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P U T U S A N 
Nomor :1043/Pdt.G/2014/PA.Bjm 

 
 
 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 

ESA 

 
 

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili pe rkara 

cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkaranya : 

Penggugat , lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 1978 (umur 

36 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Panti 

Asuhan Nurazizah, pendidikan terakhir SMK, 

bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Barat , 

Kota Banjarmasin ,selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat. 

M e l a w a n 

Tergugat , lahir di Semarang pada tanggal 06 Oktober 1984 (umur 30 

tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh lepas, 

pendidikan terakhir SMP, dahulu bertempat tinggal di 

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. 

Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah 

Republik Indonesia ( Ghaib ),selanjutnya disebut 

sebagai Tergugat. 

Pengadilan Agama tersebut ; 

Telah mempelajari berkas perkara ; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan ; 

 

 
TENTANG DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 

September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Banjarmasin Nomor : 1043/Pdt.G/2014/PA. Bjm, tertanggal 9 September 2014, 

telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : 

1.  Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang 

melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2010, dan 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
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Banjarmasin Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor:- tanggal 2 September 

2010 pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin 
(perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka); 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat 

Penggugat selama 4 hari 

3.  Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat 

telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai 

anak 

4.  Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis 

5. puncak nya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 

pada 07 September 2010 Tergugat keluar dari rumah kediaman 

Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga terhitung 

sejak saat antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai 

sekarang sudah berjalan selama 4 tahun dan selama itu pula tidak 

ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan 

Tergugat; 
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6.  Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah 
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia; 

7.  Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke 

keluarga dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak berhasil; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa tidak suka 

dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan 

yang amarnya berbunyi: 

Primer : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; 

Subsider : 

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat 

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut melalui Mess Media Radiogram sebanyak 2 kali 

pada tanggal 12 September 2014 dan tanggal 13 Oktober   2014   yang 

relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir 

untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil- 

dalil gugatan nya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak 

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan 

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat 

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan surat bukti berupa : 
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:- tanggal 11 Oktober 2012 yang 
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil 
Kota Banjarmasin, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor:- tanggal 2 September   2010 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat, Kota 

Banjarmasin. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 

3. Asli Surat Keterangan Ghaib, tanggal 2014, Yang dikeluarkan   oleh 

Ketua RT Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P.3; 

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi 

dipersidangan yaitu : 

1. Saksi I , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

beralamat di Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. 

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya dimuka 

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang 

menikah sekitar tahun 2010; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat 

tinggal di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak 

dikaruniai anak: 

-  Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 4 

hari kumpul sebagai suami istri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah 

rumah sejak 4 tahun yang lalu; 
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- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal dan sampai saat ini tidak diketahui 
lagi alamatnya; 

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal 

Tergugat, tetapi tidak ditemukan; 

-  Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah datang 

lagi; 

-  Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka 

berdua; 

2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, 

beralamat di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. 

Bahwa saksi tersebut memberikan keterangannya dimuka 

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai 

tantePenggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 

sekitar bulan September 2010 dan tidak dikaruniai anak; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat 

tinggal di rumah orang tua Penggugat; 

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 4 hari 

kumpul sebagai suami istri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah 

rumah sejak 4 tahun yang lalu; 
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-  Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama dan 
sampai saat ini tidak diketahui lagi alamatnya; 

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tempat tinggal 

Tergugat, tetapi tidak ditemukan; 

- Bahwa selama kepergian Tergugat, tidak pernah datang lagi; 

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka 

berdua; 

Bahwa terhadap keterangan dari saksi saksi tersebut Penggugat 

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; 

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk 

bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun 

serta mohon putusan ; 

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka 

ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara 

persidangan perkara tersebut, dan dianggap termuat dalam putusan ini ; 

 
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan diatas ; 

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah 

ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap 

sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang 

menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang 

menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun kepadanya telah 

dipanggil secara patut dan sah, lewat pengumumuan di RRI Nusantara III 

Banjarmasin sebanyak dua kali, dan lagi pula ketidak hadirannya tersebut 

bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat 

dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah 

memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara   ini 

dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan 

dalil dalam kitab I’anatut Thalibin juz IV halaman 338 yang berbunyi ; 
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 ةجح عدمل ناك نا زائج بائغ ىلع ءاضقلاو
 

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir 
(ghaib) apabila ada hujjah (bukti) dikemukakan Penggugat ; 

 
Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk memberikan 

nasehat pada Penggugat agar mengurungkan niatnya melakukan 

perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka kemudian 

dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat 

bukti (P.1) serta tidak adanya eksepsi dari Tergugat maka harus 

dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama 

Banjarmasin ; 

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh 

Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang tela h 

terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga   berkenaan 

dengan pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo 

pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan 

Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan 

keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula 

dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.2) maka harus 

dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat 

dalam perkawinan yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan maka 

Majelis telah menemukan fakta bahwa sejak awal tahun 2010, Penggugat 

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran keadaan 

tesebut terus berlanjut meskipun tidak dalam rentang waktu yang 

bersamaan. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada   akhir 

tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tanpa 

alasan dan tanpa diketahui kemana tujuan Tergugat pergi dan setelah 

berpisah Penggugat tidak mengetahui lagi dimana Tergugat berada, usaha 

Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat sudah tidak berhasil lagi, 

 
 
 
 
 
 

 
Disclaimer 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. 

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : 

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7 

mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


 

m 
Direktori Putusan Mahkam8 

putusan.mahkamahagung.go.id 
ah Agung Republik Indonesia 

sehingga Penggugat lebih memilih perceraianlah yang terbaik bagi 
Penggugat ; 

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan 

tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal 

dalam keadaan tidak rukun yang hingga sekarang sudah berjalan lebih 

kurang empat tahun; 

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga tidak berupaya untuk 

merukunkan para pihak namun majelis telah berupaya memberikan 

nasehat pada Penggugat agar bersedia menunggu Tergugat agar bisa 

rukun kembali, namun tidak berhasil ; 

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat adalah 

orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, oleh karena itu patut 

diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah 

tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah 

sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 

tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut   diatas 

maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

telah pisah tempat tinggal yang disebabkan perselisihan dan 

pertengkaran hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa 

alasan yang jelas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka 

merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah   tidak 

mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah   satu 

pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka 

disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut   sudah 

tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat 

dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ; 

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi 

penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut   dibebankan 

pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, 

karena hal tersebut justeru akan menimbulkan dampak yang tidak baik 

terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ; 
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Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan 
terus menerus akan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika rumah 
tangga mereka diteruskan sedangkan menolak mafsadat lebih diutamakan 

daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang 

berbunyi : 

 

 درء دسافملا نم ىلوا بلج حل اصملا

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan ; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan 

diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia 

dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang 

Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan   yang 

terbaik diantara mereka ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas 

maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi 

berada dikediaman bersama telah memenuhi alasan perceraian 

sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah nomor 9 

tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ‘f’ Kompilasi Hukum Islam ; 

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat 

fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang 

maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan 

adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat 

tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta 

hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim dapat 

menjatuhkan talak satu bain ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan 

tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang 

nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; 

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang   berlaku 

dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; 
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MENGADILI 

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan 

patut untuk menghadap persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

 
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat 

 
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); 

 
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum’at tanggal 20 

Febuari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1436 

Hijriyah, oleh kami Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. 

Ahmad Saidi, dan Drs. H. Muhiddin, SH., M.H., masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh 

Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan 

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Gazali Rahman, sebagai 

Panitera Pengganti serta pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

 
Ketua Majelis 

Ttd 

Drs. Fahrurrazi, M.H.I 

Hakim Anggota Hakim Anggota 

Ttd  Ttd 

Drs. Ahmad Saidi  Drs. H. Muhiddin,S.H.,M.H 

Panitera Pengganti 

Ttd 

Gazali Rahman,S.H 

 
 

RINCIAN BIAYA : 

- Pendaftaran : Rp.   30.000,- 

- ATK : Rp.   50.000,- 
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- Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 195.000,- 

- Meterai Putusan : Rp. 6.000,- 

- Redaksi : Rp. 5.000,- 
- 

Jumlah 
(dua ratus del apan puluh enam ribu r upiah) 
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