakan 

pada bab-bab terdahulu, akhirnya dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:
a. Pada prinsipnya UU 1/1974 mempersulit terjadinya perce

raian, tetapi dalam beberapa alasan tertentu diperke- 
nankan melakukan perceraian sepanjang alasannya dapat 
dipertanggungjawabkan. Pasal 39 ayat 2 menghendaki ha
rus ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri  ̂

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alas
an yang cukup, secara limitatif dijelaskan pasal 39 . 
ayat 2 yang bunyinya diulangi kembali oleh pasal 19 PP 

9/1975.
b. Pengertian kekejaman dalam alasan perceraian itu tidak 

hanya kekejaman terhadap badan jasmani saja, tetapi me- 
liputi pula kekejaman terhadap rokhani atau mental. Se
dangkan alasan perceraian karena penganiayaan berat 
harus memenuhi unsur penganiayaan berat sebagaimana 
rUmusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu 
sengaja menimbulkan luka berat/parah.

c. Di pengadilan yang sering terjadi adalah kasus perce
raian dengan sedikit unsur penganiayaannya. Oleh karena
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itu hakim dalam mengambil putusan tidak saja mengguna- 
kan satu alasan sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi 

. dikaitkan dengan alasan lain yang mendukungnya, yaitu 
antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup 
rukun dalam rumah tangga.

d. Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus perce
raian . dengan alasan penganiayaan berat atau kekejaman 
yang membahayakan pihak lain, sampai saat penulisan ini 
belum pernah terjadi di pengadilan, baik Pengadilan Ne
geri Surabaya maupun Pengadilan Agama Surabaya.

2. ffasan
Berdasarkan kesimpulan yang dapat saya sajikan se

perti tersebut di atas, maka saran yang dapat dikemukakan 
adalah sebagai berikut:
a, Walaupun undang-undang membuka peluang untuk melakukan 

perceraian, hendaknya pasangan suami istri yang menga- 
lami kekalutan dalam rumah tangga tidak mudah mengambil 
jalan cerai untuk menyelesaikan perselisihan itu. Mengi
ngat akibat perceraian mempunyai dampak terhadap istri, 
perkembangan anak, keluarga bahkan bisa terhadap masya- 
rokat luas. Dengan demikian memungkinkan angka percent 
raian dapat ditekan serendah mungkin.

b, Dalam menyelesaikan kasus perceraian sebaiknya penga
dilan memberikanpertimbangan sejauh mungkin•sebelum
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menjatuhkan putusan.' Oleh sebab itu dalam proses peme- 
riksaan di depan sidang pengadilan, hendaknya tidak mu- 
dah mempercayai keterangan yang diberikan oleh para pi
hak* Apabila menangani perkara perceraian dengan alasan 
kekejaman atau penganiayaan berat, terlebih dulu minta 
bantuan dokter atau ahli lainnya yang bisa membuktikan 
bahwa perbuatan itu memang benar-ben.ar terjadi sehingga 
tidak semata-mata alasan itu dipakai untuk mengelabuhi 
untuk kepentingan sepihak.

c. Dalam pengambilan pertimbangan hukumnya, sebaiknya ha
kim senantiasa mengingat hakikat perkawinan itu sendiri 
seperti termaktub dalam pasal 1 UU 1/1974*
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