
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Di muka bumi ini Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, 

ada laki-laki dan perempuan agar merasa tenteram saling memberi kasih sayang 

dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Memang manusia itu, di 

samping sebagai mahluk pribadi juga sebagai mahluk sosial, artinya manusia itu 

tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya.      

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban, serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 

yang antara keduanya bukan mahrom. Pernikahan merupakan salah satu pokok 

hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan 

merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga 

sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau tidak dengan 

nikah tidak jelas siapa yang akan mengurusi dan siapa yang bertanggung jawab 

terhadap anaknya
1
. 

Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga 

yang bahagia, kekal, dan sejahtera sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang 

terdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Akan tetapi tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan 

tersebut, hal ini di karenakan adanya perceraian. Dalam suatu perceraian terdapat 

tiga jenis bentuk , yaitu yang termaktub di dalam pasal 38 Undang-undang nomor 1 
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tahun 1974 tentang perkawinan
2
 adalah perkawinan dapat putus karena : a. 

kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. Secara langsung dapat 

diperhatikan, bahwa perceraian dan putusan hakim disebut secara terpisah. Di sisi 

lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum 

keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu 

membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, 

maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing 

suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah 

tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang. Seperti dalam ayat 

al-Qur`an telah disebutkan sebagai berikut:  

                

                   

         

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan 

jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil 

kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila 

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara 

patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena 

mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan 

yang banyak.(An-Nisa` 19.)
3
                        

 Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara 

suami dan istri, agar di antara mereka dapat bergaul secara ma`ruf (baik) pergaulan 

tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek ekonomi 

yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga. Peristiwa yang tampak 

miris dalam perkawinan adalah perceraian, sehingga Allah membencinya. 

Perceraian sudah menjelma prahara dahsyat yang mampu mengoyak tatanan 

keluarga muslim. Kalau kita mengintip perkara-perkara yang ditangani oleh 

Pengadilan Agama (PA), perkara perceraian menempati urutan pertama. Baik itu 
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dari perkara yang diajukan secara cerai talak (di mana si suami yang mengajukan 

perkara perceraian) maupun gugat cerai (pihak istri yang menuntut perceraian 

kepada pihak suami). Dilihat dari penyebab perkara perceraian yang mengemuka 

ditangani oleh hakim PA, cukup beragam. Sehingga tidak hafal angka perkara 

perceraian dalam tiap tahunnya yang terus meningkat. Perceraian seolah menjadi 

fenomena yang lazim di masing-masing lingkup keluarga.   

  Sepanjang 5 tahun terakhir Kabupaten Malang menempati ranking pertama di 

Indonesia, dalam hal perceraian.  Tahun 2006, jumlah perkara cerai sebanyak lima 

ribu kasus. Tahun 2007 sebanyak 4.625 perkara, dan 2629 merupakan gugatan cerai 

dari istri, dan 1571 dari suami. Tahun 2009 Kabupaten Malang sebanyak 6.716 

kasus. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa perceraia yang diajukan oleh 

pihak istri  jauh lebih banyak menggugat cerai dibanding suami.  Tingginya angka 

perceraian ini menurut Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang dipicu 

banyaknya warga yang mengadu nasib sebagai Tenaga kerja Wanita di luar negeri.
4
 

 Di sini angka perceraian masih relatif tinggi, terbanyak kasus gugat cerai yang 

diajukan oleh istri yang telah menjadi TKW seperti yang terjadi di Kepanjen 

Kabupaten Malang. Adapun faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari 

selingkuh, ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Faktor ekonomi 

merupakan penyebab terbanyak dan dari 70 % yang mengajukan cerai adalah istri, 

dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
5
. Namun di 

luar itu, ada juga perceraian yang dilakukan akibat ulah sang istri, yakni istri yang 

pulang dari bekerja sebagai TKW karena memiliki uang menjadi berubah gaya 

hidupnya dan berselingkuh dengan pria lain, sehingga akhirnya meminta cerai 

kepada suaminya yang dikatakannya tidak bisa mengikuti gaya hidupnya. 
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  Selain maraknya gugat cerai yang diajukan perempuan yang menjadi TKW, 

juga adanya pengaruh perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

perkembangan angka perceraian. Jumlah pengajuan kasus gugat cerai selalu 

meningkat setiap tahun sebab kondisi ekonomi masyarakat yang relatif sedang sulit 

karena semakin lama kebutuhan ekonomi keluarga semakin banyak. Hingga 

persoalan ekonomi yang muncul dalam keluarga akhirnya berujung pada 

perceraian. 

  Dalam setiap perkara perceraian Majelis Hakim yang menangani perkara 

tersebut tetap berupaya agar gugatan yang diajukan tidak sampai pada perceraian. 

Dalam persidangan yang dilakukan selalu diupayakan agar pasangan suami istri 

(Pasutri) yang mengajukan gugatan cerai bisa kembali berdamai. Tetapi dari pihak 

istri yang menuntut pada suami untuk tetap bercerai. Mungkin karena memiliki 

uang menjadi berubah gaya hidupnya dan berselingkuh dengan pria lain, sehingga 

akhirnya meminta cerai pada suaminya yang dikatannya tidak bisa mengikuti gaya 

hidupnya. Selain itu  karena pembayarannya murah bagi istri yang sudah 

mendapatkan uang dari hasil pekerjaanya dan mudah membayarnya dengan melalui 

bank. 

  Adakalanya dalam suatu perkawinan seakan sering timbul suatu permasalahan, 

dan permasalahan yang berkepanjangan tersebut apabila sangat sukar untuk 

diselasaiakan maka permasalahan tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang 

dinamakan dengan gugatan. Majelis Hakim yang menangani setiap perkara 

perkawinan tetap berupaya agar gugatan yang diajukan tidak sampai pada 

perceraian. Dalam persidangan yang dilakukan selalu diupayakan agar Penggugat 

yang mengajukan gugatan cerai bisa kembali berdamai, meskipun dari pihak 

Penggugat yang menuntut pada Tergugat untuk tetap bercerai. Dan akibat dari 

perceraian tersebut hakim dapat memutus perkara dan mengeluarkan putusan hakim 

sebagai bukti tanda sahnya dari perceraian.  

  Di sini terdapat permasalahan yang dituangkan peneliti yaitu mengenai 

putusan hakim nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. tentang gugat cerai dengan 



alasan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), dalam putusan tersebut hakim 

telah menolak gugatan pada perkara yang telah diajukan oleh Penggugat, karena 

dalam putusan tersebut berbagai alasan yang dikemukakan Penggugat tidak 

mempunyai cukup alasan, dan tidak memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam putusan hakim 

nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. mengenai gugatan yang diajukan 

Penggugat dengan berbagai alasan yang dikemukakan Penggugat ditolak Majelis 

Hakim, pihak Penggugat tetap menginginkan perceraian dan segera memohon 

putusan pada hakim.  

  Maka apabila hakim menolak gugatan Penggugat maka tidak seharusnya 

hakim memutus perkara tersebut dan tidak sampai mengeluarkan putusan. Tetapi di 

sini hakim telah menolak gugatan Penggugat dan memutus perkara gugat cerai 

tersebut, meskipun alasan-alasan gugatan yang dikemukakan Penggugat tersebut 

ditolak oleh Majelis Hakim, hingga akhirnya Majelis Hakim telah mengeluarkan 

putusan hakim nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg.           

  Pertimbangan hakim dalam memutus perkara menjadi sesuatu hal yang sangat 

penting karena dari situ dapat diketahui alasan-alasan hakim sehingga dapat 

membuat sebuah keputusan yang adil bagi para pihak. Putusan hakim merupakan 

mahkota dan puncak dari perkara, oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat 

putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya 

kehati-hatian sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun 

materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. 

Dari latar belakang di atas peneliti tertarik dengan masalah tersebut, maka 

peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi dalam penulisan hukum ini dengan judul : 

ANALISA PUTUSAN HAKIM  NOMOR : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. 

TENTANG GUGAT CERAI DENGAN ALASAN ISTRI MENJADI TENAGA 

KERJA WANITA (TKW). 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan  

permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apa dasar  pertimbangan hakim terhadap putusan nomor : 

1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. dalam penyelesaian kasus gugat cerai pada 

TKW ?   

2. Apakah putusan hakim nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. sudah sesuai 

dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan ? 

C. Tujaun Penelitian 

   Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dasar  pertimbangan hakim pada putusan nomor : 

1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. terhadap penyelesaian kasus gugat cerai pada 

TKW.   

2. Untuk mengetahui relevansi putusan hakim nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. 

Kab. Mlg. dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain: 

a. Bagi Hakim   

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengadilan 

khususnya kepada hakim supaya dapat memutus perkara sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

b. Pengacara  

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan masukan bagi pengacara 

supaya dapat memberikan bantuan hukum khususnya pada pada perkara 



perceraian terpenuhinya kepastian hukum yang sesui dengan peraturan 

yang berlaku.    

 

 

2. Manfaat penelitian :  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

a. Bagi Penggugat dan Tergugat. 

Penelitian ini diharapkan supaya dapat menambah wawasan dan 

memberikan masukan khususnya terhadap pihak yang menggugat cerai dan 

supaya dapat menjadi pertimbangan kembali pada kerukunan antara 

Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya. 

 b.   Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

tentang masalah yang dikaji. 

c.   Bagi Perguruan Tinggi 

Meningkatkan relevansi kurikulum pendidikan khususnya universitas 

Muhammadiyah Malang Fakultas Agama Islam jurusan Syari`ah dan 

fakultas Hukum, dapat menambah referensi keputusan khususnya 

mengenai mengenai masalah perceraian dalam rumah tangga. 

E. Metode Penelitian 

Di dalam menyusun tugas akhir, metode dapat diartikan sebagai suatu prosedur 

atau rangkaian cara sistematis dalam menggali suatu kebenaran sehingga nanti 

dapat dihasilkan suatu penelitian yang mendekati kebenaran optimal. 

Sedangkan metode penelitian ialah suatu cara atau jalan atau proses 

pemerikasaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir 

yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori 

suatu ilmu (beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau untuk 



mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau 

peristiwa alamiah, peristiwa sosial, peristiwa hukum tertentu. 

 

 

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian 

yang mengkaji tentang putusan hakim yang sesuai dengan hukum positif. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Dalam pengumpulan sumber data penelitian hukum, ada tiga kelompok 

sumber data yang mencangkup sebagai berikut
6
 : 

a) Bahan hukum primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data 

tersebut adalah putusan hakim nomor : 1358/Pdt.G/2009/ PA.Kab.Mlg. 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang. 

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, terdiri dari : al-Qur’an, Al-Hadist, Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan, Fiqh, Undang-Undang, Kompilasi 

Hukum Islam, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan 

seterusnya. 

Adapun yang termasuk sumber data sekunder adalah terdiri dari dua 

bagian, yaitu : teknik kepustakaan dan dokumentasi yaitu dalam bentuk suatu 

pengumpulan data yang menggunakan metode library research yaitu peneliti 

akan mengumpulkan data dari keputusan baik buku-buku, materi perkuliahan, 

surat kabar atau pendapat para ahli maupun informasi lainnya yang nantinya 

dapat dijadikan peneliti sebagai masukan dan bahan pertimbangan guna 
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menyempurnakan peneliti ini dan dapat digunakan sebagai sumber data yang 

terkait dengan masalah peneliti. 

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah 

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

3. Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menentukan keberhasilan sebuah penelitian. Karena jenis penelitian ini adalah 

penelitian yuridis normatif maka pengumpulan bahan hukumnya menggunakan :  

a. Kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dari bahan-bahan bacaan 

yang dapat diperoleh antara lain peraturan-peraturan perundang-undangan, 

yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan, dan juga 

dari buku-buku literatur, serta berbagai artikel. 

b. Dokumentasi yaitu dengan mencari bahan hukum primer yang merupakan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkenaan 

dengan penulisan hukum ini.  

c. Internet yaitu pengumpulan bahan hukum berupa bacaan-bacaan maupun 

media secara online yang diakses dari internet.  

4. Analisis Bahan Hukum 

Pada tahap ini data maupun dokumen-dokumen yang berhasil peneliti 

dapatkan kemudian akan dianalisis dan secara sistematis sehingga dari data-data 

tersebut merupakan data yang diperoleh dan akan dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis kualitatif atau menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil 

pustaka kemudian menganalisa data-data yang diperoleh untuk membahas 

permasalahan. Penelitian deskriptif kualitatif berkaitan dengan pengumpulan data 

untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan subjek penelitian. 

5. Sistematika Penulisan 



Kaidah baku dalam penulisan tugas akhir untuk proses penulisan yang 

sistematis dalam penyajiannya, maka peneliti membagi menjadi beberapa bab, 

yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang judul penelitian, latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian,  metode 

penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan 

hukum, analisa bahan hukum serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan batasan istilah serta batasan teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan sebagai dasar pemikiran pembahasan masalah dalam 

skripsi. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan tentang pengertian 

perkawinan, pengertian gugat cerai, pengertian Tenaga Kerja Wanita (TKW), 

serta putusan hakim.   

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang dasar  pertimbangan 

hakim terhadap putusan nomor : 1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. dalam 

penyelesaian kasus gugat cerai pada TKW  dan putusan hakim nomor : 

1358/Pdt.G/2009/PA. Kab. Mlg. ditinjau dari hukum Fiqh dan pasal 39 Undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini memaparkan tentang kesimpulan, saran yang terkait dengan 

penelitian. 

  


