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P U T U S A N 

Nomor : 379 /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 :------------ 

”Penggugat”, di Kabupaten Sampang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-------------- 

L A W A N 

“Tergugat”, dahulu di Kabupaten Sampang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan 

jelas dan pasti di wilayah Republik, selanjutnya disebut sebagai    

Tergugat;------------------------------------------------------------ 

 

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

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

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;----------------------------------------- 

 

TENTANG DUDUK PERKARANYA 

 

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Nopember 

2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor : 

379/Pdt.G/2007/PA.Spg. pada tanggal 27 Nopember 2007 yang pada pokoknya sebagai 

berikut:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ( Kutipan Akta Nikah Nomor : 

397/55/VIII/2002 tanggal 21 Agustus 2002 );--------------------------------------------------- 

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah  kediaman orang  tua  Penggugat  kurang  lebih  1 bulan, kemudian Tergugat 
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berangkat ke Arab Saudi kurang lebih 2 ½ tahun, sedangkan Penggugat tetap di 

Madura, kemudian bulan April 2005 Tergugat pulang ke Madura dan kumpul baik di 

rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 bulan, kemudian Tergugat berangkat lagi ke 

Arab Saudi kurang lebih 2 tahun, kemudian pada bulan Juli 2007 Tergugat pulang ke 

Madura, dan berkumpul lagi di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, dan 

telah terjadi hubungan badaniyah (ba’da dhukul). Selama pernikahan tersebut 

Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan 

dikaruniai 1 orang anak bernama : Raihan Haikal Amin, umur 4 tahun dalam 

pengasuhan Penggugat;----------------------------------------------------------------------- 

3. Bahwa,  awalnya  kehidupan antara  Penggugat  dan Tergugat berjalan rukun dan 

damai, namun  kemudian  terjadi  perselisihan  terus  menerus  yang  disebabkan  

Tergugat telah kawin  lagi dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat disamping itu 

selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada 

Penggugat dan juga anaknya;---------------------------------------------------------------------- 

4. Bahwa, akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat 

tinggal selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi 

hubungan baik lahir maupun bathin;-------------------------------------------------------------- 

5. Bahwa, kini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan 

Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin harmonis lagi 

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

6. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Sampang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :------------------------------------------------- 

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;------------------------------------------------------------ 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari Tergugat “Tergugat” terhadap Penggugat 

“Penggugat”;------------------------------------------------------------------------------------ 

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

SUBSIDER : 

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

adilnya;------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir 

sendiri, sedangkan  Tergugat  tidak  hadir  dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang 

sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak 

hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;---------------------------------------- 

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar 

Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil 

;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan 

Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya itu ;------------------------------------- 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan 

jawaban atau tanggapan apapun ;---------------------------------------------------------------------- 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mengajukan  bukti  surat  berupa  foto  copy 

Kutipan Akta  Nikah  Nomor :  397/55/VIII/2002  tanggal   21 Agustus 2002  yang  

diterbitkan  oleh  Kantor   Urusan   Agama    Kecamatan   di   Kabupaten  Sampang,  foto  

copy mana telah dinachtzegelen / bermeterai cukup serta telah  dicocokkan  dan ternyata 

sesuai dengan aslinya (bukti P.1)  ;-------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat 

telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga / orang dekatnya, yakni ;---------------------- 

1. ”Sksi keluarga penggugat I” di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah 

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;----------------- 

- bahwa, saksi telah lama kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena 

saksi  adalah  ibu kandung Penggugat;------------------------------------------------------- 

- bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 1 orang anak;------------------------------------------------------------------------ 

- bahwa selama berumah tangga mereka bertempat tinggal di rumah saksi kurang 

lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja ke Arab Saudi kurang lebih 2 ½ 

tahun, sedangkan Penggugat tetap di Madura. Bulan April 2005 Tergugat pulang ke 

Madura dan kumpul lagi di rumah saksi kurang lebih 3 bulan kemudian Tergugat 

berangkat lagi ke Arab Saudi kurang lebih 2 tahun. Pada bulan Juli 2007 Tergugat 

pulang ke Madura dan kumpul lagi di rumah saksi kurang lebih 2 bulan, namun 
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sejak 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi   perselisihan yang 

berakhir dengan     pisahnya    tempat   tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;- 

- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya telah terjadi 

perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat kawin lagi dengan 

perempuan lain tanpa seijin Penggugat disamping itu selama pisah tempat tinggal 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan anaknya;;----- 

- bahwa, upaya penasehatan guna merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan 

secara optimal,  namun tidak berhasil ;------------------------------------------------------- 

2. ”Saksi keluarga penggugat II” di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam 

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;----------- 

- bahwa, saksi telah lama kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena 

saksi  adalah  ipar Penggugat;----------------------------------------------------------------- 

- bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 1 orang anak;------------------------------------------------------------------------ 

- bahwa selama berumah tangga mereka bertempat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat kurang lebih 1 bulan, kemudian Tergugat pergi bekerja ke Arab Saudi 

kurang lebih 2 ½ tahun, sedangkan Penggugat tetap di Madura. Bulan April 2005 

Tergugat pulang ke Madura dan kumpul lagi di rumah orang tua Penggugat kurang 

lebih 3 bulan kemudian Tergugat berangkat lagi ke Arab Saudi kurang lebih 2 

tahun. Pada bulan Juli 2007 Tergugat pulang ke Madura dan kumpul lagi di rumah 

orang tua Penggugat kurang lebih 2 bulan, namun sejak 3 bulan yang lalu antara 

Penggugat dan Tergugat terjadi   perselisihan yang berakhir dengan     pisahnya    

tempat   tinggal antara Penggugat dengan Tergugat ;-------------------------------------- 

- bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya telah terjadi 

perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat kawin lagi dengan 

perempuan lain tanpa seijin Penggugat disamping itu selama pisah tempat tinggal 

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib pada Penggugat dan anaknya;;----- 

- bahwa, upaya penasehatan guna merukunkan kedua belah pihak telah dilakukan 

secara optimal,  namun tidak berhasil ;------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan 

membenarkan kesaksian pihak keluarga/orang dekatnya sebagaimana tersebut di atas ;------ 
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Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya 

sebagaimana  tersebut  di  atas,  serta telah mengajukan kesimpulan bahwa oleh karena 

rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan, 

maka Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya itu dan mohon putusan ;----- 

Menimbang, bahwa semua yang terjadi di muka persidangan selengkapnya telah 

dicatat dalam berita acara persidangan ;-------------------------------------------------------------- 

TENTANG HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagimana 

terurai di  atas;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir 

tanpa alasan yang sah ;---------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan sebagaimana tersebut di atas, 

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

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban 

atau tanggapan apapun, padahal telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hal mana 

diamnya Tergugat tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan pembenaran secara implisit 

atas dalil-dalil Penggugat ;------------------------------------------------------------------------------ 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tak tersanggahkan tersebut 

serta  bukti  P.1  yang  merupakan  Akta  otentik  dengan  nilai  bukti  sempurna,  maka  

harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara  Penggugat  dengan Tergugat telah terikat 

perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2002 dan dalam perkawinan tersebut sudah 

dikaruniai 1 orang anak;--------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang,   bahwa   untuk   memenuhi   ketentuan   Pasal   22   ayat   (2)   

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo  Pasal  76 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah 

mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat Penggugat dalam hal mana mereka 

telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat 

tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak harmonis yang 

disebabkan karena telah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan telah 

terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  sekurang-kurangnya  3 bulan,  serta telah tidak 

berhasilnya upaya damai ; ------------------------------------------------------------------------------ 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, telah 

ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi 

pertengkaran-pertengkaran dan atau sekurang-kurangnya perselisihan yang terus menerus 

yang telah mengakibatkan  tidak  harmonis  dan retaknya rumah tangga mereka yang antara 

lain ditandai terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak berhasilnya setiap 

upaya damai;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi   Mahkamah  Agung  RI Nomor : 

15 K/AG/1980  tertanggal  2  Desember  1981  dapatlah  diambil  kaidah hukum bahwa 

tindakan seorang suami yang telah meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah, memaki 

atau memukulnya, telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf   f  Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 ;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah 

tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi untuk tetap 

dipertahankan keutuhannya ;--------------------------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana 

terurai  di  atas,  maka  unsur  alasan  perceraian  sebagaimana  dikehendaki  Pasal 39 ayat 

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf   f  Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf   f  Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;------- 

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah 

mengindikasikan bahwa perkawinan mereka telah tidak lagi mencapai tujuannya, yakni  

membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana 

dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sehingga dengan demikian 

perkawinan mereka telah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;--------------------------- 

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya 

dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan ;------------------------- 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan  

yang sah,  hal  mana  telah  menggugurkan  hak  pembelaan atas dirinya dan sesuai 

ketentuan pasal 125 (1)  HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;--------- 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka 

gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum 

sehingga dengan demikian dapat dikabulkan ;------------------------------------------------------- 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam lingkup perkara di 

bidang perkawinan,  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 haruslah dibebankan kepada Penggugat ;------------------------ 

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-undng Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang 

berkaitan dengan perkara ini;--------------------------------------------------------------------------- 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke 

persidangan, tidak hadir;---------------------------------------------------------------------------- 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;----------------------------------------------- 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat ”Tergugat” kepada Penggugat  

”Penggugat”;------------------------------------------------------------------------------- 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini 

dihitung sebesar Rp.246.000,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah ) ;--------------- 

 

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2008 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1429 hijriyah oleh kami                                        

Drs.H.A.IMRON AR, SH. yang  bertindak sebagai  Ketua  Majelis dengan didampingi  

oleh   ILZAM LUTHFI, SH. dan Dra. UMMU LAILA, M.HI. masing-masing sebagai  

Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan  dalam  persidangan  

terbuka  untuk  umum  oleh  Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh IMRAN SALEH, 

SH. sebagai Panitera Pengganti,  serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa kehadiran 

Tergugat ;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hakim Anggota,                Ketua Majelis,   

  ttd.       ttd. 

 ILZAM LUTHFI, SH.                                     Drs.H.A.IMRON AR, SH. 
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Hakim Anggota,               Panitera Pengganti,   

  ttd.       ttd. 

 Dra.UMMU LAILA, M.HI.    IMRAN SALEH, SH. 

 

Perincian biaya perkara : 

1.  Biaya panggilan  : Rp. 240.000,- 

3.  Biaya Materai  : Rp.     6.000,- 

Jumlah   : Rp. 246.000,- ( Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah );-- 

 

 

 


