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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Manusia memang diciptakan Allah SWT. untuk berpasang-pasangan antara 

laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri, maka setiap diri akan 

cenderung untuk mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan 

melahirkan generasi baru yang akan memakmurkan kehidupan di muka bumi 

ini.(Amir Syarifudin, 2006:35). 

  Pernikahan adalah ikatan suci dari dua insan yang saling mencintai dan 

mengharapkan kebahagiaan yang kekal dalam menjalani kehidupan rumah 

tangganya. Namun, dalam menjalankannya sangatlah tidak mudah, karena dalam 

membangun rumah tangga akan banyak ujian dan cobaan yang menghalangi 

terwujudnya keluarga yang kekal dan bahagia. 

  Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua 

kata yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-

hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi. Kata 

“nakaha” banyak terdapat dalam Al-Qur’an yang berarti kawin, seperti dalam surat 

An-Nisa ayat 3 yaitu : 
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 dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.  

Menurut pasal 1 dalam Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan memebentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama 

Departemen Agama RI: 1992: pasal 2 : 219) 

Dalam Undang-undang Hukum Perdata juga dinyatakan bahwa undang-

undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. (R. Subekti 

dan R. Tjitro Sudibio : 2004 : pasal 6: 8). Dari sini dapat dipahami bahwa pasal 

tersebut menganut sistem terbuka, meskipun di dalam pelaksanaannya perumusan 

mengenai perkawinan itu sendiri dicari dari doktrin atau ilmu pengetahuan. 

Pengertian itu lalu dikemukakan sebagai berikut : “Perkawinan adalah sah antara 

seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama,” dan ssahnya 

pertalian itu ditentukan oleh persyaratan-persyaratan yang disebut dalam peraturan 

hukum perdata.(Ahmad Kuzari:1995:13). 

Islam memberikan jalan keluar ketika suami istri yang tidak dapat lagi 

meneruskan perkawinan, dalam arti ketidakcocokan pandangan hidup dan 

perselisihan rumah tangga yang tidak bisa didamaikan lagi, maka diberikan jalan 
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keluar yang dalam istilah fiqh disebut dengan thalaq (perceraian). Agama Islam 

membolehkan suami istri bercerai, tentunya dengan alasan-alasan tertentu walaupun 

perceraian itu dibenci oleh Allah. Hal ini sesuai dengan hadist Rosul yaitu: 

ِف ْبِن َواِصٍل َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر عَ   دُ ْبُن َخاِلٍد َعْن ُمعَر ِ  اْبِن نْ َحدَّثَنَا َكثِيُر ْبُن ُعبَْيٍد َحدَّثَنَا ُمَحمَّ

ِ تَعَالَى الطَََّلق ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل أَْبغَُض اْلَحََلِل إِلَى اَّللَّ ِ َصلَّى اَّللَّ   ُعَمَر َعْن النَّبِي 

(Imam Ibnu Hajar,  Al-As Qolani:231) 

 “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan 

kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin 

Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 

"Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (HR. Abu Daud dan 

Ibnu Majjah dari Ibnu Umar).  

 

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri 

dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah sebelumnya mengadakan upaya 

perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau 

permintaan istri, perceraian yang dilakukan atas permintaan istri disebut dengan 

cerai gugat. 

Perselisihan antara suami istri memang sering terjadi, namun di balik 

perselihan pasti ada yang menyebabkan itu terjadi. Masalah adanya gangguan pihak 

ketiga pun bisa dijadikan sebagai alasan perceraian. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas 

mempersulit  perceraian. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) bahwa “perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”(Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974). 
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Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah Pengadilan Agama bagi yang 

beragama Islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam. 

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Agama pada Pasal 2 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam, yang salah satu kewenangannya adalah di bidang 

perkawinan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 39, pengadilan dapat mengabulkan perkara perceraian apabila terdapat alasan-

alasan yang dibenarkan oleh hukum maupun pertimbangan hakim bahwa suami 

isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Perceraian tidak dapat 

dijalankan hanya karena telah terjalinnya permufakatan antara suami isteri saja, 

tetapi harus sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-undang. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur 

tentang alasan perceraian, akan tetapi hal tersebut diterapkan dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu juga dalam Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam 

keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai f, kecuali 

tambahan dua huruf g dan h dalam KHI, alasan-alasan tersebut adalah sebagai 

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

sebagainya. 

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 mendapatkan 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. 

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

menjalakan kewajibannya sebagai suami isteri. 

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

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

 

 Dalam KHI terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian, yaitu: 

g. Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga. 

 

Salah satu Pengadilan di Indonesia adalah Pengadilan Agama Sumedang 

merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 

pada Pengadilan Agama Sumedang. 

Dalam perkara perceraian, perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga 

merupakan salah satu pemicunya, sebagaimana perkara perceraian yang diajukan di 

Pengadilan Agama Sumedang. Perselingkuhan adalah sebuah kasus penyelewengan 

dan ketidaksetiaan suami atau isteri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai teman 

selingkuhnya. Adapun mengenai gangguan pihak ketiga, undang-undang perkawinan 

tidak menyebutkan secara langsung tentang gangguan pihak ketiga sebagai alasan 

perceraian. Dalam keadaan demikian, hakim sebagai penegak hukum dituntut 

ketelitiannya dalam memutuskan perkara yang dijukan kepadanya. Apa landasan 
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hukum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena 

gangguan tersebut. Setiap memberikan putusan, tentunya hakim mempunyai dasar 

hukum yang menjadi pertimbangan, baik itu secara normatif (hukum islam) maupun 

secara yuridis (hukum positif), sehingga dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan 

adil. 

Putusan di Pengadilan Agama Sumedang nomor : 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd 

terhadap perkara perceraian karena gangguan pihak ketiga tidak murni atau berdiri 

sendiri. Alasan gangguan pihak ketiga beralih atau dinisbatkan kepada perkara 

pertengkaran dan perselisihan terus menerus sehingga menyebabkan keretakan rumah 

tangga.  

Dalam kerangka inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap 

perkara adanya gangguan pihak ketiga dalam suatu pernikahan yang berakibat pada 

perceraian, dikarenakan hakim membutuhkan kejeliaan dan ketelitian dalam 

memutuskan perceraian karena gangguan pihak ketiga. Dan pada skripsi ini penulis 

mengangkat judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 

2262/Pdt.G/2013/PA.Smd tentang Perceraian Akibat Adanya Pihak Ketiga. 

Dengan harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfat dan sedikit memberikan gambaran 

mengenai perselisihan yang terjadi antara suami istri yang dapat berakibat pada 

perceraian. 

B. Rumusan Masalah 

Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd 

tentang perceraian akibat adanya pihak ketiga berdasarkan pada pertimbangan dan 
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penemuan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Sumedang. Berdasarkan rumusan 

masalah tersebut dapat timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang 

Nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd? 

2. Apa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sumedang terhadap 

putusan Nomor: 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.? 

3. Bagaimana metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan 

Agama Sumedang dalam memutus perkara nomor : 

2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.? 

C. Tujuan Penelitian 

   Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan Nomor: 

2262/Pdt.G/2013/PA.Smd. 

2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim terhadap putusan Nomor: 

2262/Pdt.G/2013/PA.Smd. 

3) Untuk mengetahui metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim 

dalam memutus perkara nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd. 

D. Kerangka Pemikiran 

Suatu putusan terhadap perkara atau kasus yang belum ada ketetapan 

hukumnya  dalam perspektif ilmu keislaman dalam hal ini disebut dengan ijtihad. 

Dalam ilmu hukum, ijtihad (judge made law) dapat ditempuh dengan dua cara yaitu 

melalui penemuan hukum (rechtsvinding) dan melalui penciptaan hukum 

(rechtschepping).  



8 
 

 

Ijtihad dalam hubungannya dengan peradilan, mengarah pada pengertian 

jalan yang diikuti oleh hakim-hakim dalam putusan-putusan mereka, baik yang 

berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang atau dengan jalan menyimpulkan dari 

hukum yang wajib diterapkan ketika tidak adanya nash. 

Hakim yang biasa memutuskan perkara dengan baik adalah yang memiliki 

pengetahuan yang luas tentang pemahaman hukum. Khalifah Umar bin Khattab telah 

menyarankan kepada Abu Musa Al Ash’ari untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

sumber hukum islam dan kemampuan menerapkannya pada suatu perkara dengan 

ijtihad dan qiyas. Sesuai dengan yang tercantum dalam Risalat Al-Qadha yang 

berbunyi :  

ا اُْدِلَي اِلَْيَك )فِْيَم يَْختَُج فِي َصْدِرَك( ِممَّ َوَردَ اَلَْيَك ِممَّ لَْيَس فِي قُْرَء ٍن َو َل ُسنٍَّة ثُمَّ قَ  فِيمَ  اَْلفَْحمَ ثُمَّ 

  يِِس 

“Kemudian Pahamilah dengan sungguh-sungguh tentang perkara yang 

diajukan kepadamu yang tidak terdapat (ketentuan hukumnya) dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah, kemudian bandingkanlah”. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011: 68) 

Pernyataan di atas berarti bahwa seorang hakim harus mampu melakukan 

ijtihad antara lain untuk menginterpretasikan hukum di beberapa kasus yang ambigu 

dan untuk menerapkannya pada kasus-kasus lain.  

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan 

pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa tugas hakim adalah untuk 

menegakan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-

dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, sehingga keputusannya mencerminkan 
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rasa keadilan. Dalam tugasnya tersebut kebebasan hakim tersebut terbatas dan relatif 

dengan acuan: 

Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan  

yang tepat dan benar dalam menyelesaikan kasus perkara yang diperiksanya, sesuai 

dengan asas dan statute law maust prevail (ketentuan Undang-undang harus 

diunggulkan); 

Penafsiran hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan penafsiran yang 

dibenarkan (penafsiran sistemik, bahasa, analogis dan a contrario), mengutamakan 

keadilan dari pada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan Undang-undang 

tidak potensial melindungi kepentingan umum. Penerapan yang demikian sesuai 

dengan doktrin equity must previl (keadilan harus diunggulkan). 

Penemuan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh majelis 

hakim merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan. Meskipun para hakim 

dianggap tahu hukum (ius curia novit), sebenarnya para hakim itu tidak mengetahui 

semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada 

pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum 

tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. (Abdul Manan, 

2008:278). 

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya (2010:797), mengatakan bahwa 

dalam suatu putusan, harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Menurut asas 

ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. 
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Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup 

pertimbangan. 

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan 

Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan 

pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan 

perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau 

doktrin hukum. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya 

atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak 

dikemukakan para pihak yang berperkara. 

Untuk memenuhi kewajiban itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 28 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam 

kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan 

pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai 

hukum yang hidup di kalangan masyarakat, hal tersebut sangat memungkinkan para 

hakim untuk melakukan ijtihad. 

Berdasarkan hal demikian, maka putusan pengadilan juga didasarkan pada 

hukum tidak tertulis, baik yang berupa doktrin para ahli hukum, pendapat fuqaha, 

maupun hukum kebiasaan masyarakat yang telah bersifat mengikat. (Cik Hasan Bisri, 

2008: 47). 
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Putusan merupakan perkara yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan. 

Sehingga pengadilan sesuai dengan kewenangannya dapat menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan 

keadilan (Cik Hasan Bisri, 2003: 6). Sehingga dapat dirumuskan bahwa pengadilan 

bersifat pasif, dan tidak aktif mencari perkara. 

Putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht) 

menjadi sumber hukum tertulis dan berfungsi sebagai yurisprudensi sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam penerapan putusan terhadap peristiwa dan fenomena-

fenomena hukum yang sama yang terjadi didalam masyarakat. dalam hal ini putusan 

menganut asas Stare Decesis, yaitu apabila hakim mewajibkan hakim berikutnya 

dalam mengadili suatu perkara yang sama untuk mengikuti keputusan hakim 

terdahulu.  

Dengan kata lain suatu keputusan hakim terdahulu mengikat keputusan 

hakim berikutnya. Cik Hasan Bisri (2003: 47) menyatakan bahwa putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi yurisprudensi, apabila 

dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pengadilan tentang perkara yang 

sama. 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Content Analysis (analisis isi), yaitu 

yang didasarkan pada sumber dokumen atau bahan bacaan. (Cik Hasan Bisri, 

2008:63). Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama 
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Sumedang Nomor 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.tentang perceraian akibat adanya pihak 

ketiga. 

2. Sumber Data 

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data 

sekunder (Cik Hasan Bisri, 2008: 64). Dalam penelitian ini, sumber data primer 

berupa salinan putusan Penngadilan Agama Sumedang Nomor : 

2262/Pdt.G/2013/PA.Smd.tentang perceraian akibat adanya pihak ketiga  , para 

hakim yang mengadili perkara tersebut, Pihak yang berperkara dan saksi, serta 

sumber teori yang dapat dijadikan rujukan.  

Sumber data sekunder berupa  buku-buku literatur yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti diantaranya Hukum Acara Perdata, Fikih Munakahat, dan 

Hukum Perkawinan Islam.   

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data-

data tersebut berupa data yang berkaitan dengan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Cik Hasan Bisri (2008: 64), alat pengumpulan data itu dapat berupa 

suatu daftar pertanyaan terstruktur dan rinci, yang disebut kuesioner 

(questionaire); atau secara garis besar dan dijadikan sebagai pedoman dalam 

melakukan wawancara, yang kemudian dikenal sebagai panduan wawancara 

(interviewgude). 
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Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen putusan 

Pengadilan Agama Sumedang  Nomor : 2262/Pdt.G/2013/PA.Smd. 

mengenai perceraian akibat adanya pihak ketiga. 

2) Studi kepustakaan, yaitu suatu teknik pengolahan data yang diambil dari 

berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna 

mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji. 

3) Wawancara, yaitu suatu teknik perolehan data dengan jalan mengadakan 

tanya jawab langsung atau bercakap-cakap dengan responden dengan 

maksud untuk mendapatkan info sebanyak-banyaknya dalam hal ini 

wawancara dilakukan kepada para hakim (Hamzah, Dadang Darmawan, 

dan Dedeh Saidah),. 

5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari informan serta 

literatur yang terkait dengan penelitian. 

2) Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil 

penelaahan terhadap putusan pengadilan, wawancara serta studi 

kepustakaan.  

3) Menarik kesimpulan internal dari data yang yang telah didapatkan. 

 


