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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN  

Selanjutnya Penulis akan menjelaskan mengenai posisi kasus  berdasarkan 

Putusan Nomor 1660/Pdt. G/2016/PA. Mkd. sebagai berikut :  

1. Posisi Kasus 

a. Subjek Hukum  

1) Pihak Penggugat : Nama KG merupakan istri sebagai pihak yang 

menggugat (Penggugat), lahir pada tanggal 21 Mei 1987, beragama 

Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan sebagai guru wiyata bakti, 

bertempat tinggal di Kabupaten Magelang.  

2) Pihak Tergugat : Nama SM merupakan suami sebagai pihak yang 

digugat (Tergugat), lahir pada tanggal 7 September 1987, beragama 

Islam, pendidikan SMK, pekerjaan anggota TNI AD berpangkat 

Prajurit Kepala (Praka), bertempat tinggal di asrama Kabupaten 

Semarang. 

b. Duduk Perkara 

Adapun duduk perkara dari putusan Pengadilan Agama Nomor 

1660/Pdt.G/2016/PA. Mkd. sebagai berikut 

1) Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 

Juni 2012 dihadapan dan dipengawasan Pegawai Pencatat Nikah 

KUA Mungkid, tercatat dalam akta nikah Nomor 0199/21/VI/2012 
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tertanggal 11 Juni 2012 dikeluarkan oleh KUA Mungkid, Kabupaten 

Magelang; 

2) Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah 

Asrama Semarang; 

3) Penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki 

bernama  RFA, lahir pada tanggal 26 April 2013; 

4) Tergugat terbukti melakukan zina dengan wanita lain sampai hamil 

dan perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup asrama semenjak 

berpisah tempat tinggal oleh penggugat sejak bulan Oktober 2015 

terlampir dari Yonzipur; 

5) Antara keluarga penggugat dan tergugat telah mengupayakan untuk 

dilakukannya musyawarah di Yonzipur pada tanggal 11 April 2016 

disaksikan oleh Komandan Batalyon, Wakil Komandan, Danki 

Kompi bantuan beserta Staf Pasi Propos dan Bintal Kodam agar 

dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, 

akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; 

6) Perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah sulit dibina untuk 

membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, 

warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian; 

7) Hak asuh anak harus di pihak penggugat; 

8) Tergugat harus mengembalikan mahar yang di pinjam oleh mertua 

atas nama Maryatun berupa perhiasan gelang sebesar 10gr senilai 

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tergugat juga harus 
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mengembalikan motor BYSON YAMAHA karena itu atas nama 

penggugat; 

9) Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian 

penggugat terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi 

terus menerus dan melakukan KDRT dan ada wanita idaman lain 

(WIL) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan 

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hururf f Kompilasi 

Hukum Islam; 

10)  Untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahuun 2006 dan terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 

28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan 

panitera Pengadilan Agama mungkid untuk mengirimkan salinan 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor 

urusan agama  ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor 

urusan agama dimana penggugat dengan tergugat menikah untuk 

dicatat dalam register yang tersedia untuk itu; 

11) Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara. 

 

c. Pettitum atau Tuntutan 
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Berikut ini terdapat Pettitum Primer dan Pettitum Sekunder yang 

diajukan oleh Penggugat adalah: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat; 

2. Menjatuhkan talak SM bin X terhadap KG binti Y; 

3. Memerintahkan paniteran Pengadilan Agama Mungkid untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal 

penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat 

perkawinan penggugat dan tergugat untuk di catat dalam register 

yang tersedia untuk itu; 

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider 

Apabila Pengadilan Agama Mungkid berpendapat lain, maka mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

d. Pertimbangan Hukum  

Berikut ini merupakan pertimbangan hukum dalam putusan perceraian 

Nomor 1660/Pdt. G/2016/PA. Mkd.  

1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 

adalah seperti yang diuraikan di dalam putusan. 

Maksud dan tujuan dari gugatan perceraian yang diajukan oleh 

KG sebagai istri telah disampaikan dalam putusan ini.  
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2) Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai 

suami  istri sesuai dengan maksud Pasal 82 UU No. 7 Tahun 

1989 Tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan UU 

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, 

namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir 

dalam persidangan, baik Tergugat maupun kuasanya tidak hadir 

tanpa keterangan atau tanpa alasan yang jelas. 

3) Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang dikehendaki 

oleh PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan 

oleh Pengadilan Agama karena Tergugat tidak hadir dalam 

persidangan. 

4) Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian 

yang pernikahanya dilaksanakan  menurut syariat islam, 

sehingga secara absolut perkara ini merupakan kewenangan 

Pengadilan Agama. 

5) Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di 

Pengadilan Agama Magelang, sesuai dengan domisili 

Penggugat, dibuktikan dengan P.1, secara relatif perkara ini 

merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mungkid. 

6) Menimbang, bahwa Alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan 

akta nikah dari Kantor Urusan Agama merupakan bukti yang 

autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan 
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berdasarkan tata cara agama islam, Majelis hakim berpendapat 

bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan 

hukum (legal standing) dalam perkara ini. 

7) Menimbang, bahwa Izin perceraian atas nama Tergugat yang 

dikeluarkan oleh Batalyon Zeni Tempur 4/Tanpa Kawandnya, 

Nomor : SIC/01/VII/2016. Tanggal 22 Agustus 2016 terbukti 

bahwa Tergugat sebagai anggota TNI-AD telah mendapatkan 

izin tertulis dari Komandan. 

8) Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah 

ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan 

Tergugat sebanyak tiga kali persidangan tidak pernah hadir 

menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh 

orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa 

tanpa hadirnya Tergugat. 

9) Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan 

Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka perkara ini harus 

diselesaikan melalui putusan hakim. 

10)  Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada 

pokoknya adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, 

akibatnya sejak akhir tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat 
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telah tidak hidup serumah lagi, Penggugat tinggal dirumah 

orangtuanya. 

11) Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, 

dan dua orang saksi. 

12) Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis tertanda P.1 sampai 

P.3 sebagaimana telah dipertimbangkan. 

13) Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam 

persidangan setelah di pertimbangkan oleh Majelis hakim 

ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi 

tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang. 

Demikian pula secara materil juga telah memenuhi syarat, 

karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang 

dilihat, dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan 

yang jelas antara saksi satu dengan yang lain saling 

berkesesuaian, sesuai dengan Pasal 170 dan 172 HIR, sehingga 

oleh karenanya Majelis hakim menilai bahwa keterangan para 

saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan 

dalil gugatan Penggugat. 

14) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang  

dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis 

hakim dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada 

pokoknya :  
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a) Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Mungkid dengan demikian Pengadilan 

Agama Mungkid berwenang mengadili perkara ini; 

b) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang 

menikah secara islam dan tercatat oleh Pegawai pencatat 

nikah pada Kantor Urusan Agama, sehingga dengan 

demikian pengajuan gugatan ini memiliki dasar hukum yang 

sah; 

c) Bahwa setelah terjadi akad nikah antara Pneggugat dengan 

Tergugat pernah hidup serumah di Asrama Tentara di 

Semarang dan telah dikaruniai seorang anak; 

d) Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan sejak akhir tahun 2015 

antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, 

Penggugat tinggal dirumah orangtuanya; 

15) Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang 

menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat 

dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2015 

ternyata terbukti, sehingga gugatan cerai Penggugat pada 

putusan primer dapat dikabulkan. 
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16) Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh 

Penggugat dan telah dibuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-

saksi, Majelis hakim berpendapat bahwa alas perceraian 

tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi 

Hukum Islam. 

17) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, oleh 

karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain 

shughra atau talak satu yang masih bisa di maafkan dari 

Tergugat kepada Penggugat 

18) Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak 

hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR, gugatan 

Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau di 

kabulkan secara verstek. 

19) Menimbang, bahwa telah diperintahkan kepada panitera untuk 

mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

kepada Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama 

dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut 

dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal 
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untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai 

dengan Pasal 84 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

peradilan agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 

2006 dan Perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009. 

20) Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam 

bidang perkawinan, maka biaya perkara sepenuhnya 

dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) 

UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana 

diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU 

No. 50 Tahun 2009. 

e. Amar Putusan 

Amar Putusan dalam Putusan Perkara Nomor 1660/Pdt. G/2016/PA. 

Mkd. yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir.   

2) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek. 

3) Menjatuhkan Talak satu ba’in shugrha Tergugat SM terhadap 

Penggugat. 

4) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid 

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kantor 

Urusan Agama wilayah tempat kedudukan Penggugat dan 

Tergugat.  
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5) Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat. 

2. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid 

(Bapak H. Mashrukin) 

a. Dalam penanganan kasus perceraian anggota TNI diatas merupakan 

kewenangan dari Pengadilan Agama Mungkid karena sebelumnya 

perkawinan dilakukan secara islam dan dilaksanakan di Mungkid, 

domisili dari Penggugat atau istri juga di Mungkid, Magelang. Jadi 

sudah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid untuk menangani 

perkara tersebut. Tidak ada perlakuan khusus dalam menangani 

perkara perceraian anggota TNI, mengingat Pasal 49 UU No. 7 Tahun 

1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dalam UU No. 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam UU No. 50 Tahun 2009, serta 

adanya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang 

menjadi acuan dalam menangani perkara perceraian diatas. 

b. Apabila seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai maka disebut 

cerai gugat, sedangkan jika sang pria yang mengajukan gugatan maka 

disebut cerai talak. Bentuk keputusan yang dijatuhkan dalam 

Peradilan agama berupa penetapan dan putusan, dari proses cerai 

gugat akan meninmbulkan putusan yang bersifat voluntair yang 

artinya perkara tersebut tidak mengandung sengketa namun ada 

kepentingan hukum yang diatur dalam Undang-Undang, sedangkan 

dalam perkara terhadap putusan dan penetapan sekaligus biasanya 
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berupa perkara kontensius, yang artinya perkara tersebut mengandung 

sengketa antara kedua belah pihak maupun lebih  yang berupa tuntutan 

hak serta adanya kepentingan hukum.  

c. Perkara Nomor. 1660/Pdt.G/2016/PA. Mkd. merupakan perkara 

dengan kasus zina, harus cukup bukti dalam persidangan, karena zina 

perbuatan yang tercela, namun istri juga perlu mendapatkan 

perlindungan. 

d. Cerai gugat terdiri dari fasakh dan khulu’, akibat yang ditimbulkan 

yaitu terjadinya talak ba’in shughra, sedangkan cerai talak terdiri dari 

talak raj’i, talak bain, talak sunni, talak bid’i dan talak taklik. Berikut 

penjelasannya :  

1) Talak Raj’i, perceraian terjadi karena suami mengucapkan maupun 

menjatuhkan talak satu atau talak dua kepada isterinya, diperbolehkan 

rujuk hanya ketika istri masih dalam masa iddah, namun jika sudah 

lewat masa iddah maka harus melalui akad nikah baru.  

2) Talak Bain, perceraian terjadi apabila suami menjatuhkan talak tiga 

kepada istri, tidak diperbolehkan rujuk kecuali istri terlebih dahulu 

menikah dengan laki-laki lain dan telah disetubuhi, baru setelah 

diceraikan oleh suami baru serta habis masa iddahnya, istri dapat di 

rujuk kembali. 

3) Talak Bid’i, yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika 

istrinya dalam keadaan haid atau istrinya dalam keadaan suci tapi 

sudah disetubuhi oleh suaminya. 
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4) Talak Taklik, perceraian terjadi ketika suami menceraikan istrinya 

secara bersyarat dengan adanya suatu sebab atau syarat yang telah 

dilakukan dan berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.Talak 

Taklik tersebut seperti perjanjian yang diucapkan suami sebelum akad 

untuk melindungi hak-hak wanita dalam hal ini istri. 

5) Fasakh, merupakan pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya 

kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dengan kondisi 

sebagai berikut : 

a) Suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama enam bulan 

berturut-turut. 

b) Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa 

adanya kabar dari suaminya tersebut. 

c) Suami tidak melunasi mahar atau mas kawin yang telah disebutkan 

dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadi 

hubungan suami istri). 

d) Ada perlakuan buruk suami kepada istri, seperti penganiayaan, 

penghinaan, serta tindakan-tindakan lain yang  

e) dapat membahayakan keamanan dan keselamatan istri. 

Apabila permohonan tersebut diatas dikabulkan oleh hakim 

berdasarkan bukti dari pihak istri, maka hakim mempunyai hak untuk 

memutus (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya. 

6) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian biasanya 

berupa menimbang apakah Penggugat atau Tergugat hadir dalam 
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persidangan setelah dipanggil secara patut, bagaimana sikap 

Penggugat atau Tergugat dalam persidangan, seperti apa bukti dan 

saksi yang di hadirkan dalam persidangan, apakah keduanya bersedia 

memberikan keterangan secara benar dengan cara disumpah, dan 

pertimbangan lainnya.  

Kepala Oditurat Militer II-09 (Kolonel Bambang Guritno) : 

a. Proses atau prosedur penyelesaian perkara, diatur dalam Undang-

Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan 

Putusan Pengadilan Militer perkara antara KG dengan SM 

diselesaikan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. 

b. Kalau ada laporan dari Polisi maka Polisi militer akan melakukan 

penyidikan dan membuat berita acara untuk menetapkannya sebagai 

Terdakwa, ketika dia sudah berstatus sebagai Terdakwa maka akan 

dipersiapkan berkas-berkasnya oleh Polisi militer (Pomil) untuk 

dikirimkan kepada Oditurat militer (Otmil) sebagai penuntut umum 

khusus militer, setelah itu diolah apakah berkas-berkas tersebut 

memenuhi syarat atau tidak, kalau berkas tidak lengkap atau tidak 

memenuhi syarat akan dikembalikan pada penyidik Polisi militer 

(Pomil) untuk dilengkapi, apabila sudah dilengkapi maka hasilnya 

akan dikirimkan kembali kepada Oditurat militer (Otmil), baru 

setelah itu oleh penuntut umum Oditurat militer (Otmil) dibuat surat 

pendapat hukum dan berita acara, yang sebelumnya telah diserahkan 
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oleh Perwira penyerah perkara (Papera) kepada Oditurat militer 

(Otmil), Papera sendiri terdiri dari panglima, kepala staff TNI baik 

angkatan darat, udara, maupun laut, kepala kepolisian Negara 

Republik Indonesia, dan komandan atau kepala kesatuan bawahan 

masing-masing paling rendah setingkat dengan Komando resor 

militer yang ditunjuk oleh Panglima, diatur dalam Pasal 122 UU No. 

31 Tahun 1997 Tentang Peradilan militer.  

c. Terkait dengan izin perkawinan, kalau ada anggota yang akan 

melakukan perkawinan sebetulnya sama dengan yang diatur dalam 

UU No. 1Tahun 1974, namun dalam TNI juga diatur secara internal 

yaitu dalam PERPANG TNI No. 11/VII/2007, dengan tahap sebagai 

berikut : 

(1) Mengajukan kepada Komandan 

(2) Memenuhi Persyaratan dan hal-hal yang harus 

dilengkapi, seperti yang terdapat dalam PERPANG.  

 

Apabila hal tersebut dilanggar maka akan ada sanksi, oleh sebab itu 

seorang anggota TNI tidak diperbolehkan atau bahkan dilarang 

kawin dibawah tangan / kawin Sirih, karena apabila dilanggar dapat 

dijatuhi hukuman bahkan bisa sampai pada hukuman pemecatan.  

d. Wewenang Oditurat Militer (Otmil) : 

1) Membantu penegakan hukum di satuan-satuan TNI  

2) Apabila ada yang melanggar tindak pidana, Oditurat 

militer (Otmil) akan menerima berkas dari Polisi militer 
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(Pomil), serta melakukan penuntutan di Pengadilan 

militer sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

3) Melaksanakan penetapan hakim atau putusan Pengadilan 

dalam lingkup peradilan militer atau peradilan umum.  

4) Melakukan pemeriksaan tambahan. 

e. Peran atau pengaruh Oditur militer (Otmil) terhadap penerapan 

sanksi, perannya terbatas pada melakukan penuntutan, sedangkan 

putusan merupakan wewenang Pengadilan Militer, tetapi jika Oditur 

militer menganggap putusan Pengadilan militer itu tidak adil atau 

bahkan terlalu ringan, maka Oditur militer dapat melakukan upaya 

hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK). Jadi 

Oditur militer (Otmil) memiliki peran yang terbatas, yaitu hanya 

dalam hal penuntutan.  

 

 

f. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh korban KG atau oleh Oditur 

militer (Otmil) sebagai Penuntut umum itu normatif, namun biasanya 

kesulitan terjadi dalam hal pembuktian dari tindak pidana tersebut, 

selebihnya dalam hal penuntutan tidak ada kesulitan, karena ada batas 

maksimal dan batas minimalnya, seberapa batas ukuran untuk 

menutut, misalnya maksimal 5 tahun maka tidak boleh menutut lebih 

dari itu atau minimal 2 tahun maka tidak boleh menuntut kurang dari 

itu. 
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Staff Oditurat Militer II-09 Semarang (Bapak Arif) : 

a. Aturan tentang perkawinan TNI selain diatur dalam UU No.1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin 

perkawinan, perceraian dan rujuk, juga diatur pula dalam buku saku 

khusus TNI dan Perpang sebagai peraturan yang tertinggi. 

b. Bagi istri dapat mengajukan tuntutan atau laporan ke Polisi militer 

(Pomil) setelah di proses di Pomil lalu di limpahkan ke Oditurat 

militer (Otmil) sebagai penuntut dan dibuat surat tuntutan, 

selanjutnya tuntutan tersebut di bawa / diserahkan ke Pengadilan 

militer untuk di putus. Dalam hal ini Pengadilan militer hanya  

menangani perkara prajurit yang berpangkat kapten kebawah, 

sedangkan prajurit yang berpangkat mayor keatas di tangani di 

Pengadilan Militer Tinggi dan Oditurat Militer Tinggi.  

 

c. Bagi anggota TNI sanksi yang diberikan lebih berat dibanding warga 

negara biasa dalam peradilan umum, karena TNI merupakan sebuah 

institusi yang artinya bahwa selain sanksi yang diberikan dalam 

peradilan umum juga terdapat sanksi tambahan sanksi adminsitratif 

berupa penurunan terhadap pangkatnya atau yang terberat berupa 

pemecatan. 
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B. PEMBAHASAN 

1. Proses Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Istri Anggota TNI 

berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam, dan Peraturan Nikah Cerai TNI.  

Berikut ini akan ditampilkan terlebih dahulu mengenai skema proses 

gugatan perceraian yang diajukan oleh KG sebagai istri anggota TNI, 

setelah itu akan diuraikan mengenai proses gugatan perceraiannya. 

 

  



 

 

 

Pengadilan Agama 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses  Gugatan Perceraian oleh Istri Anggota TNI 

Gugatan Perceraian 

Permintaan Izin 

Cerai TNI 

Menyampaikan 

Kepada Atasan 

Menyampaikan 

ke Pengadilan 

Memberitahukan 

kepada Prajurit 

Upaya Mediasi 

oleh Atasan 

Berhasil 

Tidak 

Berhasil 

Pemberian Izin 

Tidak 

Berlanjut 

Izin Tidak 

Diberikan 

Pemeriksaan 

Berkas (30 hari) 

Mediasi 

Berhasil 

Tidak Dilanjutkan 

Tidak 

Berhasil 

Pemeriksaan 

Sidang Tertutup 

Diputus Mengirim berkas 

perkara   



 

Proses Perceraian yang diajukan oleh Istri anggota TNI 

Perceraian diajukan oleh pihak istri bernama KG yang menggugat cerai 

suaminya bernama SM pada tanggal 30 Agustus 2016 gugatan telah 

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 

1660/Pdt. G/2016/PA. Mkd. Gugatan peceraian yang diajukan sesuai 

dengan wilayah tempat tinggal istri sebagai Penggugat. Gugatan 

perceraian diajukan atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, 

melakukan KDRT, adanya wanita idaman lain (WIL) dan tidak mungkin 

hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga memenuhi unsur 

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1875 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya antara KG dengan SM 

sudah pernah dilakukan upaya mediasi yang disaksikan oleh Komandan 

batalyon, Wakil komandan, Danki Kompi bantuan beserta Staff Pasi 

Propos dan Bintal Kodam guna menyelamatkan perkawinan, namun 

tidak berhasil, sehingga berlanjut pada gugatan perceraian yang di 

ajukan oleh KG.  

Gugatan diterima dan ditindak lanjuti oleh Pengadilan Agama 

Mungkid, Pengadilan memanggil secara patut baik Penggugat maupun 

Tergugat, namun SM selaku pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali, 

termasuk pula dalam upaya mediasi Tergugat tidak hadir, sehingga 

perdamaian tidak tercapai.  
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Dalam persidangan Penggugat mengemukakan alasan-alasnnya 

mengajukan gugatan beserta hal-hal yang dimintakan dalam gugatan 

kepada Majelis Hakim dan pihak Tergugat akan diberikan kesempatan 

untuk menanggapi gugatan tersebut, namun dalam perkara ini Tergugat 

maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan tanpa keterangan atau 

tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak dapat memberikan tanggapan. 

Persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian, untuk 

menguatkan dallil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat,  maka 

KG sebagai pihak Penggugat memberikan barang bukti berupa : 

1)  Asli Surat Keterangan domisili atas nama Penggugat yang 

dikeluarkan oleh wilayah Kabupaten Magelang dengan 

Nomor:180/01/SK/V/2016. Tanggal 31 Mei 2016, sebagai bukti 

P.1. 

2) Fotokopi sah Kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama 

Kabupaten Magelang, dengan Nomor 0133/21/VI/2012. tanggal 

11 Juni 2012, sebagai bukti P.2. 

3) Fotokopi sah Pemberian izin perceraian atas nama Tergugat 

yang dikeluarkan oleh Kodam IV Diponegoro/Batalyon Zeni 

Tempur 4/Tanpa Kawandnya, dengan Nomor :  

SIC/01/VIII/2016. Tanggal 22 Agustus 2016, sebagai bukti P.3. 

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam hal ini TNI, 

surat izin perceraian merupakan hal yang wajib diperoleh 
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terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan Agama. 

Selain itu  KG juga menghadirkan beberapa orang saksi dalam 

persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.  

Gugatan KG yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan 

Agama Mungkid, selanjutnya pada tanggal 10 November 2016 gugatan 

KG dikabulkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Mungkid dengan 

Nomor :   1660/Pdt.G/2016/PA. Mkd. Hak asuh anak jatuh pada KG 

sebagai Penggugat, Pengadilan Agama memerintahkan panitera untuk 

mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sesuai 

dengan wilayah hukum Penggugat (KG) dan Tergugat (SM). Selain itu 

menurut Peraturan Panglima TNI, salinan putusan perceraian yang 

sudah Inkracht atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan 

surat cerai juga harus dikirim kepada Pejabat personalia dari Kesatuan 

Praka SM sebagai Tergugat guna menyelesaikan administrasi personel 

dan keuangan, sesuai dengan Pasal 10 PERPANG/11/VII/2007 tentang 

izin pernikahan, perceraian, dan rujuk bagi Prajurit. 

Proses perceraian antara KG dengan SM diuraiakan sebagai 

berikut, bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan 

Agama, terlebih dahulu KG meminta izin bercerai secara tertulis kepada 

Pejabat yang berwenang, Pejabat yang berwenang di sini merupakan 

atasan dari SM setingkat dengan Papera (Perwira penyerah  
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perkara)30 di Kodam IV Diponegoro/ Batalyon Zeni Tempur 4/ Tanpa 

Kawandnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Panglima 

TNI/11/VII/2007, permohonan izin akan di berikan apabila pernikahan 

yang dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan 

kebahagian hidup sebagai suami istri. Sesuai dengan PERPANG Pasal 

11 ayat (1) dan (2), disebutkan bahwa :    

(1) Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit 

oleh suami /istri yang bukan prajurit disampaikan 

langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan 

setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang 

bersangkutan.  

(2) Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari 

pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini segera menyampaikan 

laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang 

berwenang memberi izin perceraian.  

 

KG sebagai pihak penggugat telah  menyampaikan kepada SM sebagai 

pihak yang bersangkutan terkait dengan gugatan perceraian yang di 

ajukan, setelah SM menerima pemberitahuan dari pengadilan, maka SM 

segara menyampaikan laporan kepada atasan di Kodam IV/Diponegoro 

sebagai atasan yang berwenang memberikan izin, dalam hal ini atasan 

yang berwenang telah berupaya untuk mendamaikan KG dengan SM 

namun tidak berhasil di karenakan atasan menilai bahwa pertengkaran 

antara KG dengan SM membuat rumah tangganya sulit untuk di bina, 

upaya mediasi di saksikan oleh  

 

30   Hasil wawancara dengan Kepala Oditur Militer II-09 Semarang Pada hari Selasa 10 Oktober  

      2017. 
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Komandan batalyon, Wakil  komandan, Danki kompi bantuan beserta 

staff Pasi Propos dan Bintal Kodam. Pada tanggal 22 Agustus 2016 di 

keluarkan surat izin perceraian, dengan nomor SIC/01/VIII/2016 atas 

nama KG dan SM, sehingga bagi anggota TNI yang mau bercerai izin 

perceraian dari atasan merupakan hal yang wajib didapatkan terlebih 

dahulu sebelum mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, 

dalam proses beracara di Pengadilan Agama, mediasi merupakan 

langkah pertama yang harus dilakukan, apabila proses mediasi tercapai 

maka persidangan tidak akan dilanjutkan, namun jika proses mediasi 

tidak tercapai maka proses persidangan akan dilanjutkan, dalam perkara 

antara KG dengan SM proses mediasi tidak tercapai karena SM tidak 

hadir dalam mediasi, sehingga dilanjutkan pada proses di persidangan.  

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan 

Agama Mungkid, disebutkan juga jika perkara antara KG dengan SM 

merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Mungkid karena 

sebelumnya perkawinan dilakukan secara Islam dan dilaksanakan di 

Mungkid, menurut Hakim H. Mashrukin. SH., M.Ag. tidak ada 

perlakuan khusus dalam menangani perkara perceraian anggota TNI, 

karena semua dilakukan berdasar Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dalam UU No. 50 Tahun 2009,31  

31  Hasil wawancara dengan Bapak Mashrukin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid Pada hari   

  Rabu 1 November 2017. 

. 
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yaitu Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, 

menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama islam, sehingga 

perceraian antara KG dengan SM merupakan kewenangan Pengadilan 

Agama Mungkid dan proses perceraiannya sama dengan proses 

perceraian pada umumnya, seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu 

bahwa proses perceraian dilakukan sesuai dengan Pasal 14 sampai Pasal 

36 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU 

No. 1 Tahun 1974, yang membedakan dalam proses perceraian antara 

KG dengan SM adalah selain tunduk pada hukum nasional, SM juga 

tunduk dan terikat pada peraturan khusus TNI, yaitu PERPANG 

/11/VII/2007 Tentang Tata cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi 

Prajurit, sedangkan bagi istri KG yang bukan merupakan anggota TNI, 

PERPANG tersebut tidak berlaku baginya, hanya saja beberapa 

ketentuan dalam PERPANG tetap digunakan selama KG masih menjadi 

istri dari SM, termasuk ketika akan mengajukan perceraian, seperti yang 

termuat dalam Pasal 11 ayat (1) PERPANG. 

Permohonan talak/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh 

suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang 

berkepentingan kepada Pengadilan setelah memberitahukan kepada 

atasan prajurit yang bersangkutan, sehingga dari ketentuan tersebut 

gugatan harus disampaikan langsung oleh KG atau SM sebagai pihak 

yang berkepentingan. Sehingga dari penjelasan diatas dapat diketahui 

bahwa proses gugatan perceraian yang diajukan oleh KG sudah 
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dilakukan berdasar pada Pasal 14 sampai Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975 

yang merupakan aturan pelaksana dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Pasal 10 Peraturan Panglima TNI/11/VII/2007 tentang 

Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit serta Pasal 

132 KHI mengenai gugataan perceraian yang diajukan oleh istri. 

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam 

memutus Perkara Perceraian. 

Penjelasan mengenai Amar Putusan Hakim 

         Pengadilan Agama Mungkid telah memanggil secara patut 

sebanyak tiga kali Tergugat SM untuk hadir dalam persidangan, namun 

baik SM maupun kuasanya tidak pernah hadir sekalipun di persidangan 

dengan alasan yang tidak jelas, tidak hadirnya SM dijadikan hakim 

sebagai pertimbangan, bahwa SM memang tidak ada niat untuk 

memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan KG.  

1) Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek. 

Karena ketidakhadiran SM sebagai Tergugat maka Pengadilan 

Agama Mungkid memutus perkara secara Verstek yaitu tanpa 

hadirnya Tergugat dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh 

Penggugat (KG), dengan ketidak hadiran SM maka Hakim tidak 

dapat mendengar secara langsung penjelasan maupun pembelaan 

dari SM, hakim menggunakan pendapat Penggugat (KG) beserta 

bukti yang diajukan sebagai pertimbangan dalam mengabulkan 

gugatan cerai. Mengabulkan gugatan dengan cara Verstek ini 
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didasarkan pada Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Pengadilan dapat 

memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat apabila Tergugat telah 

dipanggil secara patut sebanyak tiga kali namun tidak hadir dalam 

Persidangan tanpa alasan yang jelas. 

2) Menjatuhkan Talak satu ba’in shugrha Tergugat SM terhadap 

Penggugat. 

Talak satu ba’in shugrha ini merupakan talak kecil, artinya bahwa 

talak ini merupakan talak satu yang masih bisa dimaafkan. 

Berdasarkan penuturan dari hakim Pengadilan Agama Mungkid, 

seorang istri diperbolehkan meminta fasakh atau meminta 

diceraikan oleh Pengadilan Agama, dengan ketentuan sebagai 

berikut,  suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, 

suami tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan, suami 

menyakiti badan istri, dan membiarkan atau tidak memperdulikan 

istri selama enam bulan berturut-turut atau dalam kata lain suami 

melakukan penganiayaan terhadap istri. Bila dihubungkan dengan 

perkara ini, sebagai istri KG berhak meminta fasakh atau meminta 

diceraikan oleh Pengadilan Agama Mungkid, karena SM sebagai 

suami telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

dan memiliki wanita idaman lain, seperti yang disampaikan dalam 

dalil-dalil gugatan Penggugat, dari fasakh yang terjadi akan 

menimbulkan akibat yaitu berupa Talak satu ba’in shugrha.  
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3) Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mungkid 

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat nikah Kantor 

Urusan Agama wilayah tempat kedudukan Penggugat dan 

Tergugat sesuai dengan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 

sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama pengiriman 

salinan putusan merupakan tanggung jawab dari panitera 

pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Mungkid berhak 

memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk 

mengirimkan salinan putusan sesuai dengan ketentuan yang ada.  

4) Membebankan biaya Perkara kepada Penggugat. 

Hal ini didasarkan pada Pasal 89 dan Pasal 90 UU No. 7 Tahun 

1989 sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, 

dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa biaya perkara dibebankan 

kepada Pemohon atau Penggugat yaitu KG yang merupakan 

Penggugat dalam perkara ini, meliputi biaya yang digunakan oleh 

panitera termasuk materai, pemanggilan saksi, biaya yang 

digunakan oleh pengadilan terkait dengan perkara, biaya 

pemanggilan dan pemberitahuan yang berkaitan dengan perkara.  

Pertimbangan Hakim  
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Berdasarkan Hasil Penelitian dan wawancara, dalam memutus perkara 

Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan beberpa hal, 

sebagai berikut : 

1) Upaya mendamaikan dan mediasi antara Penggugat dengan 

Tergugat tidak berhasil : 

Majelis hakim telah melakukan upaya mendamaikan dan 

mediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil 

karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa 

keterangan, upaya mendamaikan dilakukan berdasar Pasal 82 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama 

sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 

tahun 2009. Sedangkan upaya mediasi tidak terlaksana karena 

ketidakhadiran Tergugat, sehingga PERMA No. 1 Tahun  2016 

tidak dapat terlaksana, karena tidak berhasilnya upaya tersebut, 

Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan dalam memutus 

perceraian. 

2) Gugatan Penggugat cukup beralasan :  

Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan berupa adanya 

KDRT dan adanya wanita idaman lain yang dikemukakan oleh 

Penggugat dalam persidangan cukup beralasan dan telah 

memenuhi unsur unsur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan 
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Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) 

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat didasarkan atas 

adanya pertengkaran yang terjadi terus menerus, melakukan 

KDRT, adanya wanita idaman lain dan tidak mungkin hidup 

rukun dalam suatu ikatan perkawinan 

3) Bukti yang di hadirkan dalam persidangan : 

a) Bukti P.1, P.2, P3, berupa surat Keterangan domisili, 

Kutipan akta nikah, dan izin perceraian atas nama Tergugat. 

Bukti tersebut sangat kuat digunakan oleh hakim sebagai 

pertimbangan dalam memutus perkara cerai.  

b) Keterangan saksi, Penggugat menghadirkan dua orang saksi 

dalam persidangan, hakim menilai saksi yang dihadirkan 

secara formil ( Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 

Tahun 1975 yang merupakan pelaksana Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) dan materil (Pasal 

110-172 HIR) telah memenuhi syarat, sehinga layak dan 

dapat menguatkan dalil-dalil gugatan dari Penggugat. 

Keterangan dari saksi ini digunakan oleh hakim sebagai 

pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian. 

4) Sikap Penggugat selama di Persidangan : 

 Dalam persidangan Penggugat bersikap koperatif, bersedia 

disumpah dan memberikan keterangan dengan benar, sehingga 

Hakim dapat menilai keseriusan dan kelayakan Penggugat 
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dalam mengajukan gugatan perceraian ini, sikap Penggugat 

dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara 

perceraian ini.  

5) Perbuatan yang tercela : 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Mungkid, Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat seperti 

yang telah dijelaskan dalam putusan merupakan perbuatan yang 

sangat tercela, anggota TNI seharusnya dapat memberikan 

contoh dan teladan baik bagi masyarakat, namun perbuatan yang 

dilakukan oleh SM merupakan perbuatan yang tidak patut untuk 

di contoh, sehingga alasan perceraian karena Tergugat SM 

melakukan KDRT dan zina dapat menguatkan gugatan 

perceraian yang diajukan oleh Penggugat.  

6) Perlindungan Non Hukum 

Hakim mempertimbangkan jika perkawinan tetap diangsungkan 

maka KDRT dan Zina yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 

Penggugat sangat mungkin dapat terjadi lagi, Hakim menilai 

perlu adanya perlindungan terhadap hak KG sebagai istri dan 

RFA anaknya, sehingga perlindungan non hukum untuk 

melindungi hak KG dan RFA dijadikan alasan hakim dalam 

memutus perkara perceraian.  

3. Kendala Yang dihadapi Istri dalam mengajukan Gugatan 

Perceraian. 
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          Berdasarkan hasil wawancara dan putusan Pengadilan Agama 

Mungkid Nomor 1660/Pdt.G/ 2016/ PA. Mkd. secara normatif tidak ada 

kendala yang dihadapi oleh istri dalam mengajukan gugatan perceraian, 

namun menurut analisis Penulis terdapat beberapa kendala, yaitu akibat 

dari KDRT dan zina yang dilakukan oleh SM membuat trauma dalam 

diri KG. Kendala lain karena KG masih memiliki seorang anak yang 

masih kecil dan harus dirawat yaitu RFA. Selain itu adanya kendala 

berupa faktor ekonomi. Biaya  persidangan harus ditanggung oleh istri 

sebagai Penggugat. 

          Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 UU No. 7 Tahun 

1989 sebagaimana diubah dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua UU No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, yang berbunyi  

bahwa biaya perkara dibebankan pada Pemohon atau Penggugat, 

karena dalam duduk perkara dikatakan bahwa istri merupakan seorang 

guru honorer dengan gaji yang sangat kecil, selain itu akibat dari 

perkara ini ia sudah tidak lagi bekerja sebagai guru dan saat ini tinggal 

bersama dengan orangtuanya, maka biaya persidangan sebesar Rp. 

370.000,00 juga menjadi kendala bagi istri dalam mengajukan gugatan 

perceraian.  

          Perkara ini tidak dapat diajukan secara prodeo karena dalam 

keterangan pada putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor. 

1660/Pdt. G/2016/PA. Mkd. dikatakan jika KG sebagai Penggugat 

bersedia dan mampu untuk membayar, perkara prodeo sendiri 
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diperuntukan bagi sesorang yang kurang mampu, namun pada  

kenyataanya KG dapat mengajukan perkara prodeo jika dilihat dari 

kondisi KG yang tidak bekerja dan bergantung pada orangtuanya, 

Perkara Prodeo sendiri diatur dalam Pasal 237 HIR, yaitu Penggugat 

atau Tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat 

diberikan izin untuk dapat beracara dengan cuma-cuma.  

 Seperti yang kita ketahui bahwa dalam perkara perceraian diatas 

KG mengajukan gugatan perceraian atas dasar pertengkaran yang 

terjadi terus menerus, melakukan KDRT, adanya wanita idaman lain 

dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dasar 

tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam. Dalam gugatannya KG juga mengatakan jika setelah berpisah 

rumah, sang suami tinggal bersama wanita lain di asrama kediamannya 

atau dengan kata lain suaminya telah melakukan zina hingga sang 

wanita hamil. Pembuktian terhadap zina menjadi salah satu kesulitan 

yang dihadapi istri dalam mengajukan gugatan perceraian.  

Gugat cerai dengan alasan zina harus lengkap dan terperinci 

seluruh fakta dan kejadian, yang artinya istri harus menyampaikan 

secara langsung kepada Pengadilan Agama atau hakim yang telah 

ditunjuk untuk mengemukakan fakta perzinahan yang terjadi. Apabila 

Penggugat yang dalam hal ini istri tidak dapat memberikan alat bukti 

terkait dengan zina, maka dapat dilakukan dengan sumpah untuk 
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mendapatkan keterangan baik dari Penggugat maupun Tergugat, hal ini 

didasarkan pada Pasal 87 dan Pasal 88 UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama, menurut Hakim Hakim Pengadilan Agama Mungkid 

zina merupakan perbuatan yang tercela, sehingga harus memiliki bukti 

yang kuat.32 Namun dalam prakteknya hakim juga terkadang masih 

merasa ragu dengan sumpah yang dikemukakan dalam persidangan, 

sehingga hati nurani dari hakim juga sangat diperlukan. Selain itu dalam 

Peradilan agama juga berpegang pada asas flagrante delict yang artinya 

pembuktian terkait zina harus didasarkan pada empat orang saksi yang 

betul-betul menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa telah 

terjadi perzinahan, sehingga istri sebagai Penggugat akan kesulitan 

dalam membuktikan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  Hasil wawancara dengan Bapak Mashrukin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid Pada hari   

  Rabu 1 November 2017. 


