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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan 

dalam sebuah bahtera keluarga istri membenci suaminya, dan begitu juga 

sebaliknya suami membenci istrinya, karena perkawinan tidak dibangun di atas 

pondasi rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi yang baik, serta 

suami istri yang tidak menjalankan kewajiban masing-masing, hak tersebut 

biasanya berupa hak Bersama sama, misal hak sama-sama mendapatkan 

kebendaan ( mahar dan nafkah ), hak non kebendaan ( keadilan ), hak suami 

terhadap istri, missal suami harus ditaati dan sebaliknya, jika beberapa unsur 

tidak dipenuhi maka kehiduapan keluarga tidak akan berjalan dengan baik,
1
 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaqan ghaliidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang-undang 

Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas 

bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, 

dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2
. Namun, bahtera rumah 

tangga seringkali dihadapkan oleh masalah yang berujung pada perceraian. 

  

                                                           
1
 Sayyid Sabiq,Fiqh Sunna, jus II, (Baerut: Dar el-fikr, 1983), hlm. 135 

2
 KOMPILASI HUKUM ISLAM, ( Jakarta : Permata press, 1996 ) hlm. 2.  
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Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab 

disebutkan dengan dua kata, yaitu nikah dan ziwaj. Kedua kata ini yang 

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam 

AL-Qur’an dan Hadist Nabi.
3
 Dalam arti terminologis definisi perkawinan 

terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia yakni: Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa
4
 

Hukum Perkawinan Islam memberikan jalan kepada suami yang 

menghendaki perceraian dengan jalan talak, sebagaimana hukum Islam 

memberikan jalan kepada Istri untuk menceraikan suaminya dengan 

mengajukan khulu
5
.  

Penerapan hukum Islam tentang perceraian tersebut, di Indonesia 

dilembagakan dalam sebuah sebuah proses peradilan
6
 yang masuk dalam 

wilayah kompetensi peradilan agama
7
. Perceraian dapat terjadi, karena 

kemauan suami ataupun karena kemauan istri. Perceraian yang terjadi atas 

                                                           
3
 Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan) Jakarta: Kencana, 2006, halm 35. Pada 10-12-2017 
4
 Ibid, hlm 40 

5
 Abd. Rahman Ghazaly, 2003, Fiqh Munakahat, Bogor: Kencana, hlm., 220 pada 10-12-2017 

6
 Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak 
7
 Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009, Pada penjelasan pasal tersebut angka 8 dan 9  
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kemauan suami disebut dengan Cerai Talak
8
, sedangkan perceraian yang 

terjadi atas kemauan istri disebut dengan Cerai Gugat
9
. 

Ketentuan pada pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang – orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan b. Waris c. 

Wasiat d. Hibah e. Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi 

Syariah. 

Dalam memutus perkara perceraian, haruslah didasarkan atas fakta 

hukum bahwa telah cukup alasan, suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suai istri
10

, yang fakta tersebut secara limitatif harus didasarkan atas 

alasan – alasan sebagai berikut : 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

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 mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

                                                           
8
 Diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009. 
9
 Diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang – Undang 50 Tahun 2009. 
10

 Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

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

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
11

. 

Fakta – fakta hukum di atas, adalah fakta hukum yang berkaitan 

dengan fakta materiil dari perkara perceraian, dimana untuk menemukan fakta 

hukum tersebut, hakim haruslah berpegang dengan tatacara formil atau 

menjalankan hukum acara perdata secara benar, karena fungsi hukum acara ( 

formil ) adalah untuk menegakan hukum materiil
12

. 

Setelah perkara perdata diajukan ke pengadilan, sebelum dilaksanakan 

sidang, para pihak haruslah dipanggil terlebih dahulu., oleh petugas Jurusita/ 

Jurusita Pengganti pengadilan yang melaksanakan tugasnya berdasarkan 

perintah Hakim Ketua Majelis yang dituangkan dalam Penetapan Hari Sidang
13

 

Secara umum, tatacara pemanggilan pihak perkara diatur dalam pasal 

122 – 388, 390, 391, 391 HIR/ 148, 718 RBg. selain tatacara umum tersebut, 

terdapat pula tatacara pemanggilan secara khusus, diantaranya adalah 

                                                           
11

 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang – Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 116, menambahkan 2 ( dua ) poin alasan, yaitu  

a,Suami melanggar taklik-talak. b,Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga  
12

  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, HIR/ RBG, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, 

hlm. 9, menyatakan : Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan 

hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materiil. 
13

  Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata, ( Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia, 

2008 ) hlm. 153. 
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ketentuan tentang tatacara pemanggilan pihak perkara yang tidak diketahui 

alamatnya dalam perkara perceraian, diatur khusus dalam pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan kekhususan dari aturan 

pemanggilan dalam pasal 390 HIR, yang pada pokoknya menyatakan dalam 

perkara perceraian, bila Tergugat tidak jelas kediamannya atau tidak diketahui 

atau tidak mempunyai kediaman tetap, panggilan dilakukan dengn cara 

menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan dan 

mengumumkan melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain 

yang ditetapkan pengadilan, sebanyak 2 kali pengumuman. Jarak pengumuman 

pertama dan kedua adalah satu bulan, dan tengang waktu panggilan yang 

terakhir sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) bulan. 

Setelah pemeriksaan perkara dilakukan, maka majelis hakim 

menjatuhkan putusan atas gugatan yang diajukan, baik putusan itu 

mengabulkan, menolak atau menyatakan tidak menerima. Putusan, adalah 

suatu pernyataan yang oleh hakim diucapkan dalam persidangan yang 

bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu sengketa
14

.  

Kecermatan hakim untuk mengetahui tentang duduk perkara adalah 

suatu tugas yang harus diperhatikan
15

. Putusan selain harus memuat alasan dan 

dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari atuan perundang – 

udangan yang bersangutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 

untuk mengadili
16

. 

 

                                                           
14

 Ahmad Mujahidin, op.cit. hlm. 337 
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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Putusan atas suatu perkara dapat saja dijatuhkan meski tidak dihadiri 

oleh pihak beperkara. Dalam hal putusan dijatuhkan tanpa tergugat pernah 

hadir dalam sidang, disebut dengan putusan verstek. Persoalan putusan verstek 

diatur dalam pasal 125 HIR/ 149 RBg,
17

 dengan prinsip – prinsip sebagai 

berikut: 

1. Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ia tidak mengirim 

orang lain untuk hadir dalam sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah . 

2. Tergugat tidak mengajukan eksepsi ( perlawanan ) tentang kewenangan 

pengadilan dalam mengadili perkara. 

Putusan yang diambil haruslah dilakukan dengan menerapkan hukum 

acara yang benar. Hal itu penting untuk dicermati, karena sebagai salah satu 

upaya mewujudkan tujuan hukum, berupa kepastian hukum. Secara normatif 

kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan 

diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan 

atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari 

ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk inkontestasi 

norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

                                                           
17

 Ahmad Mujahidin, Op.cit. Hlm 205 
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pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif 
18

. 

Dalam hal penerapan hukum acara perdata itulah, Penyusun tertarik 

untuk meneliti Putusan Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu perkara nomor  

636/ Pdt.G/ 2017/ PA Mlg tanggal 07 Agustus 2017. Dalam putusan tersebut 

Penggugat ( istri ) mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah 

tangganya dengan tergugat dilanda pertengkaran sejak akhir tahun 2010. 

Pertengkaran mana telah sedemikian rupa terjadi secara terus menerus, hingga 

puncaknya pada pertengahan bulan Oktober 2016, Tergugat tanpa pamit pergi 

meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi alamat 

keberadaannya. Saat gugatan diajukan, penggugat dan tergugat telah berpisah 

tempat tinggal selama 6 bulan, yang selama masa itu tergugat tidak 

memperdulikan Penggugat lagi. 

Majelis Hakim telah memutus perkara tersebut dengan mengabulkan 

gugatan penggugat secara verstek. Pertimbangan utama majelis hakim dalam 

mengabulkan gugatan tersebut adalah gugatan Penggugat telah sesuai dengan 

rumusan pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomrr 9 tahun 1975, junto 

pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam, yang isi pokok dari kedua pasal 

tersebut adalah tentang salah satu pihak dari suami-istri 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. Pertimbangan hukum 

tersebut bertentangan dengan posita Penggugat yang mendalilkan dirinya 

                                                           
18

 Soetanto Soepiadhy, Kepastian Hukum, dikutip dari http: //www. surabayapagi.com/index.php. 

read=Kepastian-Hukum. Diakses tanggal 4 Juli 2018  pukul 6.40 WIB   
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dengan Tergugat pisah tempat tinggal baru 6 bulan, serta Penggugat pula 

mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya masuk dalam kualifikasi pasal 

116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. 

Konsistensi majelis hakim dalam menerapkan hukum acara perdata 

untuk mendapatkan fakta hukum persidangan, serta konsistensi dalam 

menerapkan aturan hukum itulah yang perlu dikaji dalam penelitian ini, dengan 

berbagai pendekatan, yaitu pendekatan undang – undang ( statute approach ), 

dan  pendekatan kasus ( case approach ). untuk selanjutnya memberi pendapat 

tentang pertimbangan majelis hakim tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat 

permasalahan tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul :  

PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT YANG 

PIHAK TERGUGATNYA TIDAK DIKETAHUI ALAMAT TEMPAT 

TINGGALNYA ( Tinjauan Penerapan Hukum Formil terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 636/ Pdt.G/ 2017 PA Mlg ). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Pembuktian ala-alat bukti Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ 

PA.Mlg telah sesuai dengan aturan hukum acara peradilan Agama ? 

2. Apakah putusan majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 0636/ 

Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg telah memenuhi asas kepastian hukum ? 
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C. Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui, Pembuktian ala-alat bukti, Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg 

telah sesuai dengan ketentuan hukum acara 

2. Mengetahui, apakah pertimbangan hukum majelis Hakim dalam memutus 

perkara Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg telah memenuhi asas kepastian 

hokum 

D.  Manfaat Penelitian 

Atas dasar maksud, tujuan dan alasan sebagaimana penulis uraikan 

diatas maka dengan ini penulis mempunyai harapan kedepannya nanti akan 

memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan 

mengenai penerapan hukum acara dalam putusan verstek, khususnya pada 

perkara perceraian di pengadilan agama. 

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi 

kepada para pencari keadilan dan pihak – pihak untuk kesempurnaan 

gugatannya.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Selain untuk melakukan penelitihan dan sebagai syarat menjadi sarjana 

hukum, harapan penulis melalui penelitihan ini ada tambahan pesan moral 

dan wawasan baru pada penulis 

 Secara teoritis  
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- Penilitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam hasanah 

ilmu pengetahuan khususnya dibidang perkawinan yang sejeninsnya 

beserta hukum-hukum yang terkait. 

- Sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan 

Islam dikalangan civitas akademik khususnya terhadap pembaharuan 

hukum Islam  

2. Bagi Pengadilan Agama 

Dengan dilaksanakan penelitian ini, Pengadilan Agama bisa lebih 

meminimalisir perkara - perkara yang masih belum cukup waktu atau 

prematur.  

3. Bagi Masyarakat  

Dengan dilaksanakan penelitihan ini harapannya nanti agar masyarakat tau 

akan landasan hukum yang menjadi dasar hakim memutus perkara 

perceraian secara verstek. 

F. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin  hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi
19

. Oleh karena itu, pilihan metode 

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berkaitan dengan prinsip 

penerapan hukum acara perdata dalam putusan vestek dalam perkara cerai 

gugat. 

                                                           
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005 ). Hlm. 35. 
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1. Tipe Penelitian  

Sebagai konsekuensi pemilihan permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum ( sedangkan hukum 

adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat ), maka tipe 

penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni 

penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau 

norma – norma dalam hukum positif.
20

 

Pengertian penelitian normatif ini adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang – 

undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya 

dengan asas – asas hukum yang ada.
21

  Penelitian Normatif sering disebut 

dengan penelitian doktrinal, yaitu peneltian yang objek kajiannya adalah 

dokumen peraturan perundang – undangan dan bahan pustaka.
22

 Penelitian 

ini untuk menganalisa prinsip penerapan hukum acara perdata dalam proses 

litigasi di pengadilan. 

2. Pendekatan Masalah 

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal 

issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan ( approach ) 

yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian 

akurat dan kebenarannya dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki 

                                                           
20

 Herowati Poesoko, Bahan Ajar  Metode Penelitian Hukum, ( Jember, Fakultas Hukum 

Universitas Jember , 2013).Hlm.5. 
21

 Peter Mahmud Marzuki. Op.cit. Hlm. 32. 
22

 Soejono dan H. Abdurahman, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta : Rineka Cipta, 2003 ). Hlm. 

56.  
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oleh setiap peneliti. Demikian pula dalam penetian normatif, dengan 

menggunakan pendekatan berbeda, kesimpulannya pun akan berbeda.
23

 

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Berdasar 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.
24

  

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang – undang ( 

statute approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ) . 

Pendekatan undang – undang ( statute approach ), dilakukan 

dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut 

paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasar pendekatan ini 

akan dikaji kesesuaian antara undang – undang lain untuk mendapat 

argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus 

menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang akan diteliti 

adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu 

penelitian. Terkait dengan itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem 

tertutup yang mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :
25

 

1. Comprehensive artinya norma – norma hukum yang ada di dalamnya 

terkait antara satu dengan lainnya. 

2. All-Inclusive, bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu 

menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak aka nada 

kekurangan hukum. 

                                                           
23

 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang : Bayumedia 

Publishing, 2012 ). Hlm. 299. 
24

 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. Hlm.133. 
25

 Herowati Poesoko, Op.cit Hlm.7 
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3. Symantic bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 

norma – norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. 

Pendekatan berikutnya adalah pendekatan kasus ( Case Approach ). 

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti 

adalah ratio decicendi, yaitu alasan – alasan yang digunakan oleh hakim 

sampai dalam putusannya.
26

 Ratio decidendi inilah yang menunjukkan 

bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang preskriptif, bukan deskriptif. Oleh 

karena itu, pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusannya, 

melainkan merujuk kepada ratio decicendi atau pertimbangan hukum dalam 

putusan perkara cerai gugat Pegadilan Agama Kota Malang Nomor 636/ 

Pdt.G/ 2017/ PA Mlg. 

1. Sumber Bahan Hukum 

Guna memecahkan isu hukum  dan sekaligus memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogiyanya, diperlukan sumber – sumber penelitian. 

Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – 

sumber penelitian yang merupakan bahan – bahan hukum primer dan 

bahan – bahan hukum sekunder.
27

 Disamping sumber – sumber 

penelitian yang berupa bahan – bahan hukum, peneliti hukum juga dapat 

menggunakan bahan – bahan non hukum apabila dipandang perlu.
28

 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

                                                           
26

 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. Hlm. 144  
27

 Ibid. Hlm 181. 
28

 Ibid. Hlm. 183. 
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a. Bahan Hukum Primer  

Bahan – bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa 

perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan peraturan perundang – undangan, dan putusan – putusan 

hakim.
29

  

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah : 

1. Putusan Nomor 0636/ Pdt.G/ 2017/ PA.Mlg 

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, dan perubahannya pada Undang – Undang Nomor 3 

Tahun 2003 dan perubahan yang kedua dengan Undang – Undang 

Nomor 50 Tahun 2009.  

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

5. HIR/ RBg 

6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, 

yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal 
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 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit. Hlm 181. 
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hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
30

 Bahan hukum 

sekunder tersebut haruslah berisi mengenai prinsip – prinsip dasar 

ilmu hukum dan pandangan – pandangan para sarjana yang 

mempunyai kualifikasi tinggi, dan relevan dengan penelitian. 

c. Bahan – Bahan Non Hukum  

Bahan – bahan non hukum dapat berupa buku – buku mengenai 

ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan 

– laporan penelitian non hukum, dan jurnal – jurnal non hukum 

sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan – 

bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan 

memperluas wawasan peneliti.
31

 

2. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum merupakan suatu cara untuk digunakan 

menemukan jawaban atas permasalahan di atas, dengan cara : 

a. Mengidentifikasi fakta hukum yang sesuai dan mengilimiir hal – hal 

yang tidak relevan. 

b. Mengumpulkan bahan – bahan hukum yang dipandang mempunyai 

relevansi. 

c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan 

bahan – bahan yang telah dikumpulkan ; 

d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab 

permasalahan yang ada. 

                                                           
30

 Ibid.Hlm.182. 
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e. Memberikan  preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun 

dalam kesimpulan. 
32

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis - 

normatif mengenai pengaturan hukum acara perdata, serta praktek 

penerapannya di dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama 

Kota Malang. Oleh karena ukuran utama yang menentukan konsep dasarnya 

adalah peraturan perundang – undangan,  maka undang – undang serta 

peraturan perundang – undangan yang lainnya serta putusan pengadilan 

akan menjadi objek dalam penetian ini. Oleh karena itu, maka penalaran 

yang digunakan adalah penalaran induksi, yang digunakan untuk mengkaji 

objek penelitian tersebut di atas sebagai premis minor yang dihubungkan 

dengan ketentuan – ketentuan normatif tentang hukum acara perdata secara 

umum sebagai premis mayor yang akan menghasilkan kesimpulan tentang 

ketepatan penerapan prinsip hukum acara perdata pada pemeriksaan 

perkara, sebagai fondasi tercapainya sebuah kepastian hukum. 

G. Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-

masing bagian dijabarkan sebagai berikut: 

BAB I:Pendahuluan 

Pada bab ini Penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan,  

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

sistematika penulisan 
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BAB II : Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan tentang teori hukum, pendapat para ahli 

hukum, dan kajian yuridis normatif sesuai dengan hukum yang masih berlaku 

dan di pakai dalam penelitian ini. 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Pada bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh 

penulisa terkait penerapan hukum acara terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Malang Nomor 636/ Pdt.G/ 2017/ PA Mlg, mulai dari proses pemangilan, 

hingga majelis hakim sampai pada pertimbangan putusan yang mengabulkan 

gugatan secara verstek, termasuk di dalamnya tentang keadaan Tergugat yang 

tidak diketahui alamatnya dikaitkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 poin b Kompilasi Hukum 

Islam yang dijadikan dasar utama Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan 

Penggugat. 

BAB IV : Penutup 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan hukum 

mengenai penerapan hukum acara terhadap putusan cerai gugat yang pihak 

Tergugat tidak diketahui alamatnya, serta tercapai atau tidaknya asas kepastian 

hukum dalam putusan dimaksud . 

Selanjutnya, penyusun juga menyampaikan saran – saran yang 

berkaitan dengan upaya perbaikan dan peningkatan pemahaman dan penerapan 
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hukum acara perdata dalam persidangan khususnya pada perkara cerai gugat di 

pengadilan agama. 




