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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor : 199/Pdt.G/2007/PA.Spg. 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada 

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--------------- 

Pemohon, di Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;------------------------ 

L A W A N 

Termohon, di Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-------------------- 

 

Pengadilan Agama tersebut;------------------------------------------------------------------------------- 

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-------------------------------------------------- 

Telah mendengarkan keterangan para pihak ;--------------------------------------------------------- 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 25 Juni 

2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor : 

199/Pdt.G/2007/PA.Spg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :------------------------------- 

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada 

tanggal 14 Juli 2000 dan telah terdaftar serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

di Kabupaten Sampang, di bawah regester nomor : 161/76/VII/2000 dengan bukti Kutipan 

Akta Nikah tanggal  15 Juli 2000;--------------------------------------------------------------- 

2. Bahwa, setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon kumpul di rumah orang tua 

Termohon kurang  lebih  2 tahun 11 bulan dan telah terjadi hubungan badaniyah ( ba’da 

dhukul ) serta telah dikaruniai seorang anak bernama : Mafuroh, umur 5 tahun dan anak 

tersebut ikut Termohon, kemudian Pemohon pamit bekerja ke Arab Saudi kurang lebih 4 

tahun sedangkan Termohon tetap berada di Madura;--------------------------------------------- 
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3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun 

dan damai kemudian 1 ½ tahun yang lalu Pemohon mendengar dari orang tua Pemohon 

bahwa Termohon keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan sering berboncengan sepeda 

motor dengan orang lain;------------------------------------------------------------------------------ 

4. Bahwa, sejak Pemohon mendengar berita dari orang tua Pemohon tersebut point 3 sejak itu 

Pemohon merasa hilang kepercayaan pada Termohon;--------------------------------------- 

5. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon pulang ke Madura, 

Termohon tidak pernah menyambut Pemohon dan setelah Pemohon ke rumah orang tua 

Termohon, Termohon tidak pernah ada;------------------------------------------------ 

6. Bahwa, kini Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan 

Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin harmonis lagi 

serta sudah sulit diharapkan kelangsungannya;---------------------------------------------------- 

7. Bahwa, berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Sampang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili 

serta memberikan putusan sebagai berikut :-------------------------------------------------------- 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;---------------------------------------------------------- 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap 

Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sampang;------------------ 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;------------------------- 

SUBSIDER : 

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain maka saya mohon putusan yang seadil-

adilnya;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon 

hadir sendiri secara pribadi;------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun 

upaya damai tersebut tidak berhasil;--------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan 

Pemohon tetap mempertahankan permohonannya itu;------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban 

yang pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------- 
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1. Point 1 dan 2 benar;------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Point No. 3 dan 4 tidak betul Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan 

mengenai  Termohon  boncengan  sepeda  motor  dengan  orang  lain itu tidak benar yang  

benar adalah Termohon boncengan dengan adik kandung Termohon sendiri;---------------- 

3. Point No. 5 tidak betul Pemohon setelah datang dari Arab Saudi datang ke rumah 

Termohon;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 2 tahun 

lamanya;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Jika Pemohon tetap mau cerai Termohon tidak keberatan dengan catatan Termohon minta 

nafkah Madya, Nafkah iddah, Mut’ah dan nafkah anak selama 2 tahun sebesar 

Rp.27.000.000,-;---------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik yang 

pada pokoknya sebagai berikut :------------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa tidak betul Termohon boncengan dengan adik Termohon sebab sebelumnya 

Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama : Nanang dan Pemohon 

tahu dari famili Pemohon yang bernama : Rosyid sehingga Termohon sampai diusir oleh 

famili Pemohon;---------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bahwa mengenai nafkah Pemohon tidak sanggup karena Pemohon sekarang tidak bekerja 

lagi;-------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon memberikan duplik, yang 

pada pokoknya Termohon menyatakan tetap pada jawaban Termohon sebagaimana 

persidangan yang lalu dan Termohon menyatakan tidak benar jika Termohon boncengan 

dengan laki-laki lain yang betul adalah dengan adik Termohon sendiri;--------------------------- 

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis 

memberi kesempatan pada Pemohon untuk membuktikannya. Namun Pemohon dalam tahap 

pembuktian tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan;----------------------------------  

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir sebagaimana tersebut di atas,  

maka pemeriksaan perkara ini dipandang cukup untuk kemudian dijatuhkan putusannya ;----- 

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah 

dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;--------------------------------------------------------------- 
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TENTANG HUKUMNYA 

 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana 

diuraikan di atas;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, baik Pemohon dan 

Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri ke muka persidangan ;----------------------- 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun 

tidak berhasil;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa  permohonan  Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan  

ternyata Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya itu ;------------------------- 

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan 

jawaban sebagaimana tersebut di atas ;------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonannya untuk menalak Termohon, 

Pemohon mendalilkan bahwa belakangan dalam rumah tangganya dengan Termohon telah 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon 

mendengar dari orang tua Pemohon bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang 

jelas dan sering berboncengan sepeda motor dengan orang lain;------------------------------------ 

Menimbang, bahwa atas alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, 

Termohon tidaklah menyangkalnya dan bahkan membenarkan bahwa dalam rumah tangganya 

dengan Pemohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan 

terjadinya pisah tempat tinggal sebagaimana didalilkan Pemohon. Hanya Termohon 

menyatakan tidak betul Termohon boncengan sepeda motor dengan orang lain, yang betul 

Termohon boncengan dengan adik kandung Termohon sendiri. Di samping itu, Termohon 

telah pula menyatakan ketidaksanggupannya untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya 

dengan Pemohon;------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan alasan-alasan 

permohonan cerainya, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut (Pasal 63 

HIR);--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap pembuktian tidak pernah lagi hadir di 

persidangan sehingga tidak membuktikan alasan-alasan permohonannya;------------------------- 
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak cukup alasan untuk bercerai;------------------------- 

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonannya itu ternyata Pemohon telah 

tidak menghadiri persidangan lanjutan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang 

sah ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapatlah 

dijadikan indikator bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya 

itu;------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka 

permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;--------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-

undang Nomor : 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 

2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;-- 

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang 

tertera dalam berita acara sebagai bagian tak terpisahnya dari putusan ini ;------------------------- 

 

MENGADILI 

 

1. Menolak permohonan Pemohon;--------------------------------------------------------------------- 

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung 

sebesar Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );----------------------- 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1428 Hijriyah oleh kami                                        

Drs.H.A.IMRON AR, SH.  sebagai  Ketua  Majelis  serta  ILZAM LUTHFI, SH. dan 

Dra.SITI AZIZAH  masing - masing  sebagai  Hakim  Anggota,   putusan  mana  pada  hari  

itu  juga diucapkan dalam persidangan terbuka  untuk  umum oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan  dibantu  oleh  IMRAN SALEH, SH.  sebagai  Panitera Pengganti, serta dihadiri pula 

oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;-------------------------------------------------------------- 

 

Hakim  Anggota,                                                    Ketua Majelis, 
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 ttd.       ttd. 

 

ILZAM LUTHFI, SH.               Drs.H.A.IMRON AR, SH. 

           

 

Hakim Anggota,                                       Panitera Pengganti, 

   

  ttd.       ttd. 

           

Dra.SITI AZIZAH       IMRAN SALEH, SH. 

 

 

Perincian Biaya Perkara :                                       

1. Biaya Administrasi : Rp     50.000,-    

2. Biaya Panggilan : Rp   120.000,-    

3. Lain – Lain APP : Rp     75.000,-                                    

4. Biaya Materei : Rp       6.000,- 

    Jumlah : Rp.  251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah );---------- 

 

 


