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BAB

I

P E N D A H U L U A N

1* Permasalahan:-Latar Belakang dan Rumusannva
Kita tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat, hidup
manusia saling bergantung satu dengan yang lain. Sifat ketergantungan itu selalu kita jumpai dalam setiap kelompok
masyarakat, baik dalam masyarakat yang masih sederhana maupun dalam masyarakat yang sudah modern seperti dewasa ini.
Semua ini adalah merupakan kodrat alam, karena setiap individu dalam masyarakat mempunyai keterbatasan kemampiian un
tuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu semakin maju
suatu masyarakat, semakin banyak pula spesialisasi-spesialisasi dalam masyarakat itu.
Mengingat sifat ketergantungan inilah, maka diperlukan suatu paduan harmonis dalam setiap gerak langkah individu
dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi benturan-benturan
kepentingan antara individu yang satu dengan yang lain dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimanakah caranya agar keharmonisan dalam kehidupan masyarakat ini benar-benar terwujud dalam suatu kenyataan dan bukan lagi impian semata ?
Untuk ini dibutuhkan suatu tatanan yang mengarahkan dan
mengaturnya. Semua ini dibutuhkan oleh setiap individu untuk
kesejahteraan hidupnya karena tidak ada individu yang mengharapkan datangnya kesengsaraan dalam hidupnya. kalau:kita
berbicara tentang masalah masyarakat, pasti hal itu akan
1
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raenyangkut persoalan keluarga. Kalau kita berbicara masa
lah keluarga, maka pembicaraan kita tidak akan lepas dari
masalah individu karena tidak ada masyarakat tanpa keluar
ga; deraikian pula tidak ada keluarga tanpa adanya individu
dalam keluarga itu. Kalau setiap individu dalam masyarakat
menghendaki sejahtera, maka demikian pula dalam suatu ke
luarga. Keluarga yang merupakan kelompok terkecil dalam
suatu masyarakat, biasanya terdiri atas seorang wanita dan
seorang laki-laki yang terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami-isteri. Tuhan pencipta sendiri telah menempatkan manusia pertama di bumi ini, terdiri dari laki-laki
dan wanita; dengan kebebasan dan kekuasaan untuk berkembang
biak melalui perkawinan, dan Tuhan pun tidak lupa pula menetapkan norma-norma tertentu agar supaya perbaikan dikalangan umat manusia itu menjadi suatu kebahagiaan yang abadi
sifatnya. Lihat pasal 1 dari Undang-undang Perkawinan No. 1
tahun 1974 bahwa perkawinan selain merupakan ikatan lahir
batin antara laki-laki dan wanita juga mempunyai tujuan
yang amat mulia yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan .
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam masyarakat Indonesia terbinanya euatu perka
winan didukung oleh sanak-keluarga baik itu dari pihak suami maupun pihak isteri, karena masalah perkawinan bukan
hanya semata-mata hubungan antara suami-isteri saja melai.
inkan pula menyangkut hubungan keluarga suami-isteri itu
sendiri, misalnya beberapa keluarga menginginkan anak-anak
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Mereka dapat dipersatukan dalam suatu perkawinan dengan
harapan agar kelak perkawinan itu membawa kebahagiaan yang
kekal sifatnya. Pada umumnya seorang suami maupun isteri
yang terikat pada suatu perkawinan di dalam hati kecilnya
mengharapkan untuk dapat hidup bersama selama-lamanya,
sampai saat mereka meninggalkan dunia ini karena usia lanjut
Berarti perkawinan mereka itu sudah tercapai sampai pada
batas akhir dari tujuannya. Akan tetapi apa yang hendak
dikata dalam kenyataannya tidak semua perkawinan membawa
kebahagiaan, bahkan tidak jarang perkawinan itu harus berakhir dengan suatu perceraian,
Dalam hubungannya dengan persoalan di atas, akan
dibahas masalah perceraian akibat dari putusnya perkawinan
yang dimungkinkan oleh Undang-undang Perkawinan No- 1 tahun 197^. Mengenai arti dari pada perceraian itu sendiri
ada beberapa pendapat yang mencoba untuk memberikan difinisi, salah satunya pendapat dari Subekti bahwa perceraian
ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.*^ Lain pula pen
dapat yang dikemukakan oleh Arief Masdoeki dan Tirtaamidjaja, perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh
o
hakim karena suatu sebab tertentu.

^Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata. Xntermasa, Jakarta, 1975» h, 3 6 .
2Arief Masdoeki dan M.H.Tirtaamidjaja, Azas dan
Dasar Hukum Perdata. Jambatan, Jakarta, 1963>' h#""106•
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Menurut Hukum Islam yang dimaksud perceraian adalah
apa yang disebut dengan Thalak. Thalak itu inisiatifnya
ada di tangan suami, ia eaja yang boleh menceraikan isterinya. Orang lain biar pun familinya tidak berhak menceraikan
atau menthalak isternya, kalau tidak sebagai wakil yang sah
dari suami itu, Di samping itu ada juga cara pemutusan per
kawinan yang datangnya dari dari pihak isteri yang disebut
Khuluk yang artinya ialah perceraian antara kedua suamiisteri ddngan membayar 'Iwald dari pihak isteri.
Berbicara mengenai perceraian memang tidak selalu raengenakan* bahkan bagi kalangan tertentu tabu untuk membicara^.
kannya di dalam suatu keluarga, karena perkawinan dianggap suatu yang suci; di mana tidak satu pun agama didunia
ini yang menghendaki umatnya untuk bercerai. Tetapi yang
tidak kita inginkan, yang merupakan momok bagi kita kadangkadang singgah dalam hidup ini dan kita tidak berdaya untuk
menolaknya* Kadang-kala, harapan mengenai ikatan suci yang
dapat berlangsung sampai akhir jaman itu kandae ditengah
jalan akibat dari kericuhan rumah-tangga, dimana seringnya
terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keharmonisan rumahtangga hancur, apabila tetap membiarkan dalam keadaan itu
terus berlangsung maka akan dapat membawa akibat-akibat
yang tidak dapat di pertanggungjawabkan lagi.
Apabila perkawinan sudah tidak dapat lagi diselama'tkan, maka yang paling bijaksana ialah ikatan perkawinan
tersebut diputuskan, supaya para pihak mendapatkan kebe-
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5
basannya untuk memulai kehidupan baru, baik sendirian mau
pun dengan pasangan lain, Dalam hal ini pemutusan hubungan
hukum tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu upaya
untuk menyelamatkan perkawinan, karena apabila hubungan
yang tegang antara suami-ieteri itu tetap berlangsung tanpa jalan keluar yang baik bagi kedua belah pihak, maka
keadaan yang tetap parah itu merupakan cacat bagi tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, Kenyataan bahwa perceraian itu merupakan suatu hal yang kurang disukai,
tentunya eemua itu ada alasan-alasan yang menyebabkannya,
akan tetapi tentu saja tidak semua alasan dapat dipakai
sebagai alasan untuk melakukan perceraian, Sehingga dari
uraian di atas maka timbullah suatu permasalahan; yang mana masalah tersebut akan saya bahas dalam skripsi ini, yang
terumuskan sebagai berikut;:
a)* apakah alasan cerai dalam Undang-Undang Perkawinan
No. 1 tahun 1974 itu bersifat limitatif (terbatas) ?;
b). dalam praktek alasan apakah yang paling sering
digunakan untuk menggugat perceraian ?;
c), sejak kapankah putusan cerai itu mempunyai kekuatan
mengikat ?

2. Pen.jelasan Judul
Sebelum saya sampai pada pembahasan yang lebih lanjut dari skripsi ini yang berjudul Tinjauan Terhadap Lembaga Perceraian Dalam UU No. 1/1974* maka saya akan men-
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jelaskan terlebih dahulu arti dan maksud dari judul terse
but, sehingga akan jelas pengertian dari judul itu, yaitu
dengan cara mengemukakan difiniei tiap kata dari judul
skripsi, Kata "Tinjauan" berasal dari kata tinjau yang mempunyai akhiran an, kata tinjauan diartikan sebagai melihat
menilik dari. Kata "Terhadap" berasal dari kata hadap yang
berarti muka atau depan, kata terhadap diartikan sebagai
tujuan yang dimaksud, Kata "Lembaga" mempunyai arti sebagai
suatu badan atau perhimpunan yang raenyelenggarakan sesuatu
penyelidikan ilrau. Jadi lembaga perceraian adalah badan
yang memperhatikan kepentingan perceraian tersebut. Sedangkan kata Dalam mempunyai arti tidak dangkal, yang berarti
menggali sesuatu yang dimaksud jangan setengah-setengah.

3. Alasan Pemilihan Judul
Alasan eaya memilih judul tersebut karena masalah
perceraian akibat dari putusnya perkawinan sering sekali
terqadi dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga membuat
saya tertarik untuk membahasnya. Dahulu sebelum adanya undang-undang perkawinan yang baru, peranan dan kedudukan
hukum seorang isteri dalam perkawinan adalah tidak sama dan
tidak sederajat dengan kedudukan hukum suaminya. Hal ini
ternyata secara yuridis isteri tersebut bukan lagi sebagai
subjek hukum yang berperan secara langsung, tetapi dengan
berlakunya sistem hukum perkawinan yang baru yaitu sebagai
yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974
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beserta peraturan pelaksananya No. 9 tahun 1975> maka pera-'
nam'dan kedudukan hukum seorang isteri dalam perkawinan
tersebut telah mengalami perubahan secara positif dalam ,
arti ada peningkatan tentang pengakuan terhadap derajat dan
martabat seorang isteri dalam lalu-lintas hukum sehari-hari?
Dengan adanya Undang-undang Perkawinan ihi maka
dapatlah dikurangi semaksimal mungkin mengenai tindakan
sewenang-wenang dari seorang suami terhadap isterinya.
Dahulu sering kita dengar tentang adanya penjatuhan talak
atau cerai dari seorang suami secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan cerai yang tepat, karena pengaturan ten
tang alasan cerai yang ada pada saat itu sangat kurang.
Sehingga sering orang melakukan penyelundupan hukum akibat pengaturan tentang

alasan cerai yang kurang tegas.

Tetapi dengan diberlakukannya sistem hukum perkawinan yang
baru ini secara efektif maka tindakan demikian itu sudah
banyak dikurangi, sebab aturan-aturan yang baru menghendaki
bahwa suatu perceraian harus mempunyai alasan yang tepat
dan merupakan proses pengadilan. Dengan demikian dapat
ditinjau dan dipertahankan hak-hak seorang isteri.

Tu.iuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah
untuk menilai kemampuan saya, sampai sejauh mana saya didalam menguasai materi dari masalah perceraian, khususnya
alasan-alasan sebagai suatu sebab putusnya perkawinan.
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Selain itu skripsi ini juga sebagai suatu syarat akhir
untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang hukum jurusan hukum perdata pada ffakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya, serta untuk menambah pengetahuan bagi saya sen
diri dan juga bagi pembaca yang ingin memperdalam bidang
hukum perdata, khususnya di dalam hukum perkawinan#

5 * Metodologi

a. Pendekatan Masalah,
Di dalam penyusunan skripsi ini saya membahasnya
dengan melihat atau mendasarkan pada permasalahan dari segi teoritis dan serta juga dari segi praktis dan analitis.
b. Sumber Data.
Dimana dalam mencari data yang saya gunakan untuk
penulusan skripsi ini, saya peroleh dari pihak-pihak yang
bersangkutan, yang secara langsung berhubungan dengan ma
salah yang saya bahas ini. Sumber-sumber tersebut antara
lain adalah jawatan-jawatan pemerintah, seperti Pengadilan
Negeri Surabaya, Kantor Catatan Sipil Surabaya, Pengadilan
Agama Surabaya, dan serta pula dari kepustakaan.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data*
Oleh karena penUlisan skripsi ini didasarkan pada
kenyataan di dalam praktek, maka hasilnya adalah observasi
dan wawancara dengan instansi yang berhubungan dengan rnasa^lah yang saya tuliB ini, yang kemudian hasil tersebut saya
susun sedemikian rupa dan saya sesuaikan dengan buku pe-

Skripsi

R. SONNY INDRIO AGUSTIONO
TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PERCERAIAN
DALAM UNDANG — UNDANG NOMOR I TAHUN 1974

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

doman yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas
Airlangga Surabaya,
d. Analisa Data.
Setelah data ini berhasil saya kumpulkan, baik itu
yang saya peroleh dari hasil observasi atau hasil wawancara
atau yang didaearkan bukti-bukti dari data yang ada, maka
kemudian saya mencoba untuk menguji kembali dengan teoriteori yang ada, apakah sesuai ataukah jauh berbeda.

6 , PertanKgung.iawaban Sistematika

Untuk mempermudah agar penulisan skripsi ini dapat
dimengerti dan tidak menimbulkan keragu-raguan di dalam
pembahasan, maka di dalam menyusun skripsi ini sistematikapenyusunannya saya perinci menjadi lima bab yakni :
Di dalam bab pendahuluan ini akan saya uraikan su
atu bentuk dari latar-belakang permasalahan terjadinya perceraian secara garis besarnya saja, bermula dari perkawinan
yang dicita-citakan akan membawa kebahagiaan berakhir de
ngan suatu perceraian.Tidak lupa pula di dalam bab pendahu
luan ini saya menguraikan atau menjelaskan kenapa dan mengapa saya mengambil judul tersebut sebagai judul skripsi saya
dan sebagai bahan penulisan saya termasuk pula menjelaskan
alasan dan tujuan saya membuat skripsi ini sesuai dengan
judul skripsi saya. Serta tentu saja di dalam metodologinya
saya terangkan pula sampai dengan pertanggungjawaban.,sistematikanya sesuai dengan buku pedoman yang di keluarkan
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oleh fakultas hukum sendiri*
Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa bab I
sebagai bab pendahuluan merupakan bab pengantar sebelum
saya melangkah lebih 3auli dengan mempermasalahkan dan menguraikan secara lebih lengkap di dalam bab berikutnya se
bagai bab pembahasan materinya.
Di dalam bab II ini, saya akan membicarakan atau
membahas masalah alasan perceraian menurut undang-undang
perkawinan yang baru ini apakah bersifat limitatif (terbatas) ataukah tidak terbatas dan juga membahas masalah
kedudukan dari pasal 39 UU No. 1 tahun 1974•
Sedangkan dalam bab III, saya menguraikan pula
lebih lanjut alasan apakah yang paling banyak atau paling
sering digunakan sebagai alasan perceraian, Di sini saya
membandingkan antara Pengadilan Negeri Surabaya dengan
Pengadilan Agama Surabaya*
Dalam bab IV ini, sudah menyangkut pembahasan terakhir dari masalah perceraian di mana berlakunya keputusan
perceraian sebagai kekuatan mengikat dari pengadilan negeri
maupun pengadilan agama yang tidak lagi dapat diganggugugat. Sedangkan pada bab V ini sebagai bab penutup, saya
akan berusaha untuk menarik suatu kesimpulan serta memberanikan diri untuk memberikan saran sebagai kata akhir da
lam penulisan skripsi ini.
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II

SIFAT ALASAN PERCERAIAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1/19.74

1« Alasan Cerai Dalam Undang-Undang Nomor 1/197U
Kalau kita teliti alasan-alasan perceraian dalam
UU No. 1/1974, khususnya pasal 39 dan pasal 19 PP No, 9/
1975 serta penjelasan resminya, tidak terdapat penjelasanpenjelasan tentang apa yang dimaksud dengan peristivia-'
peristiwa yang disebut dalam alasan-alasan perceraian,ka
rena dianggap sudah cukup jelas pengertian-pengertiannya,
padahal sebenarnya masih memerlukan pembahasan lebih Ianjut.lagi,
PP No. 9/1975 dalam pasal 19 tentang alasan-alasan
perceraian menyebutkan sebagai berikut : a, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu
pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c. Salah sa
tu pihak mendapat hukuman penjara 5(li™a tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah
satu pihak raelakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan
berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pi*
hak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
11
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perseli
sihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam
rumah-tangga. PP No. 9/1975 ini adalah merupakan pengulangan kembali dari penjelasan pasal 39(2) UU No. I/I974 .
Alasan-alasan perceraian di atas ini menjadi persoalan dikalangan ahli hukum kita, yaitu apakah alasan
perceraian tersebut bersifat limitatif (terbatas) ataukah
tidak limitatif ? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penyebutan alasan perceraian
yang ada itu bersifat limitatif, Pendapat ini dikemukakan
oleh Sarjono yang mengatakan bahwa penyebutan alasan-alasan perceraian itu harus ditafsirkan sebagai penyebutan
yang bersifat limitatif yang artinya tidak dapat ditambah
dengan alasan-alasan perceraian lain. Hany$ alasan-alasan ;
perceraian yang disebut dalam ketentuan-ketentuan undangundang diatas dapat digunakan untuk menuntut perceraian.-^
Pendapat ini didukung oleh ,ahli hukum lainnya yaitu Riduan
Syahrani yang mengatakan bahwa tidak ada melihat alasan
perceraian lain yang berdiri sendiri, yang tidak tertampung
dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diuraikan yang
sifatnya sangat luas dan umum sekali.** Sedangkan pendapat
kedua yang menyatakan bahwa alasan perceraian yang ada itu
♦'

Sardjono, Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang
Perkawinanl97U No. 1. Burgerli.ik Wetboek Indonesia. Burger
li.jk Wetboek Belanda Lama dan Burgerli.ik Wetboek Belanda
Baru, Academica. Jakarta. 197.9. h. 26.
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sifatnya adalah tidak limitatif. Pendapat ini dikemukakan
oleh Hakim ahli hukum yang mengatakan bahwa alasan-alasan
perceraian yang ada itu merupakan perurapamaan saja; yang
tentunya masih dapat ditambah lagi dengan alasan-alasan
lain, asal saja alasan itu mengakibatkan suami ister tidak
dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.^
Untuk lebih jelasnya lagi saya ingin mencoba menggali makna atau maksud yang terkandung didalam perumusan
alasan-alasan perceraian tersebut secara lebih terperinci.
Alasan perceraian pada huruf b(salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin
pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya). Masalah ini ada kaitannya dengan
etikad baik yang meninggalkan. Logika dari alasan percerai
an ini adalah untuk melindungi pihak yang ditinggalkan, jangan sampai pihak yang meninggalkan itu bertindak sewenangwenang dengan menginjak-injak hak dari pihak yang ditinggal
kan dan melepaskan tanggung jawab yang menjadi bebannya begitu saja. Dengan begitu segala kepentingannya baik sebagai
manusia maupun sebagai anggota masyarakat tidak menjadi terperkosa lantaran pihak lain meninggalkannya tanpa izin dan
tanpa alasan yang sah. Sedangkan maksud dari hal lain di-

^Riduan Syahrani, Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sinll. MPS, h. 58^Hakim, Hukum perkawinan. Elemen, Bandung, 1974
h. 20.
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luar keraampuannya pada perumusan. alasan perceraian ini,
hakimlah yang akan menilai dan memutuskan, apakah alasan
itu dapat mendukung perceraian itu atau tidak ?
Alasan perceraian pada huruf c(salah satu pihak
mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang
lebih berat setelah perkawinan berlangsung).
Dalam hal ini hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang
sudah mempunyai kekuatan yang tetap setelah perkawinan itu
berlangsung. Tuntutan perceraian atas dasar ini, cukup melampirkan salinan putusan pidana itu bersama-sama dengan
sura£ permohonan cerai kepada hakim. Dimana hakim dengan
menerima surat permohonan cerai yang dilampiri salinan pu
tusan itu merupakan suatu bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan perceraian.
Dari ke dua alasan perceraian pada huruf c dan hu
ruf b ini secara logikanya tidaklah jauh berbeda atau da
pat dibilang sama yakni untuk menjaga dan melindungi pihak
lain yang tidak dihukum, jangan sampai kepentingannya baik
itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat terkorbankan secara sia-sia lantaran perbuatan pihak lain yang
dihukum ciengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat. Dengan begitu menurut saya cukuplah ala
san perceraian itu oleh hakim untuk dapat dikabulkannya.
Alasan perceraian pada huruf d(salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain)
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Alasan perceraian ini dapatlah dijadiakan sebagai suatu alasan perceraian yang tepat bagi semua pihak, tak terkecuali hakim sekalipun untuk mengabulkan permohonan percerai
an dari pihak yang merasa dianiaya. Dengan salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat sehingga membahayakan terhadap pihak lain. Hal ini menunjukkan bahv/a
hubungan suami yang dahulu didasarkan rasa cinta dan rasa
kasih sayang sudah tidak ada lagi. Yang ada addlah rasa
benci sehingga salah satu pihak tega untuk berbuat kejam
pada pihak yang lain. Perbuatan kejam dengan jalan penga
niayaan berat ini untuk dapat meminta putusan hakim haruslah ada bukti baik itu dari dokter berupa visum et repertum atau keterangan saksi ahli kejiwaan untuk mengetahui
bagaimana perasaan yang melakukan penganiayaan dan pihak
lain yang diperlakukan dengan kejam atau dianiaya. Selain
itu juga dimintakan keterangan bagi saksi yang melihat kejadian tersebut. Dengan adanya penganiayaan ini maka pasal
1 UU No. 1/1974 tidak berlaku. Jadi pantaslah jika masalah
ini dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menuntut per
ceraian, karena kebahagiaan yang didambakan tidak akan pernah menjadi kenyataan.
Alasan perceraian pada huruf e(salah satu pihak
mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri)
Alasan perceraian ini tidaklah jauh berbeda tujuannya de
ngan alasan perceraian pada huruf b dan huruf c yaitu un-
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tuk menjaga dan melindungi jangan sampai kepentingannya
terkorbankan karena sebab yang menimpa pihak lain. Penafsiran saya saya atas alasan perceraian ini adalah penyakit
yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat raenjalankan kewajibannya sebagai suami isteri bila penyakit itu
tidak dapat disembuhkan kembali seperti semula, penyakit
yang disembunyikan sebelum perkawinan dan tidak dapat mem
berikan keturunan. Penyakit yang tidak dapat disembuhkan
kembali seperti sakit ingatan atau gila, sakit impotensi
dimana pihak suami tidak dapat menjalankan kewajibannya,
dan sakit lumpuh disini menyebabkan tanggung jawab memberi nafkah terganggu. Penyakit yang disembunyikan adalah
penyakit ayan atau epylepsi yang sewaktu-waktu dapat kambuh
lagi. Tidak dapat memberikan keturunan disini biasanya sa
lah satu pihak mandul, biasanya bagi laki-laki dipakai senjata untuk kawin lagi. Sedangkan bagi isteri biasanya dari
pada dimadu lebih baik minta cerai saja. Semua alasan per
ceraian yang diajukan ini harus ada putusan hakim. Hakimlah yang akan menentukan secara pasti terhadap semua keadaan, apakah dapat dijadikan alasan bercerai sebagaimana
yang dimaksud alasan perceraian ini. Hakim disini harus
berhati-hati didalam mengambil keputusan karena menyangkut
segi yang sangat kompleks sekali.
Alasan perceraian pada huruf a(salah satu pihak
berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan la
in sebagainya yang sukar disembuhkan)
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Pengertian berbuat zina menurut hukum islam, berbeda dengan
pengertian berbuat zina menurut Hukum Pidana. Yang dikatakan zina menurut Hukum Pidana adalah hubungan kelamin anta
ra seorang.laki-laki dengan seorang perempuan yang raasingmasing atau salah satunya tengah berada dalam ikatan per
kawinan dengan pihak ketiga. Karena itu kalau hubungan ke
lamin tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama
belum menikah, bukanlah perbuatan zina menurut pengertian
Hukum Pidana. Sedangkan menurut pengertian Hukum Islam zina
adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang
tidak berada dalam ikatan perkawinan.^ Zina disini haruslah
dilakukan dengan kesadaran atau kemauan sendiri. Zina menupakan perbuatan laknat dan terkutuk yang menodai kesucian
perkawinan. Oleh karena itu zina dapatlah dijadikan salah
satu alasan untuk menuntut perceraian baik itu menurut hu
kum perdata barat, menurut Islam, bahkan menrut undangundang perkawinan nasional. Tentang perbuatan-perbuatan
menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi adalah juga termasuk
perbuatan-perbuatan yang- tercela dan dilarang oleh agama
karena tidak saja akan merugikan pelakunya sendiri, teta
pi juga akan merugikan keluarganya, dan akan pula menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Karena iut sudah sewajarnya jika perbuatan yang tidak ter puji itu dijadikan

^Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 * h. 73»
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salah satu alasan perceraian,
Dengan adanya kata-kata "dan lain sebagainya yang
sukar disembuhkan" pada perumusan alasan perceraian ini,
maka kata-kata itu mengandung arti yang sangat luas sekali.
Selain alasan perceraian yang sudah disebutkan di atas tadi
masih pula dimungkinkan alasan lain untuk dapatnygi melakukan perceraian, Satu misal saja masalah narkotika dan morfin yang tidak diseburkan didalam alasan perceraian, saya
rasa dapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk minta ce
rai. Karena dampak atau akibat dari kecanduan narkotika
maupun morfin sangat besar, bahkan lebih buruk bila dibandingka dengan kecanduan ganja, Dan ini berarti kata "dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan, menandakan masih
adanya alasan perceraian diluar alasan perceraian yang su
dah ada,
Alasan perceraian pada huruf f(antara suami isteri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ti
dak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga)
i

Kebahagiaan yang diharapkan dan diimpi-impikan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 1 UU No. 1/1974, tidak akan
pernah tercapai kalau suami isteri itu terus menerus ber-i.
tengkar dan berselisih paham. Apapun yang menjadi alasannya, keadaan yang demikian itu sangatlah tidak menguntungkan baik bagi masing-masing pihak maupun bagi anak-anaknya.
Disini pembuat undang-undang tidak secara tegas menentukan
sebab pertengkaran yang dapat dijadikan patokan untuk me-
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lakukan perceraian. Jadi pada dasarnya semua sebab hingga
menimbulkan perselisihan dan pertenkaran yang terue menerus dan membuat suami isteri itu tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dapat dija
dikan alasan untuk minta perceraian.

2. Kedudukan Pasal 59 UU No. 1/1974
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, mengingat bahwa PP No. 9/1975 adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 1/1974> maka pengertian katakata harus cukup alasan untuk melakukan perceraian adalah
seperti yang dimaksudkan dalam pasal 19 PP No. 9/1975- Permasalahan hubungan antara ketentuan pasal 39 UU No. 1/1974
dengan pasal 19 PP No. 9/1975 adalah, apakah alasan-alasan
perceraian itu bersifat limitatif (terbatas) ataukah tidak
bersifat limitatif ? maksudnya adalah, apakah alasan-alasan
perceraian yang disebutkan itu hanya sekedar contoh-contoh
saja sehingga masih ada alasan-alasan perceraian yang lain,
ataukah hanya cukup alasan-alasan yang ter.cantum dalam pa
sal 19 PP No. 9/1975 itu saja yang dapat dijadikan alasan
untuk menuntut perceraian#
Marilah sebelum kita sampai pada tujuan pendapat
akhir. Kita tinjau dahulu bagaimanakah kedudukan dan hubur
ngan antara alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal
39 Undang-undang Perkawinan dengan alasan-alasan yang disebut dalam penjelasan resmi terhadap ketentuan undang-
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undang tersebut dan pasal 19 PP No, 9/1975. Mengingat akan
eratnya hubungan antara pasal 39 UU No, 1/1974 dengan pen
jelasan resminya dan mengingat bahwa pasal 19 PP No. 9/1975
merupakan pelaksanaan dari pasal 39 tersebut, ini berarti
bahwa alasan-alasan dalam pasal 19 PP No. 9/1975 merupakan
suatu perincian lebih lanjut dari pada alasan-alasan dalam
pasal 39 UU No. 1/1974- Bahwa untuk dapat bercerai maka
harus dapat dibuktikan, bahwa peristiwa-peristiwa itu te
lah menimbulkan keretakan dalam perkawinan suami isteri
yang tidak dapat diperbaiki, sebagaimana yang terkandung
dalam pasal 39 UU No. 1/1974, sebab mungkin saja telah terjadi perzinahan, yang dilakukan oleh salah seorang suami
isteri, akan tetapi kemudian ternyata perbuatan itu dimaafkan oleh pihak lainnya dalam perkawinan itu; dalam hal
ini tidaklah tepat perkawinan tersebut diputuskan dengan
perceraian, karena terbukti suami isteri dapat berdamai
kembali. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan
dalam perkawianan yang tidak dapat diperbaiki lagi, sebagaiman di maksud dalam pasal 39 UU No. 1/1974 dan juga
terdapat dalam pasal 19 huruf f pada PP No. 9/1975* Disini
hakim diperlukan ketelitian dan kejeliannya didalam memeriksa suatu perkara perceraian, agar tidak terjadi perce
raian yang tidak bermanfaat, yang akan dapat merugikan ba
gi suami isteri yang bersangkutan dan bagi anak yang terla- .
hir dalam perkawinan itu.
Di dalam kehidupan sehari-hari (dalam prakteknya)
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perceraian yang terjadi cukupalah banyak dan ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang atau yang diinginkan oleh
undang-undang perkawinan dalam pasal 1, ini semua disebabkan kelemahan yang ada pada undang-undang yang raengaturnya,
karena kurang tegasnya alasan perceraian yang dapat dijadi
kan tolak ukur batasan untuk dapat bercerai seperti alasan
perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Hukum Perdata
pasal 209 , bahwa alasan yang dapat dikabulkan untuk dapat
melakukan perceraian adalah sebagai berikut; zinah, menipggalkan tempat tinggal bersama dengan etikad jahat, mendapat
hukuman penjara 5(lima) tahun lamanya, dan melukai berat
atau menganiaya hingga membahayakan pihak yang dilukai.
Kita melihat bahwa didalam undang-undang hukum perdata ini
secara tegas dinyatakan bahwa diluar ini tidak ada lagi alasan perceraian yang lain, yang dapat dijadikan sebagai
alasan untuk melakukan perceraian.
Akan tetapi kelemahan yang ada pada Undang-undang
Perkawianan yang baru ini khususnya pada pasal 19 PP No.
9/1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 39 UU No.
1/1974* Dapat dihindarinya perceraian lebih banyak lagi
karena adanya pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974 yaitu percerai
an hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Yang
berarti hakimlah yang akan menilai apakah perkawinan itu
masih pantas. dipertahankan keutuhannya ataukah memang eudah lebih-baik hubungan perkawinan itu diputuskan saja demi kebahagiaan bagi kedua belah pihak dikemudian hari,
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tentunya setelah meneliti, memperhatikan, mengingat dan
menimbang dan lain sebagainya sebelum menjatuhkan putusan,
nya, Disinilah kedudukan dan arti pentingnya dari pasal 39
UU No, 1/1974.
Jadi, saya berkesimpulan bahwa alasan perceraian
di luar UU No. 1/1974 dapat dijadikan sebagai alasan per
ceraian, asalkan saja penyebab perceraian itu antara suami
isteri tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri,
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa alasan-alasan perce
raian itu sifatnya tidak limitatif, karenanya dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain.
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ALASAN YANG SERING DIGUNAKAN UNTUK MENGGUGAT
PERCERAIAN DALAM PRAKTEK

!• Perceraian Di Lingkungan Pengadilan Agama
Dalam pembahasan bab terdahulu telah dijelaskan
bahwa hanya alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal 19
PP No. 9/1975 saja yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut cerai di pengadilan, Permasalahanya sekarang adalah
alasan-alasan manakah yang paling sering digunakan dalam
praktek di pengadilan,?
Sebelum dibahas tentang alasan-alasan yang banyak
digunakan di pengadilan agama, ada baiknya jika terlebih
dahulu dijelaskan bagaimana prosedur gugatan cerai diajukan, yaitu:
1, Penggugat atau kuasanya datang ke kantor kelurahan un
tuk mendapatkan surat keteranangan lurah/ kepala desa
(Peraturan Menteri Agama No. 3/1975* pasal 3)*
2. Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan
lurah, datang ke pengadilan agama untuk:
a* Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada
panitera (PP 9/1975* pasal 20,21,22 dan 23 jis Stbl
1937 No. 116 dan 610, Stbl 1937 No. 638/639, PP 45/
1957 dan HIR pasal 118).
b. Membayar voorschot biaya perkara kepada bendaharawan
khusus (Stbl, 1937 No. 116 dan 610 pasal 4 jis Stbl.
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No. 638/639 pasal 4 dan 10; dan PP 45/1957* pasal 5)
Penggugat dan tergugat atau masing-masing kuasanya menghadiri sldang pengadilan agama berdasarkan surat panggilan panitera (PP 9/1975 pasal 26,27,28, jo HIR pasal
121,124, dan 125).
Hakim memeriksa perkara dengan tahapan-tahapan dalam
sidang sebagai berikut:
a. Tahap/pembacaan surat gug&tan oleh.ei penggugat;
b. Tahap jawaban si penggugat;
c. Tahap replik si tergugat; / f
d. Tahap duplik si-iepgttgat;
e. Tahap pemeriksaan alat-alat bukti si penggugat dan
si tergugat;
f. Tahap kesimpulan si penggugat dan tergugat;
g. Tahap putusan hakim (HIR pasal 131).
Pengadilan wajib mengeluarkan produk pengadilan berupa
putusan, sedangkan bagi perkara taklik talak atau per
kara tidak diterima atau ditolak atau digugurkan oleh
majelis hakim atau dicabut dalam persidangan; produk pe
ngadilan berupa penetapan (UU 14/1970 pasal 2 dan 14,
jo Instruksi Dirjen Bimas Islam No. D/INS/177/1975,
tanggal 12 Agustus 1975).
Penggugat atau kuasanya wajib membuktikan dalil-dalil
(kebenaran dari isi gugatannya/tuntutannya di rauka si
dang pengadilan agama berdasarkan alat-alat bukti:
a. Surat-surat; b. Saksi-saksi; c. Persangkaan hakim;
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d. Pengakuan salah satu pihak; e. Sumpah salah satu pirhak-(HIR pasal 164).
7. Penggugat dan tergugat mendapatkan salinan putusan pe
ngadilan agama (belum mempunyai kekuatan hukum tetap),
Stbl. 1937 No. 116 dan 610 jiei Stbl 1937 No. 638/639*
PP 45/1957 dan PP 9/1975 pasal 21.
8 . Penggugat dan tergugat diberikan surat keterangan dari

pengadilan agama, yang menerangkan bahwa putusan penga
dilan agama telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
(Peraturan Menteri Agama No. 3/ 1975 pasal 31 ayat 4 ).
Dari 1503 buah perkara gugatan yang disidangkan
oleh Pengadilan Agama Surabaya selama tahun 1986, 792 ka
sus gugatan diajukan berdasarkan alasan tidak adanya tanggungjawab suami, sedangkan sebanyak 505 kasus gugatan yang
dijadikan alasan adalah karena tidak adanya keharmonisan
rumah tangga. Dan alasan lainnya sebanyak 65 kasus karena
masalah ekonomi.

7

Selama tahun 1987* meskipun terjadi penurunan jumlah gugatan cerai yang disidangkan, yaitu sebanyak 1466
perkara (menurun 2,46 %), namun alasan karena tidak adanya
tanggungjawab suami tetap tinggi (4 O8 perkara). Sedangkan
alasan karena tidak adanya keharmonisan rumah tangga juga
masih tetap tinggi (373 perkara) dan alasan karena masalah

7
'Wawancara dengan bagian data pada Pengadilan Aga
ma Surabaya, 27 Oktober 1988.
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hubungan perkawinan diputuskan, Bahkan dalam prosedur pemeriksaan perceraian dalam sidang pengadilan undang-undang
perkawinan kita mengharuskan kepada hakim yang menangani
perkara agar dengan sekuat tenaga mendamaikan sumi isteri,
tidak hanya pada sidang permulaan, melainkan selama berlangsungnya persidangan. Hal ini tidak lain karena undangundang sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian,
sehingga perkawinanitu harus dipertahankan.
Untuk terjadinya perceraian, selain'harus terbukti
alasan-alasan yang disebutkan dalam PP 9/1975* harus pula
terbukti adanya keretakan dalam hubungan perkawinan suami
isteri yang tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud
dalam pasal 39 UU No. 1/1974 sebagai akibat dari adanya
alasan-alasan perceraian tersebut diatas. Dalam hal ini
hakim yang menangani perkara itu harus yakin bahwa kereta
kan perkawinan yang dimaksud tidak ada harapan untuk di
perbaiki lagi. Hal itu bararti bahwa undang-undang tidak
menginginkan terjadinya perceraian, bila memang tidak perlu sejauh masih bisa dipertahankan hubungan suami isteri
itu dalam rumah tangga.
Dari data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Su
rabaya selama tahun 1986 , alasan-alasan yang paling sering
dijadikan alasan untuk perceraian adalah alasan sub. f,
pasal 19 PP 9/1975* yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (32 perkara)*
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kesulitan ekonomi justeru semakin meningkat dari tahun sebelumnya.®
Berdasarkan data di atas, secara garis besarnya
dapat dikatakan bahwa yang dijadikan alasan paling sering
dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya se
lama tahun 1986 dan 1987 adalah disebabkan karena antara
suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam
rumah’tangga...Hal ;ini, karena alasan-alasan tidak adanya
tanggungjawab suami, tidak adanya keharmonisan rumah tang
ga, dan masalah kesulitan ekonomi menyebabkan terjadinya
pertengkaran terus-menerus sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi.
Alasan perceraian karena gangguan pihak ketiga,
selama tahun 1986, hanya satu perkara yang dikabulkan. Se
dangkan selama tahun 1987, meningkat menjadi enam perkara.
Alasan lainnya, misal cacat biologis selama tahun 1986,
yang dikabulkan empat perkara, sedangkan selama tahun 1987
yang dikabulkan hanya satu perkara.
Alasan karena krisis akhlak dalam mengajukan gu
gatan cerai selama tahun 1986 sebanyak 82 perkara yang di
kabulkan, sedangkan pada tahun 1987 meningkat menjadi 109
perkara. Alasan lain seperti adanya penganiayaan, hanya
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enam perkara yang diputuskan selama tahun 1986, dan dalam
tahun 1987 malah meningkat menjadi 32 perkara. Alasan per
ceraian karena suami dihukum penjara tidak ada, tetapi se
lama tahun 1987 diputus sebanyak 12 perkara.
Jadi, dari penjelasan di atas terlihat bahwa memang alasan yang paling sering digunakan dalam gugatan per
ceraian adalah karena antara suami isteri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada hara
pan akan hidup rukun dalam rumah tangga (huruf f, pasal
19 PP

9/1975).
Jadi gugatan perceraian yang diajukan ke pengadil

an agama oleh pemohon suami, isteri, setelah pengadilan
mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal I k PP 9/
1975f maka pengadilan agama menetapkan hari sidang untuk
memeriksa perkara perceraian tersebut dengan mendengarkan
keterangan kedua belah pihak serta para saksi yang diperlukan. Dan jika pengadilan menganggap bgfhwa memang terdapat cukup alasan untuk perceraian sedang kedua pihak sudah
tidak mungkin lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri,
maka pengadilan menyaksikan perceraian tersebut, sedang
thalak dilakukan oleh suami itu sendiri. Dengan demikian,
perceraian itu terjadi pada saat suami menjatuhkan thalak
kepada isterinya.
Bagaimana halnya dengan perceraian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (khuluk) ? Apakah dapat dikabulkan oleh pengadilan agama ? masalahnya adalah karena
*1 7
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khuluk ini merupakan suatu keistimewaan dalam hukum islam
sehingga dapat menjadi alasan perceraian, Akan'.tetapi, ji~
ka kita amati bahwa dalam pembahasan terdahulu bahwa keten
tuan pasal 19 PP 9/1975 bersifat limitatif sehingga tidak
ada alasan untuk perceraian selain yang disebutkan dalam
pasal 19 PP 9/1975 itu. Dengan demikian, maka alasan khu- .
luk tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian.

2. Perceraian Golongan Bukan Islam di Pengadilan Negeri
Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 1
huruf b, UU 1/1974 bahwa pengadilan bagi golongan bukan
Islam adalah pengadilan negeri. Untuk maksud perceraian,
penggugat atau kuasanya mengajukan gugatan kepada ketua
pengadilan negeri seperti yang dimaksud dalam pasal 20 ,2 1 ,
22, dan 23 PP 9/1975 dan pasal 118 HIR.
Jika telah memenuhi persyaratan, gugatan penggugat
dapat diterima oleh pengadilan untuk disidangkan perkaranya apabila telah cukup jelas bagi pengadilan tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu, v
dan setelah pula mendengar keterangan-keterangan pihak kelurga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.
Seperti juga halnya dengan gugatan perkara yang
lain, gugatan itu terlebih dahulu diusahakan secara damai.
Dan jika upaya damai serta kemungkinan untuk hidup rukun
sebagai suami isteri tidak ada lagi, maka barulah percerai
an. -dilakukan setelah hakim meneliti, menilai bahwa memang
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Sedangkan sebanyak 27 perkara yang dijadikan alasan adalah
kesulitan ekonorai yang menyebabkan cekcok terus-menerus.^
Selain itu, alasan perceraian yang sering dijadikan alasan
tidak adanya tanggungjawab suami sehingga menyebabkan per
tengkaran (22 perkara). Jadi, dari 245 buah perkara yang
diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya selama tahun 1986
itu, terlihat bahwa alasan yang digunakan adalah sub. f,
PP 9/1975.
Selama tahun 1987, dari 243 buah perkara percerai
an yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, alasan
perceraian yang paling sering digunakan masih tetap alasan
sub. f PP 9/1975 yaitu sebanyak 35 perkara. Sedangkan ala
san kesulitan ekonomi yang akhirnya menyebabkan perteng
karan terus-menerus mencapai 28 buah perkara. Alasan lainnya karena suami tidak bertanggungjawab, meninggalkan is
teri serta memberi nafkah lahir-bathin mencapai 26 buah
perkara. Sedangkan alasan lainnya adalah karena suami men
dapat hukuman penjara dan melakukan penganiayaan terhadap
isteri.^
Denagn demikian terlihat bahwa selama tahun 1987
juga alasan-alasan yang paling sering digunakan dalam per
ceraian adalah masih tetap al&san sub. f PP 9/1975, karena

q
7Hasil Wawancara dengan Kepala Panitera Pengadil
an Negeri Surabaya, 29 Oktober 1988 .'
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rumusannya bersifat umum dan akomodatif, mencakup semua
alasan yang akibatnya menimbulkan cekcok, perselisihan dan
pertengkaran yang terus-menerus sehingga kerukunan dan keutuhan rumah-tangga dan kehidupan sebagai suami isteri su
dah tidak dapat dipertahankan lagi. Di samping itu, selama
pemeriksaan perkara berlangsung hakim menilai dan berkeyakinan bahwa memang hubungan perkawinan sudah tidak dapat
diperbaiki lagi karena sudah demikian parahnya keretakan
rumah-tangga, sehingga hakim berkeyakinan bahwa hanya per
ceraian satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah
pihak akibat kandasnya perkawinan di tengah jalan.
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SAAT BERLAKU DAN KEKUATAN MENGIKAT
SUATU PUTUSAN CERAI

X. Berlakunya Putusan Perceraian Dari Pengadilan Agama
Setelah membahas tentang alasan-alasan perceraian
pada bab sebelumnya, maka permasalahannya yang timbul ada
lah: sejak kapankah terjadinya perceraian ? ketentuan pa
sal 34, ayat 2, PP 9/1975 menyatakan bahwa: Suatu percerai
an dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka
yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pe
ngadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap. ^
Jadi di sini dibedakan antara putusnya perkawinan
dengan perceraian antara orang-orang yang menganut agama
Islam dan terjadinya perceraian antara orang-orang yang
menganut agama atau kepercayaan lain. Bagi yang beragama
Islam, setelah perceraian diputuskan dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, panitera pengadilan agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari harus menyampaikan putusan
itu untuk minta dikukuhkan oleh pengadilan negeri. Sedang-

■^Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*
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kan kata-kata "dikukuhkan" dan ditanda-tangani oleh hakim
pengadilan

negeri dan dibubuhi cap dinas putusan tersebut.

Dan panitera pengadilan negeri selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari pengadilan a-

gama menyampaikan kembali putusan yang telah dikukuhkan
itu kepada pengadilan agama.
Jadi, bagi yang beragama Islam, perceraian yang
dilakukan dengan putusan pengadilan agama adalah percerai
an yang bei^dasarkan suatu gug&tan. Sedangkan suatu perce
raian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya
terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang te
lah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian,
maka suatu putusan cerai itu mengikat sejak jatuhnya putuean pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum tetap, se*dangkan pengukuhan dari pengadilan negeri itu hanyalah
bersifat administratif.
Panitera pengadilan agama berkewajiban pula mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan agama yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan
tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat nikah yang berada
dalam wilayah tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan. 12 Disamping itu, panitera pengadilan agama juga memberikan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri

12
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atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekutan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan. Barulah kemudian suami-isteri atau kuasanya membawa surat keterangan
tersebut kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran cerainya.
Sedangkan apabila pegawai pencatat nikah yang me*
wilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan pegawai pen
catat nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka
satu helai putusan pengadilan agama yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap/dikukuhkan, dikirimkan pula kepada
pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan
dilangsungkan, dan bagi pernikahan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada pencatat nikah
di Jakarta yang akan diatur kemudian.1^
Jadi masalah pencatatan perceraian ini hanyalah
bersifat administratif, sebab putusan perceraian itu berlaku sejak putusan dijatuhkan. Sedangkan pengukuhan dari
pengadilan negeri juga hanya bersifat administratif. De
ngan demikian, maka suatu perceraian dianggap terjadi be*- .
serta segala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap adalah apabila kedua pihak atau kuasanya
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telah menerima putusan tersebut di pengadilan.1**
Sedangkan, dalam hal putusan pengadilan agama yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ada hubungannya
dengan hak kebendaan, dengan bantuan pengadilan agama dapat
meminta executoir verklaring kepada pengadilan negeri, apa
bila putusan itu tidak dijalankan secara sukarela (Stbl.
1937 No. 116 dan 610 pasal 2a ayat 3,4,5, jis Stbl. 1937
No. 638/639 pasal 3, dan PP 45/1957 pasal 4 ayat 3 ,4 dan
5 ) . 15
Tentang putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang' tetap adalah apabila: a. Telah lewat
masa banding sedangkan yang bersangkutan dalam masa ban
ding tersebut tidak menggunakan hak bandingnya.afe&u b.
Setelah adanya putusan dari pengadilan agama tingkat ban
ding dalam hal perkara tersebut dimintakan banding.
Pada bagian terdahulu, telah dijelaskan bahwa pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadilan agama
hanyalah bersifat administratif, sedangkan untuk penetapan
pengadilan agama tidak perlu dimintakan pengukuhan dari
pengadilan negeri.1** Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran

1;+K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia.
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, h* 102.
■^Muchtar Zarkasyi, Prosedur Berperkara pada Pera
dilan Agama. Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1982/
1983, h* 9.
^Abdurrahman, Perlu di Tinjau Kembali Pengukuhan
Pengadilan Negeri atas Putusan Pengadilan Agama, Sinar_Harajaan, 20 Juni 1977, h. IX.
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Mahkamah Agung RI Nomor: MA/Pemb/0807/75 tanggal 20 Agustus 1975* bahwa pengukuhan tersebut tidak hanya bersifat
administratif, melainkan juga bersifat kontrol atau pengawasan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pengukuhan putusan pengadilan agama oleh pengadi
lan negeri hanyalah bersifat administratif belaka, apabi
la putusan pengadilan agama tersebut berada dalam batas
bidang wewenangnya seperti yang telah ditentukan oleh un- .
dang-undang organiknya. Sedangkan pengadilan negeri dengan
melaksanakan pengukuhan tersebut, tidak berarti menilai
dengan materil justheid dari putusan pengadilan agama, me
lainkan harus menilai apakah pengadilan agama telah melampaui..batas wewenangnya.
Pengukuhan tersebut, berlaku bagi setiap putusan
pengadilan agama dan diajukan oleh panitera pengadilan agama hal mana tidak bergantung pada kehendak para pihak
untuk menyetujui pelaksanaan atau tidak. Sedangkan jika ,
pengadilan negeri menolak melakukan pengukuhan, maka dapat
dimintakan eksaminasi atau pengujian oleh Mahkamah Agung.
Tentang lembaga pengukuhan tersebut, saya sependapat bahwa memang pengadilan negeri melakukan kontrol atau
pengawasan terhadap putusan pengadilan agama, apakah pe
ngadilan agama telah benar-benar melakukan peradilan se
suai dengan tugas wewenangnya. Padahal fungsi dari pengu
kuhan itu sebenarnya tidak begitu penting artinya, malah
memberikan kesan negatif bahwa keberadaan pengadilan agama
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*
dibawah pengadilan negeri atau setidak-tidaknya pengadilan
negeri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi derajadnya
dari pengadilan agama* Malahan adanya pengukuhan itu memperpanjang birokratisasi peradilan yang akan bertentangan
dengan prinsip-prinsip yanr; digariskan oleh UU No. 1Z+/1970
yang menegaskan bahwa kedudukan pengadilan agama sama de
ngan peradilan umum*

2. Berlakunva Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri
Setelah pemeriksaan perkara perceraian dianggap
selesai oleh hakim yang mengadili, maka untuk itu dikeluarkanlah putusan pengadilan* Jika kedua belah pihak atau kuasa dari kedua belah pihak menerima putusan hakim tersebut,
maka putusan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang
tetap* Tetapi, jika salah satu pihak mengajukan banding ke
pengadilan tinggi, maka putusan perceraian dari pengadilan
negeri itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap*
Dengan demikian, suatu putusan pengadilan negeri
dikatakan mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah, jika
pihak-pihak yang bersangkutan tidak menggunakan hak bandingnya sedangkan waktu 1i\ hari untuk itu telah terlewati.
Atau setelah adanya putusan pengadilan banding dalam hal
perkara itu dimintakan banding*
Tentang saat berlakunya putusan perceraian dari
pengadilan negeri, ketentuan pasal 3** ayat 2, PP 9/1975
menyatakan bahwa: Suatu perceraian dianggap terjadi beser***
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ta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaiv
annya pada daftar pencatan oleh pegawai pencatat, kecuali
bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusanj
pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap, Dengan demikian jelas bahwa, bagi yang beragama bu
kan Islam yang putusan perceraiannya dikeluarkan oleh pe
ngadilan negeri, maka berlakunya putusan tersebut adalah
terhitung sejak didaftarkannya putusan cerai itu di kantor
catatan sipil yang khusus untuk maksud itu. Dan setelah itu
yang bereangkutan akan mendapatkan kutipan buku cerai, ka
rena telah terjadinya perceraian.
Dalma hal akibat perceraian itu menyangkut harta
benda dalam perkawinan, maka menurut pasal 3 ? UU 1/1974
yang menyatakan: Bila perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Se-?
dangkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah
hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya misalnya Hukum
Perdata Barat (BVf) bagi mereka golongan Timur Asing, orangorang yang dipersamakan dengan mereka di Indonesia.
Jadi jelas bahwa bagi mereka yang beragama Islam,
masalah harta bersama dalam perkawinan itu diatur dan diselesaikan menurut Hukum Islam, dan diselesaikan menurut
BW bagi yang tunduk pada hukum adat.
Dalam hal perceraian itu menyangkut pula dengan
anak-anak yang belum dewasa, maka menurut ketentuan pasal
1+7 UU 1/1974 adalah bahwa: Anak yang belura mencapai umur
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18 tahun atau belum pernah pmelangsungkan perkawinan berada
di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Jadi usia 18 tahun dianggap usia dewasa. Dan jika
masih dibav/ah 18 tahun, maka pihak orang tualah yang mewarkili dalam hal melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga* Artinya bahwa jika usia masih belum mencapai 18 tahun
dan belum menikah, maka pihak orang tualah yang bertanggung
jawab untuk melakukan perbuatan hukum mewakili si anak, :
serta pihak orang tualah yang harus bertanggungjawab untuk
memberi nafkahnya.
Meskipun tentang hal-hal harta benda dalam perkawi
nan, kedudukan anak, hak kewajiban orang tua dan anak, ser
ta perwalian disebutkan dalam UU 1/1974, namun tidak diatur dalam PP 9/1975 sehingga dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan perundang-undangan lama yang berhubungan
dengan hal tersebut, Hal ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No
mor: MA/Pemb/0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975«
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V

.P E N U T U P
1. Kesimpulan
Setelah raelalui tahap-tahap pembahasan pada babbab sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan
adalah sebagai berikut :
a# Alasan-alasan perceraian yang disebutkan dalam pasal 19
PP No. 9/1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal
39 UU No. I/I974 adalah bersifat tidak limitatif, yang
berarti bahwa selain alasan-alasan perceraian yang sudah
disebutkan tersebut, masih dapat ditambah lagi dengan
alasan-alasan perceraian yang lain.
b. Untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian dipengadilan, baik itu pengadilan agama untuk yang ber
agama Islam maupun pengadilan negeri untuk golongan
bukan Islam, maka selain harus memenuhi persyaratan pa
sal 19 PP No. 9/1975 juga harus terbukti bahwa antara
suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami-isteri (pasal 39 ayat 2 UU No. I/I9 74 ).
c. Alasan-alasan perceraian yang paling sering digunakan
dalam gugatan perceraian, baik di pengadilan agama mau
pun di pengadilan negeri adalah alasan karena antara
suami-isteri tertis menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam satu rumah-tangga.

41

Skripsi

R. SONNY INDRIO AGUSTIONO
TINJAUAN TERHADAP LEMBAGA PERCERAIAN
DALAM UNDANG — UNDANG NOMOR I TAHUN 1974

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

k2

d. Saat berlakunya suatu putusan perceraian dari pengadil
an agama adalah terhitung sejak dijatuhkannya putusan
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang
kan saat berlakunya kekuatan mengikat suatu putusan
pengadilan negeri adalah terhitung sejak didaftarkannya
putusan perceraian tersebut pada kantor catatan sipil,
e. Adanya pengukuhan setiap putusan pengadilan agama yang
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh pengadil*
an negeri, hanyalah bersifat administratif belaka. Se
dangkan untuk setiap penetapan pengadilan agama, tidak
perlu dimintakan pengukuhannya.

2. Saran
Beranjak dari keseluruhan pembahasan dan1
-bahkan
sampai pada keimpulan, saya memandang perlu untuk membekan sedikit saran yang saya anggap berguna bagi pelaksana^,.
an UU No, 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya.
a. Karena masih kurang jelasnya, apakah penyebutan alasanalasan perkawinan dalam penjelasan pasal 39 (a) UU No,
1/19 7 4 yang kemudian diulangi kembali dalam pasal 19

PP No. 9/1975 tersebut merupakan contoh-contoh saja,
artinya masih dimungkinkan perceraian dengan alasanalasan lain, ataukah penyebutan alasan-alasan perceraian
itu sifatnya limitatif dan karenanya tidak dapat ditambah dengan alasan perceraian yang lain? Maka disinilah
sebaiknya Mahkamah Agung berperan aktif untuk mengeluar*
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kan petunjuk agar memudahkan hakim yang mengadili per
kara perceraian di pengadilan karena alasan-alasan per
ceraian tersebut masih bersifat umum.
Adanya lembaga pengukuhan setiap putusan pengadilan agama oleh pengadilan negeri, sebaiknya dihilangkan saja,
agar tidak ada kesan negatif bahwa kedudukan pengadilan
agama tidak berada dibawah pengadilan negeri, sesuai
dengan Undang-undang Komor 14 tahun 1970 tefttang PokokT
pokok Kekuasaan Kehakiman.
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