
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, dan telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, 

merupakan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia, selain Peradilan 

Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah direvisi dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah menjadi Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Wahyu Rishandi, 

2013:1). 

Pengadilan Agama mempunyai tugas antara lain menerima, memeriksa 

dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh para 

pencari keadilan atau justiabellen baik mengenai perkawinan, perceraian, waris 

malwaris, istbath bagi masyarakat muslim, dan terakhir sesuai dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2004 mencakup juga kewenangan menangani perkara 

yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Secara umum, kompetensi Pengadilan 

Agama dapat memeriksa dan memutus serta menerapkan hukum secara perdata 

bagi golongan masyarakat yang beragama Islam sama seperti yang diterapkan di 

dalam lingkup Pengadilan Negeri. Hal tersebut jelas diatur dalam Pasal 54 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa hukum acara 

yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata 
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yang berlaku dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur 

secara khusus dalam Undang-undang ini (Wahyu Rishandi, 2013:1) 

Diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

tidak lepas dari upaya Negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan 

kepastian hukum bagi warga negara khususnya yang beragama Islam. Undang-

undang ini dibuat untuk mengatur seputar masalah perkawinan dan akibat 

hukumnya bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka 

setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga Negara yang beragama Islam 

setidaknya harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 pada dasarnya merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang 

terkandung dalam Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah, dan Kitab-kitab fikih klasik 

maupun fikih kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum 

Nasional dari hukum normatif menjadi hukum tertulis yang mempunyai 

kekuatan mengikat dan memaksa kepada rakyat Indonesia terutama umat 

muslim (http://www.negarahukum.com). 

Undang-undang Perkawinan  Nomor 1 Tahun 1974, merupakan Undang-

undang yang mengatur tentang perkawinan. Pengertian perkawinan disebutkan 

dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 

Dari rumusan Pasal 1 tersebut di atas dinyatakan arti dan tujuan 

perkawinan. Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedang tujuan perkawinan adalah 
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untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh 

mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup 

dalam masyarakat, dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam 

yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam 

pembinaan dan pengembangannya (Mardani, 2009 : 5).  

Perkawinan memerlukan adanya ikatan lahir dan batin, yang berarti 

bahwa dalam perkawinan itu perlu ada ikatan antara suami dan istri. Ikatan lahir 

adalah merupakan ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-

peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat suami 

dan istri maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Ikatan batin adalah yang 

tidak nampak secara langsung atau ikatan psikologis. Kedua ikatan tersebut 

dituntut ada dalam sebuah perkawinan, bila tidak ada salah satu, maka akan 

menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan suami istri (Walgito,1994). 

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berarti perkawinan itu 

dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau jangka waktu tertentu yang 

direncanakan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung seumur hidup dan tidak 

boleh putus begitu saja tanpa ada alasan-alasan yang jelas. Setiap keluarga 

menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis yang sangat didambakan 

oleh setiap keluarga, namun tidak selamanya atau tidak semuanya keluarga yang 

harmonis itu ada, karena sering kali pertengkaran dan perselisihan itu menghiasi 

bahkan kadang kala pertengkaran itu membawa akibat rumah tangga menjadi 

hancur dan harus berakhir dengan perceraian (Mulat Purwoko, 2002 : 1-2). 
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Tujuan ideal perkawinan, baik menurut hukum Nasional (UU No. 1 Tahun 

1974), hukum Islam dan hukum adat dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan 

banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. 

Keadaan perkawinan yang mendasari hubungan suami dan isteri dalam keluarga 

atau rumah tangga sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi apapun 

juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik diputuskan daripada diteruskan. 

Ini berarti bahwa meskipun perkawinan adalah “Perjanjian yang sangat kuat 

(mizaqon ghazila)” yang mengikat lahir dan batin antara suami dan isteri, 

namun ikatan perkawinan itu dapat “putus” jika suami dan isteri 

memutuskannya. Karena kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang 

mengikat perkawinan sebagai suatu bentuk perjanjian itu mempunyai hak untuk 

memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (Muhammad Syaifudin, dkk, 2013: 5). 

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering 

dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun 

kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau 

tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, 

yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya (suami 

isteri) tersebut. Tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada 

putusnya ikatan perkawinan (perceraian) (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 233). 

Menurut Budi Susilo dalam Muhammad Syaifuddin, mempunyai 

pendapat yang sama dengan pendapat Abdul Ghofur Anshori seperti di uraikan 

di atas, dengan menjelaskan bahwa memang benar perkawinan merupakan 

ikatan suci antara seorang pria dengan seorang wanita, yang saling mencintai 
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dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan 

akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur 

hidupnya saja. Tidak pernah terbersit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu 

menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk hidup sendiri. Namun, pada 

kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami isteri, yang 

akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam 

sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi 

beberapa penyebab terjadinya perceraian (Muhammad Syaifuddin, 2013 : 5-6) 

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau isteri atau kehendak 

keduanya, karena adanya ketidakrukunan, atau disebut dengan istilah 

“perceraian” yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana seharusnya 

menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara 

suami dan isteri yang menimbulkan kehendak memutuskan hubungan 

perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan 

isteri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-

masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadi 

silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip (Muhammad 

Syaifudin, dkk, 2013 : 6). 

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Muhammad Syaifuddin (2013 

: 6), yang menentukan sebab dari berlangsung terus atau dari penghentian 

perkawinan terutama pada keadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-

tiap suami dan isteri, berhubung dengan keadaan tertentu dari perkawinan 

masing-masing. Dengan perkataan lain, hidup bersama dari suami dan isteri 
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pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila di antara kedua belah 

pihak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama. Ketiadaan 

rasa dan keinginan ini dapat disebabkan oleh seribu satu hal, yang sukar sekali 

diperinci.  

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas 

disebutkan bahwa perceraian hanya dapat terjadi apabila ada suatu sengketa dan 

berdasarkan alasan-alasan yang jelas menurut Undang-undang. Artinya suatu 

perceraian tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada suatu alasan atau alasan-

alasan yang jelas berdasarkan Undang-undang. Mengenai alasan-alasan tersebut 

dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam Tahun 1991 sebagai aturan dalam penerapan hukum bagi 

Pengadilan Agama, disebutkan sebagai berikut: 

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

penyakit lainnya yang sukar disembuhkan. 

b.    Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

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

luar kemampuannya. 

c.    Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d.    Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

f.     Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

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

g.    Suami melanggar taklik talak. 

h.    Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. 

Menurut H.A.Mukti Arto (1996 : 177) beberapa prinsip dalam perceraian 

yang harus diperhatikan, yaitu: 

a.    Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diridhoi Allah, meskipun 

mempunyai alasan yang cukup. Dan jika tidak ada cukup alasan maka 

dihukumi haram. 

b.    Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian, 

mengingat begitu berat akibat dari perceraian itu baik terhadap suami 

isteri maupun terhadap anak-anak mereka. 

c.    Untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan besar dalam 

perceraian. 
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Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari website Pengadilan Agama 

Purwokerto, didapatkan hasil yaitu sebagai berikut : 

Tabel. 1 
Pengadilan Agama Negeri Purwokerto Rekap Jenis Perkara 

Diterima Tahun 2013 
 

No. Jenis Perkara Jumlah 
1 Izin Poligami 3 
2 Pembatalan Perkawinan 1 
3 Cerai Talak 353 
4 Cerai Gugat 818 
5 Harta Bersama 2 
6 Penguasaan Anak 2 
7 Isbat Nikah 5 
8 Dispensasi Kawin 35 
9 Wali Adhal 3 
10 Kewarisan 12 
11 Lain-Lain 70 

 

 
 

   
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis perkara cerai gugat paling 

banyak diajukan dalam jangka waktu tersebut. Terjadinya cerai gugat 

disebabkan dari berbagai sebab, diantaranya faktor ekonomi yang mengancam 

bagi keluarga kurang mampu. Yang kedua yang paling banyak diajukan di 

Pengadilan Agama Purwokerto adalah cerai talak, jenis perkara tentang 

perceraian merupakan kasus yang rata-rata paling banyak di setiap Pengadilan 

Agama. Untuk jenis perkara lain seperti dispensasi perkawinan cenderung 

sedikit, cuma sekitar 35 kasus dalam jangka waktu beberapa bulan. Dispensasi 

perkawinan merupakan dispensasi kawin yang biasanya dilakukan oleh anak di 

bawah umur atau dalam keadaan khusus. Perkara tentang kewarisan sejumlah 

12 kasus yang diajukan dalam jangka waktu bulan tersebut. Serta perkara-

perkara lain yang ada di dalam tabel di atas merupakan bukti bahwa masih 

banyaknya jenis perkara tentang hukum Islam yang terjadi di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Purwokerto. 
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Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 isinya adalah 

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

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

kemampuannya. Adapun kasus yang termasuk dalam ketentuan Pasal 19 huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah kasus dengan nomor perkara 

0180/Pdt.G/2013/PA.PWT. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 19 HURUF b PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG ( Studi kasus di 

Pengadilan Agama Purwokerto). 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah Implementasi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui  implementasi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu 

hukum pada umumnya, dan hukum tentang perceraian khususnya. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan referensi di bidang karya 

ilmiah yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Implementasi 

Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Purwokerto. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat dijadikan bahan referensi dan masukan bagi penelitian berikutnya. 

b. Dapat memberikan suatu informasi mengenai hukum Islam tentang 

perceraian. 

c. Dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan sebagai bahan dan 

sumbangan pikiran bagi pihak-pihak yang terkait. 
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