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PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERCERAIAN DENGAN 

GUGATAN MURTAD (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim 

Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 

17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Di Pengadilan Agama Bitung). 

Nurafni Anom 

 

Abstrak 

Penyebab munculnya gugatan perceraian, diantaranya karena adanya salah 

satu pasangan suami atau istri telah murtad atau berpaling dari agama islam 

menjadi agama lain. Penelitian ini membahas tentang studi komparasi 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bitung. Perkara Nomor 

14/Pdt.G/2019/PA.bitg diputus dengan putusan fasakh, sedangkan perkara Nomor 

17/Pdt.G/2019/PA.bitg diputus dengan talak satu ba’in shugra. Dengan adanya 

dua putusan ini peneliti membandingkan dua putusan tersebut, perkara gugatan 

yang sama tapi dengan putusan yang berbeda. Penelitian kualitatif ini 

menggunakan pendekatan deskripsi murni. Sumber data yang digunakan, pertama 

data primer diperoleh langsung dari narasumber yaitu para hakim Pengadilan 

Agama Bitung sebanyak empat orang, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 

dua orang hakim, kedua data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, lewat dokumen atau arsip Pengadilan 

Agama Bitung, putusan, keterangan dari panitera atau petugas terkait, peraturan 

perundang-undangan, kepustakaan, buku, jurnal, serta situs-situs di internet. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam persidangan yang 

berlangsung di muka majelis hakim, penggugat mengajukan saksi-saksi dan alat 

bukti menuntut untuk memfasakhkan perkawinannya dengan tergugat. Hakim 

memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang 

tidak benar. secara pembuktian perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA.bitg mampu di 

buktikan dimuka persidangan, bahwa tergugat telah kembali kepada agama lain 

atau murtad, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan fasakh. Berbeda 

dengan perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.bitg  tidak terbukti kalau tergugat telah 

kembali kepada agama lain sehingga putusan majelis hakim menjatuhkan talak 

satu bain shugra. Putusan majelis hakim pengadilan agama bitung  memang telah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata. tetapi  

mengingat bahwa tergugat secara nyata dirinya telah keluar dari agama islam, 

meskipun di persidangan tergugat tidak terbukti berpindah agama, tetapi tidak 

tepat jika dijatuhkan talak satu bain shugra. Dengan menganalisa pertimbangan 

hakim bahwa inti dari perceraian dengan melihat broken marriage dalam 

pernikahan tersebut. Dari dua putusan tersebut tidak bisa disamakan karena 

keduanya dalam Islam jelas berbeda dan mempunyai akibat hukum berbeda pula. 
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Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan Agama, Perceraian, 

Murtad. 
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KATA PENGANTAR 
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Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi 
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Penelitian tentang PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG 
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mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih 

ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti 

membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak 

agar tesis ini bisa menjadi lebih baik. 

Dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB/LATIN 

A. Pedoman Transliterasi 

Dalam karya tulis bidang keagamaan (baca: Islam), alih aksara, atau yang 

lebih dikenal dengan istilah transliterasi, tampaknya merupakan sesuatu yang tak 
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terhindarkan. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi, aturan yang berkaitan 

dengan alih aksara ini penting diberikan. 

Pengetahuan tentang ketentuan alih aksara ini seyogyanya diketahui dan 

dipahami, tidak saja oleh mahasiswa yang akan menulis karya tulis, melainkan 

juga oleh dosen, khususnya dosen pembimbing dan dosen penguji, agar terjadi 

saling kontrol dalam penerapan dan konsistensinya. 

Dalam dunia akademis, terdapat beberapa versi pedoman alih aksara, 

antara lain versi Turabian, Library of Congress, Pedoman dari Kementerian 

Agama dan Diknas RI, serta versi Paramadina. Umumnya, kecuali versi 

Paramadina, pedoman alih aksara tersebut meniscayakan digunakannya jenis 

huruf (font) tertentu, seperti font Transliterasi, Times New Roman, atau Times 

New Arabic. 

Untuk memudahkan penerapan alih aksara dalam penulisan tesis ini, 

pedoman alih aksara ini disusun dengan tidak mengikuti ketentuan salah satu versi 

di atas, melainkan dengan mengkombinasikan dan memodifikasi beberapa ciri 

hurufnya. Kendati demikian, alih aksara versi Pascasarjana ini disusun dengan 

logika yang sama. 

B. Padanan Aksara 

Berikut ini adalah daftar aksara arab dan padananya dalam aksara latin: 

HURUF ARAB HURUF LATIN KETERANGAN 

 Tidak dilambangkan  ا

 b Be ب

 t Te ت

 ts te dan es ث

 j Je ج

 h ha dengan garis bawah ح

 kh ka dan ha خ

 d de د

 dz de dan zet ذ

 r er ر
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 z zet ز

 s es س

 sy es dan ye ش

 sh es dengan ha ص

 dh de dengan ha ض

 th te dengan ha ط

 zh zet dengan ha ظ

 koma terbalik di atas hadap kanan ‘ ع

 gh ge dan ha غ

 f ef ف

 q qi ق

 k ka ك

 l el ل

 m em م

 n en ن

 w we و

 h ha ھ

 apostrof ` ء

 y ye ي

 

C. Vocal 

Vokal dalam bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

TANDA VOKAL ARAB 

TANDA VOKAL LATIN 
KETERANGAN 
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 Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut: 

 

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai 

berikut: 

TANDA VOKAL ARAB 
TANDA VOKAL 

LATIN 
KETERANGAN 

ي َـ  ai a dan i 

و َـ  au a dan u 

 

D. Vocal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (madd), yang dalam bahasa arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu: 

TANDA VOKAL ARAB 
TANDA VOKAL 

LATIN 
KETERANGAN 

 â a dengan topi di atas اي

 î i dengan topi di atas ئي

 û u dengan topi di atas ئو

 

E. Kata Sandang 

Kata sandang, yang dalam sistem aksara arab dilambangkan dengan huruf, 

 yaitu, dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyyah maupun لا

huruf qamariyyah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân. 

F. Syaddah (Tasyddid) 

 َـ
a fathah 

 ِـ
i kasrah 

 ُـ
u dammah 
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Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda (    ّ  ), dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Akan tetapi, hal 

ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syaddah itu terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Misalnya, kata الضرورۃ tidak 

ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

G. Tamarbutah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûtah terdapat pada kata 

yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat 

contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûtah tersebut diikuti 

oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûtah tersebut 

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ 

(lihat contoh 3). 

 

NO KATA ARAB ALIH AKSARA 

 Tharîqah طريقة 1

معة اإل سال ميةاجلا  2  al-jâmi‘ah al-islâmiyyah 

 wahdat al-wujûd وحدةالوجود 3

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan 

yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, antara 

lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, 

nama diri, dan lain-lain. Penting diperhatikan, jika nama diri didahului oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. (Contoh: Abû Hâmid al-Ghazâlî 

bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi). 

Beberapa ketentuan lain dalam Ejaan bahasa Indonesia (EBI) sebetulnya 

juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf 

cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut EBI, judul buku itu 

ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya. 

Demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar 
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katanya berasal dari bahasa arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, 

tidak‘Abd al-Samad al-Palimbani; Nuruddin al-Raniri, tidak Nur al-Dîn al-Raniri. 

I. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam bahasa arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas: 

Kata Arab Alih Aksara 

ب االستاذھذ  Dzahaba al-ustâdzu 

 Tsabata al-ajru ثبت االجر

 Al-harakah al-‘ashriyyah احلركة العصرية

 Maulânâ Malik al-Shâlih موالان ملك الصاحل

 Yu’tsirukum Allâh يؤثركم هللا

الايت الكو نيةا  Al-âyât al-kauniyyah 

 

DAFTAR SINGKAT/ISTILAH 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  =  subhânahu wa ta‘âlâ  

saw.  = shallallâhu ‘alaihi wa sallam 

as.  = ‘alaihi al-salâm 
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ra.  = radhiyallâhu ‘anhu 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafat tahun  

QS. …/…:4 = Quran, Surah …, ayat 4 

HR.  = Hadits Riwayat 

Alm  = Almarhum/Almarhumah 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa masuk dan keluar dari 

suatu agama adalah hak privat yang melekat pada setiap orang. Tidak ada otoritas 

di luar diri seseorang yang boleh memaksa orang lain untuk menetap atau keluar 

dari suatu agama. Dengan perkataan lain, setiap manusia bebas dan merdeka 

untuk memilih atau keluar dari suatu agama. Itu sebabnya dalam masyarakat 

modern, kita kerap menyaksikan fenomena sekelompok orang yang dalam 

hidupnya berkali-kali melakukan migrasi dari satu agama ke agama lain. Bahkan 

dalam beberapa kasus, satu rumah keluarga dihuni oleh anggota keluarga yang 

berlainan agama. Berpindah-pindah agama telah menjadi kecenderungan sebagian 

masyarakat modern. Namun, dalam kasus Islam, soal pindah agama itu bukan 

perkara sederhana. Banyak ulama memandang negatif terhadap orang pindah 

agama. 

Orang lain bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam tidak bebas 

untuk keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam (murtad) dianggap pelaku 

kriminal yang hukumannya adalah bunuh. Sejumlah ayat Al’ Qur-an atau hadis 
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Nabi dihadirkan untuk menunjukkan bahwa tindakan keluar dari Islam tidak 

dikehendaki Allah dan rasul-Nya, bahkan pelakunya layak dihukum bunuh atau 

hukum mati. Hadis yang sering dirujuk adalah man baddala dinahu fa’qtuluh 

(Siapa saja pindah agama, maka bunuhlah).1 

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia 

yang mana dengan adanya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat 

ikatan lahir bathin diantara keduanya. Perkawinan bukan saja menyangkut 

hubungan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan melainkan 

seluruh keluarga besar yang memiliki hubungan nasab keluarga. Selain itu 

perkawinan yang terjadi tidak hanya melibatkan hubungan antara manusia dengan 

manusia (habluminannas), melainkan melibatkan hubungan antara manusia 

dengan Allah SWT (habluminAllah). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perkawinan) di dalamnya telah ditentukan mengenai definisi atau pengertian 

perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pada Pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam 

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqanghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.2 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal 

tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan 

 
1Tidak hanya Islam, dalam Yahudi dan Kristen pun soal pindah agama dinilai negatif. 

Keluar dari suatu agama (apostasy, riddah) dalam Chatolic Encyclopedia, sebagaimana dikutip 

Nazila Ghanea, didefinisikan sebagai “The desertion of a post, the giving up of state of life”. Dini 

apostasy dianggap sebagai disersi yang dikenal di dunia militer sebagai tindakan meninggalkan 

tugas. Sanksinya adalah berat sekali, yaitu hukuman mati. Baca Nazila Ghanea, “Apostasy and 

Freedom to Change Religion or Belief ” dalam Tore Lindolm, W. Cole Durham, Jr. Bahia G. 

Tahzib (ed)., Fasilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook, (Netherland: Martinus 

Nijhoff Publisher, 2004), h. 669. 
2Ahmad Suaedy, Islam, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia,Cet 1, (Jakarta: The Wahid 

Institute, 2009), h. 86-87. 
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syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan.3 Terkait hal 

pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur 

sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan 

suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, 

dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian 

dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu 

masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian 

salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke 

non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu 

ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya 

perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.4 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan 

bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam.5 

Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-

jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara 

menurut Agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-

kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya 

tersebut tidaklah mencakup segalah macam perkara menurut Peradilan Islam 

secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, 

yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan behwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara 

 
3Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002). h. 2. 
4Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002). h. 2. 
5Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

(Jakarta: Menteri Hukum Hak asasi Manusia R I, 2009). 
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Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis 

perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.6 

Terkait dengan isi Pasal tersebut kedudukan Peradilan Agama hanya 

diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Namun dalam hal ini Peradilan 

Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat 

peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan 

Hukum Islam maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan Hukum Islam.7 

Murtad dengan semua kata derivatifnya tercantum dalam Al-Qur’an. Ia 

biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari 

beragama Islam lalu keluar menjadi Yahudi, Nasrani, dan lain-lain. Sekurang-

kurangnya ada tiga ayat Al-Qur’an yang menunjuk soal murtad ini. Ayat yang 

pertama adalah (Q.s.. al-Maidah 5 : 54) 

ُ ِبَقۡوٖم يُِحبُُّهۡم  َٰٓأَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ َمن َيۡرتَدَّ ِمنُكۡم َعن ِديِنهِۦ فََسۡوَف َيۡأِتي ٱَّللَّ َي 

 ِ ِهدُوَن فِي َسِبيِل ٱَّللَّ ِفِريَن يَُج  ۃٍ َعلَى ٱۡلَك  َويُِحبُّوَنهُٰٓۥَ أَِذلٍَّة َعلَى ٱۡلُمۡؤِمِنيَن أَِعزَّ

ِسٌع َعِليٌم َوََل َيَخافُوَن لَۡوَمةَ ََلَٰٓ  ُ َو  ِ يُۡؤِتيِه َمن َيَشآَُٰءٖۚ َوٱَّللَّ ِلَك فَۡضُل ٱَّللَّ   ٥٤ِئٖمٖۚ ذَ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang beriman, siapa saja diantara kalian murtad dari agamanya 

maka Allah kelak akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai 

mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut 

terhadap orang mu’min, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, yang 

berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut terhadap celaan orang yang 

suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa saja yang 

dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui. (Q.s, al-Maidah 5 : 54) 

 

 Shihab al-Din al-Alusi mencoba mencari korelasi ayat ini dengan ayat 

sebelumnya. Menurut dia, setelah pada ayat sebelumnya Allah melarang umat 

Islam menjadikan orang-orang Yahudi dan Nashrani sebagai awliya’, maka pada 

ayat ini Allah menegaskan bahwa sekiranya larangan itu dilanggar maka 

pelakunya akan terjatuh pada kemurtadan. Al-Alusi berkata bahwa konsistensi 

 
6Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2000), h. 6 
7Diana Aristanti, Cerai Gugat Akibat Murtad (Vol 2, No 1, E-Jurnal Lentera Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017), h. 2. 
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mereka menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya’ 

menyebabkan mereka murtad (anna muwalatihim mustad’iyah li al-irtidad ‘an al-

din).8  Pendapat ini juga dikemukakan Fakhr al-Din al-Razi, bahwa siapa saja 

yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “wali”nya maka ia telah murtad dari 

agamanya (man yatawalla minkum al-kuffar fa yartadd ‘an dinih).9 

Pendapat al-Alusi ini paralel dengan pendapat M. Quraish Shihab ketika 

dia berkata bahwa sanksi yang timbul akibat pelarangan tersebut adalah 

kemurtadan.10 Menurut M. Quraish Shihab ayat ini memperingatkan: Hai orang-

orang yang beriman, siapa yang mengangkat non-muslim sebagai awlia’, maka 

itu dapat menjadikan yang bersangkutan murtad, keluar dari Islam dan barang 

siapa di antara kalian murtad dari agamanya, walau dalam bentuk rahasia 

dengan memusuhi para wali Allah dan mencintai musuh-musuh-Nya, maka kelak 

walau tidak segera Allah akan mendatangkan suatu kaum yang bertolak belakang 

keadaannya dengan mereka itu sehingga Allah mencintai mereka dengan 

melimpahkan aneka karunia-Nya dan merekapun mencintai-Nya sehingga selalu 

berupaya mendekat kepada-Nya dengan amal-amal kebajikan. Mereka bersikap 

lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, dan bersikap tegas, kuat pendirian, 

dan tidak menoleransi dalam hal-hal prinsip terhadap orang-orang kafir. Mereka 

itu terus-menerus berjihad di jalan Allah, tanpa pamrih dan tanpa jemu, dan 

mereka tidak takut kepada satu celaan apapun dari pencela, walaupun celaan itu 

sangat buruk. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang 

dikehendaki-Nya. Karena itu, berlomba-lombalah meraih anugerah itu dan Allah 

Maha Luas anugerah-Nya lagi Maha Mengetahui.11 

Namun, M. Quraish Shihab tidak menjelaskan tentang siapa yang akan 

dicintai Allah dan akan mendapatkan sejumlah karunia itu. Menurut M. Quraish 

Shihab, Allah tidak menyebut siapa mereka sehingga tidak wajar sekiranya kita 

 
8Shihab al-Din al-Alusi, Ruh al-Ma`ani fi Tafsir al-Qur’an al-Azim wa al-Sab’i al-

Mathani, Jilid III, (al Qahirah: Dar al-Hadith, 2005), h. 463. 
9Fakhr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghaib, jilid VI, juz XI, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1995), h. 

21. 
10M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, juz 

III, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 156. 
11M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 

157. 
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menetapkan siapa mereka itu. Menurut Shihab, kalau hanya untuk mengisyaratkan 

maka tidak keliru jika merujuk pada sejarah Islam untuk menemukan siapa yang 

telah membela Islam dalam perjalanan sejarahnya yang panjang itu. Lalu M. 

Quraish Shihab menyebut nama Abu Bakar yang gigih membendung gerakan 

kemurtadan dan pemurtadan dalam periode awal Islam. Ia juga menyebut orang-

orang yang berperang dalam Perang Salib, mereka yang membendung serangan 

Tartar. Bahkan M. Quraish Shihab tidak ragu menyebut orang-orang yang 

membendung kelompok komunis sebagai orang-orang yang masuk dalam 

pengertian ayat ini.12 

Tabi-tabiin mengutip pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah 

Ali ibn Abi Talib dan para pengikutnya. Pendapat ini disetujui tabi-tabiin setelah 

ia merujuk pada hadis dimana Nabi bersabda, “Sungguh saya akan memberikan 

bendera ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan 

Allah dan Rasul-Nya pun mencintai dia” (law ‘tiyanna al-rayah ghadan yuhibb 

Allah wa rasuluh wa yuhibbuh Allah wa rasuluh). Lalu Rasulullah menyerahkan 

bendera itu pada Ali ibn Abi Talib. Muhammad Rashid Rida mengutip suatu 

pendapat yang mengatakan bahwa pengertian ayat tersebut mencakup kepada 

setiap orang yang memenuhi ciri-ciri yang terkandung dalam ayat itu.13 

Sementara tentang pengertian ayat ini, Ibn Jarir al-Tabari mengatakan 

bahwa orang-orang Islam yang kembali kepada agama lamanya, seperti Yahudi 

dan Nasrani, maka itu tidak akan berdampak buruk pada Allah (fa lan yadurra 

Allah Shay’a). Alih-alih memberikan keburukan, Allah justru akan mendatangkan 

sekelompok orang yang mencintai Allah dan merekapun mencitai-Nya 

(yuhibbuhum Allah wa yuhibbun Allah). Setelah terjadi kemurtadan di berbagai 

tempat pasca-wafatnya Rasulullah Saw, maka Allah Swt membangun kekuatan 

dengan menghadirkan orang-orang penuh istimewa itu. Dikisahkan Qatadah, 

seperti dinukil Ibn Jarir al-Tabari, bahwa ayat ini turun sebagai alarm bahwa kelak 

setelah Rasulullah wafat akan muncul kemurtadan yang merata di seluruh Arab. 

 
12M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an, h. 

161. 
13Muhammad Rashid Rida, Tafsir al-Qur’an al-Hakim, Jilid VI, (Bayrut:Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, 1999), h. 361. 
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Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, sebagian umat Islam, misalnya, hanya mau 

mendirikan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu Abu Bakar 

memerangi mereka karena mereka dianggap telah menceraikan sholat dari zakat. 

Abu Bakar berkata, “Demi Allah, aku tidak akan memisahkan sesuatu yang 

dipersatukan Allah” (wallahi la ufarriq bayn shay’i jama‘a Allah baynahuma).14 

Adapun sanksi riddah yang banyak dikemukakan para ulama berupa 

pembunuhan didasarkan pada beberapa hadis Nabi Saw, yang jika diteliti 

setidaknya ditemukan dua versi matan hadis. Pertama, hadis yang menyuruh 

membunuh orang yang mengganti agamanya, yaitu: 

Dari Ikrimah, ia berkata: “Didatangkan kepada ‘Ali (ibn Abi Thalib) kaum 

zindik (zanadiqah) dalam riwayat al-Tirmidzi adalah orang yang murtad dari 

Islam lalu ia membakarnya. Hal itu sampai kepada Ibn Abbas, lalu berkata: 

“Seandainya saya, maka saya tidak akan membakar mereka karena larangan Nabi 

Saw., yaitu, “Janganlah kalian mengazab dengan azab Allah”. Sebaliknya saya 

akan membunuh mereka karena sabda Nabi Saw., “man baddala dinah faqtuluh 

(siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia)”. (H.r. al-Bukhari)15. Dengan 

redaksi berbeda, Imam Malik meriwayatkan dari Zayd ibn Aslam bahwa 

Rasulullah Saw. bersabda: Siapa yang mengubah agamanya maka pukullah 

lehernya (bunuhlah). (H.r. Imam Malik).16 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersulit perceraian dengan menegaskan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan 

 
14Ibn Jarir al-Tai, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, Jilid II, (Bayrut: Dar al-Kutub al-

Ilmiyyah, 1999), h. 622-623. 
15Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis nomor 6411. Penomoran hadis-hadis dalam 

tulisan ini didasarkan pada program hadis Mawsu’ah al-Hadits al-Syarif, edisi 2.1, Harf 

Information Technology Company, 1998-2000. Dalam redaksi al-Tirmidzî, ucapan Ibn ‘Abbas itu 

sampai kepada ‘Ali ibn Abi Thalib dan ‘Ali mengatakan bahwa Ibn ‘Abbas benar. Selain al-

Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam banyak kitab hadis, seperti Sunan al-Tirmidzi, hadis 

nomor 1378, Sunan al-Nasa’i, hadis nomor 3991 dan Musnad Ahmad, hadis nomor 2430 dengan 

sanad yang berbeda-beda. 
16Menurut Imam Malik, makna hadis ini adalah siapa saja yang keluar dari Islam dan 

berpindah ke yang lain, misalnya menjadi kafir zindik dan lainnya, maka hukuman yang pantas 

baginya adalah hukum bunuh. Menurut Imam Mâlik, hadis ini tidak berlaku bagi orang Yahudi 

yang pindah ke Kristen atau sebaliknya. Imâm Malik, Muwaththa Malik, hadis no. 1219. 
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disertai alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang Perkawinan tersebut. 

Dari pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan 

kepercayaannya. Ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa suatu perkawinan, 

menjadi rusak atau putus (fasahk) ada suatu kejadian, yaitu kejadian yang mana 

menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan keabsahan 

perkawinan tersebut. 

Menurut pandangan Hukum Islam, apabila dalam suatu perkawinan salah 

satu pihak dari suami atau istri berpindah agama (murtad), yaitu keluar agama 

Islam kepada agama selain Islam, maka perkawinannya menjadi batal dan 

keduanya harus segera dipisahkan.17 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti 

membuka ikatan membatalkan perjanjian, furqah berarti bercerai, lawan dari 

berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fiqih 

yang berarti perceraian antara suami istri. 18 

Istilah murtad dalam bahasa Arab diambil dari kata yang bermakna 

kembali berbalik ke belakang. Sedangkan menurut syariat, orang murtad adalah 

seorang Muslim yang menjadi kafir setelah keislamannya, tanpa ada paksaan, 

dalam usia tamyiiz (sudah mampu memilah dan memilih perkara, antara yang 

baik dari yang buruk) serta berakal sehat. Secara etimologi, murtad dimaknai para 

ahli fikih sebagai al-rujuan al-Islam (berbalik dari Islam).19 

Suatu perkara perkawinan dapat menjadi batal karena disebabkan oleh 3 

hal, yaitu: 

 
17Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. 2, (Jakarta: UIP, 1974), h. 119. 
18Kamal Mukhtar, Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, Cet 2, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974). h. 156. 
19Arieff Salleh Rosman, Murtad Menurut Perundangan Islam (Univ. Teknologi 

Malaysia, Skudai, 2001), h. 7. 
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1. Apabila salah seorang suami-istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali 

sama sekali, maka akadnya rusak (fasahk) disebabkan adanya kemurtadan 

yang dilakukan. 

2. Apabila suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri tetap dalam 

kekafirannya, maka akadnya fasahk (rusak). 

3. Perkawinan yang dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau 

pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. 

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur 

bentuk-bentuk dan tata cara perceraian yang dikarenakan perpindahan agama atau 

murtad dalam suatu perkawinan. Dalam Undang-Undang pasal 38 hanya 

menggolongkan secara umum mengenai putusnya perkawinan kepada 3 golongan, 

yaitu karena kematian, karena perceraian, dan karena putusan pengadilan. 

Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami 

dengan istri ini tidak dapat hidup rukun sebagai suami-istri. 

Berdasakan pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

suatu perkawinan baru putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang 

pengadilan dengan disertai alasan-alasan yang diatur dalam pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali putusnya perkawinan karena kematian, 

karena tanpa diputuskan oleh pengadilan perkawinan tersebut telah putus dengan 

sendirinya. 

Jadi, apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam 

(murtad) dan kemurtadannya itu belum atau tidak diajukan ke pengadilan, dan 

pengadilan belum memutuskannya, maka berdasarkan ketentuan yang ada di 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan mereka masih dianggap 
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sah dan berlaku. Berbeda halnya dengan hukum agama, maka perkawinan mereka 

dianggap tidak sah. 

Perpindahan agama atau murtad dalam suatu perkawinan yang dilakukan 

oleh suami ataupun istri adalah termasuk perbedaan hati dan aqidah yang dapat 

mempengaruhi langkah dan tujuan yang telah dibentuk dan dibina oleh keduanya. 

Hal tersebut merupakan perubahan kegoncangan keyakinan yang paling besar, 

dimana dalam pandangan Islam seseorang yang murtad adalah telah keluar dari 

cahaya Islam dan masuk ke dalam lembah kekafiran. 

Ditinjau dari Hukum Islam perpindahan agama atau murtad dapat 

menimbulkan putusnya atau fasakhnya ikatan perkawinan itu dengan sendirinya, 

dan berkewajiban untuk berpisah dari istrinya. “Apabila suami atau istri murtad, 

maka putuslah perkawinan keduanya, karena riddahnya salah seorang dari suami 

istri itu adalah hal yang mewajibkan pisahnya mereka”.20 

Hal tersebut mengandung arti bahwa kemurtadan salah seorang suami atau 

istri dapat memfasakh ikatan perkawinan mereka. Dan apabila kemurtadan itu 

terjadi sebelum meraka bersetubuh, maka perkawinan mereka putus pada saat itu 

juga, akan tetapi apabila kemurtadan itu terjadi setelah mereka bersetubuh, maka 

status perkawinan mereka menjadi tertanguh (Tawaqquf) yang artinya apabila 

yang murtad itu ingin kembali masuk Islam dalam masa iddah, maka 

perkawinannya tetap sah. 

Pada masa tawaqquf tersebut, haram bagi keduanya untuk berkumpul 

sebagaimana layaknya suami-istri dalam hubungan perkawinan yang sah. Dan 

akibat riddahnya, mereka menimbulkan akibat hukum yang mewajibkan pisahnya 

mereka. Dan apabila salah satu dari suami atau istri yang murtad itu bertaubat dan 

kembali lagi kapada Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti 

semula mereka haruslah memperbaharui akad nikah dan mahar.21 

 
20Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, Cet 1, diterjemahkan oleh : Abdurrrahim dan 

Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 389. 
21Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah, h.170. 
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Perpindahan agama menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu 

kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan, karena hal tersebut 

sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya larangan 

perkawinan antara orang muslim dengan orang kafir. Ketentuan ini juga diperkuat 

dalam pasal 40 huruf C yang berbunyi: 

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita karena keadaan tertentu, diantaranya seorang wanita yang tidak 

beragama Islam”. Dan pasal 44 yang berbunyi “Seorang wanita dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Islam.22 

Dilihat dari ketentuan pasal-pasal di atas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan 

Hukum Islam adalah tidak sah. Begitu pula apabila dihubungkan dengan masalah 

kemurtadan yang dilakukan baik itu oleh suami atau istri dalam perkawinan, hal 

tersebut dapat menyebabkan putusanya ikatan perkawinan mereka. 

Apabila peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan 

perkawinan mereka tidak menimbulkan peselisihan dan pertengkaran, dengan kata 

lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka 

tetap mempertahankan perkawinannya, sedang Pengadilan Agama belum atau 

tidak memutus perceraian antara mereka, maka ulama sepakat bahwa perkawinan 

mereka tetap tidak sah, dikarenakan menurut pandangan Islam hubungan yang 

dilakukan oleh orang muslim dengan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya 

adalah haram, karena hal ini didasarkan kepada pertimbangan kemudharatan bagi 

sang istri.23 

Hakim sebagai salah satu subsistem peradilan merupakan pilar utama dan 

tempat terakhir bagi pencari keadilan untuk mencari keadilan. Sebagai salah satu 

elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, 

hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. 

 
22Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta, 2015), h. 

29. 
23Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 132. 
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Hasil penelitian mununjukkan, salah satu Pengadilan Agama yang ada di 

Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Manado (Provinsi Sulawesi Utara), yakni 

pada Pengadilan Agama Bitung, pada Tahun 2019 menerima dan memeriksa 

perkara gugatan perceraian dengan alasan murtad dari masyarakat yang berada di 

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung. Apabila berpedoman pada hukum 

yang berlaku perceraian karena murtad sudah jelas akibat hukumnya yakni 

merusak dari pada perkawinan itu sendiri, tetapi faktanya terdapat dua perkara 

dengan jenis yang sama yakni perkara gugatan perceraian karena murtad dengan 

nomor perkara 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg diputus dengan fasakh sedangkan perkara 

17/Pdt.G/2019/PA.Bitg nomor diputus dengan talak bain shughra. 

Dalam perkara perceraian karena salah satu pihak murtad, maka ratio 

decidendi (pertimbangan hakim) menjadi salah satu faktor penting dalam 

memutuskan perkara tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

ingin mengangkat judul penelitian yaitu “PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

TENTANG PERCERAIAN DENGAN GUGATAN MURTAD (Studi Komparasi 

Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan 

Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan Agama Bitung)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka fokus utama permasalahan pada 

penelitian tesis ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan 

Gugatan Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara 

Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di 

Pengadilan Agama Bitung), tetapi untuk memudahkan dan sekaligus memberi 

batasan dalam penelitian ini, maka penulis memformulasikan dalam rumusan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana pertimbangan hakim tentang  gugatan perceraian karena murtad 

atas perkara nomor14/Pdt.G/2019/PA.Bitg ? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim tentang ugatan perceraian karena murtad 

atas perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg ? 
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3. Bagaimana analisa terhadap pertimbangan hakim dalam perkara gugatan 

perceraian nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan perkara nomor 

17/Pdt.G/2019/PA.Bitg?  
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

Putusan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi 

Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 

14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan 

Agama Bitung), namun secara khusus penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk menganalisis Pertimbangan hakim tentang gugatan perceraian karena 

murtad atas perkara nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg. 

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang  gugatan perceraian karena 

murtad atas perkara nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg. 

3. Untuk menganalisa bagaimana hakim dalam membuat pertimbangan dalam 

putusan perkara nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan perkara nomor 

17/Pdt.G/PA.Bitg. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan 

khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. 

Secara khusus, penelitian ini diharapkan berguna antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki keterkaitan akademis 

(academic significance) yang dapat menambah informasi dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan pada umumya dan ilmu pengetahuan di bidang 

penetapan Pengadilan Agama tentang perceraian dengan alasan murtad. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pedoman (guide) bagi 

pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum, khususnya hukum 

keluarga. 

3. Secara implementatif, diharapkan dapat menjadi kontribusi positif bagi 

Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Bitung dalam penegakan 

hukum keluarga, dalam bidang perkara tentang pertimbangan hakim atas 

perkara murtad. 
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E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap beberapa karya dan hasil 

penelitian yang terkait dengan topik yang diteliti, penulis menemukan beberapa 

penelitian yang relevan, seperti berikut ini: 

1. Lilis Suryani, (104044201470), Akibat hukum dari Perceraian Dengan Alasan 

Suami Murtad (Analisis putusan No 1154/Pdt/2007/PA. JS). Akibat hukum 

dari perpindahan agama dari perceraian dengan alasan suami murtad, apabila 

ditinjau dari Undang-undang No. 1/1974 dan dapat menyebabkan ikatan 

perkawinan antara suami dan isteri menjadi putus atau fasakh demi hukum, 

yaitu hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang 

no. 1/1974 pasal 2 ayat (1) jo KHI pasal 4 bahwa sahnya suatu perkawinan 

semata-mata didasarkan atas ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang 

bersangkutan. Artinya, apabila ada perkawinan yang menyimpang dari 

norma-norma agama maka hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang 

menyalahi hukum agama dan perkawinan itu dianggap tidak sah. 

Mengenai status anak, menurut Undang-undang No. 1/1974, seorang anak 

tetap dikatakan sebagai anak yang sah dari ibu dan bapaknya, apabila 

Pengadilan Agama belum memutuskan perceraian diantara keduanya yang 

diakibatkan suami murtad, sedangkan menurut KHI, apabila anak yang 

dilahirkannya adalah hasil dari hubungan dengan suaminya yang telah 

murtad, maka anak itu dikatakan sebagai anak yang tidak sah, disebabkan 

hubungan keduanya dianggap sebagai suatu perbuatan zina. Mengenai dalam 

hal harta kekayaan maka akibat hukum dari perpindahan agama atau 

murtadnya suami, maka harus diadakan pembagian yang adil antara suami 

dan isteri. Terhadap harta benda yang diperoleh karena warisan atau hibah 

yang diperoleh sebelum suami murtad, maka anak-anak atau ahli warisnya 

yang lain dapat menjadi pusaka warisannya sedangkan harta yang diperoleh 

setelah suami murtad maka anak atau ahli warisnya yang lain tidak boleh 

menjadi pusaka warisnya, disebabkan perbedaan agama diantara suami isteri 

yang menjadikan harta tersebut hukumnya haram. 
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Mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap 

perkara perceraian dengan alasan suami murtad, dalam hal ini majelis hakim 

ada dua keputusan, yaitu dengan memfasakh langsung, dalam artian Hakim 

langsung memfasakh (memutuskan) perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat dan Dengan menjatuhkan talak ba’in sughra.  

Sebenarnya sama saja antara kedua putusan Hakim diatas mengenai perkara 

dengan alasan suami murtad, yaitu sama-sama tidak bisa menikah lagi dengan 

mantan suaminya yang murtad itu kecuali dengan akad baru dan tentunya 

dengan memenuhi syarat-syarat sahnya untuk menikah, dalam hal ini mantan 

suami harus kembali ke agama Islam. Pertimbangan Pengadilan Agama 

dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan suami murtad adalah 

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf h Kompilasi 

Hukum Islam. Dalam pasal 116 huruf h menjelaskan bahwa salah satu alasan 

perceraian adalah perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Menurut Hakim dengan 

adanya perpindahan agama dalam suatu perkawinan akan mengakibatkan 

ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut 

tidak bisa didamaikan karena masalah keyakinan merupakan faktor yang 

sangat fundamental dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah 

dan warahmah.24 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian berupa perkara gugatan cerai 

karena murtad di pengadilan agama. 

2. Objek penelitiannya sama-sama menganalisa putusan yang ada di 

pengadilan agama. 

Perbedaan : 

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

 
24Lilis Suryani, Skripsi, Akibat Hukum dari Perceraian dengan alasan Suami Murtad, 

(Jakarta: Fakultas syariah dan Hukum Universitas Isalam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008). 
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1. Tahun penelitian yang diambil, penelitian sebelumnya pada tahun 2007, 

sedangkan penelitian ini pada tahun 2019. 

2. Jumlah sampel (perkara) yang diambil pada penelitian terdahulu hanya 

menggunakan satu sampel (perkara), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan dua sampel (perkara). 

3. Objek penelitian terdahulu menganalisa putusan hanya dengan 

menitikberatkan pada akibat hukum saja, sedangkan pada penelitian ini 

menganalisa putusan dengan membandingkan antara dua putusan 

dengan jenis perkara yang sama. 

2. Nasrudin, (1110044100025), Murtad Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan 

(Analisis putusan perkara No. 2390/Pdt.G/2013/PA.Dpk). Tulisan ini 

bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam memutuskan perkara yang sesuai dengan Undang-undang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Penyebab pembatalan perkawinan ini adalah suami pindah kenyakinan ke 

Pagama semula yaitu agama Kristen. Yang di dalam Undang-undang 

erkawinan dan KHI tidak disebutkan secara jelas aturan tentang pembatalan 

perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang 

menekankan pada kualitas dengan pemahaman deskriptif pada putusan 

pengadilan tersebut.  

Pendekatan yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis-normatif 

dengan melihat objek hukum berkaitan dengan Undang-Undang. Adapun 

bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Adapun pengelolaan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif 

yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum 

terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara 

pembatalan perkawinan tersebut, dengan alasan pemalsuan agama tidak tepat 

dan tidak ada aturan sepenuhnya dalam Undang-Undang maupun peraturan 

lainnya, maka hakim melandaskan putusan tersebut berdasarkan poin-poin 
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lain yang berkaitan pada Permohonan pemohon tanpa adanya analisa yang 

mendalam oleh majelis hakim.25 

Persamaan : 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Variabel bebas yang diteliti ini sama-sama meneliti tentang murtad dalam 

perkawinan dengan menggunakan sampel (perkara) yang ada di 

pengadilan agama. 

2. Objek penelitian ini sama-sama menggunakan putusan pengadilan agama 

yang dianalisa. 

Perbedaan : 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah : 

1. Tahun penelitian yang diambil, penelitian terdahulu pada tahun 2013, 

sedangkan penelitian ini pada tahun 2019. 

2. Jumlah sampel (perkara) yang diambil pada penelitian terdahulu hanya 

menggunakan satu sampel (perkara), sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan dua sampel (perkara). 

3. Jenis perkara terdahulu adalah pembatalan perkawinan karena suami 

murtad, sedangkan penelitian ini adalah menggunakan perkara perceraian 

karena suami murtad. 

4. Penelitian terdahulu menganalisa dasar hukum yang digunakan dalam 

perkara pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan penelitian ini 

menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian 

karena murtad dengan mengkomparasikan diantara kedua perkara 

tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian 

terdahulu, karena penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada Putusan 

Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Gugatan Murtad (Studi 

Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 

 
25Nasrudi, Skripsi, Murtad Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan, (Jakarta: Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Isalam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). 
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14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan 

Agama Bitung). 

 

F. Sistimatika Pembahasan 

Studi ini terdiri dari lima bab, bab pertama adalah pendahuluan yang 

menguraikan latar belakang pemikiran dan melandasi penelitian, permasalahan 

yang akan di angkat dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistimatika pembahasan. 

Bab kedua membahas landasan teori yang berhubungan dengan penelitian, 

yakni terdiri dari kerangka teori, penjelasan tentang murtad, peradilan agama, 

teori hukum yang berkaitan dengan putusan, serta putusan sebagai mahkota 

hakim.  

Bab ketiga mengenai metode penelitian terkait dengan jenis dan 

pendekatan penelitian, waktu dan tempat, sumber data, teknik pengupulan data, 

teknik analisis data, model analisis, serta jadwal penelitian.  

Bab keempat, hasil penelitian, menjelaskan tentang ruang lingkup 

Pengadilan Agama Kota Bitung, menjelaskan juga tentang hasil studi komparasi 

putusan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan Perkara Nomor 

17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dengan objek penelitian pengadilan agama kota bitung 

yang melibatkan peneliti mewawancarai hakim yang pernah menangani perkara 

tersebut, agar dapat mengetahu hasil dari studi komparasi putusan. Peneliti juga 

menganalisis hasil peneltian berdasarkan hasil putusan oleh Pengadilan Agama 

Kota Bitung. 

Bab kelima penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, 

rekomendasi, dan daftar pustaka. Yang ditarik dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya dalam rangka menjawab masalah-masalah pokok yang dirumuskan di 

bagianpendahuluan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori 

Kajian mengenai pertimbangan hakim atas perkara murtad termasuk dalam 

kajian yang terbilang kontemporer. Murtad menjadi salah satu sebab putusnya 

pernikahan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) di dalamnya telah 

ditentukan mengenai definisi atau pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa 

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan hal 

tersebut pelaksanaan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan merupakan 

syarat mutlak mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Terkait hal 

pencatatan dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. 

Mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya bukan hal yang secara tegas diatur 

sebagai syarat sahnya perkawinan namun memiliki akibat penting bagi hubungan 

suami istri, karena sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi, 

dan juga bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum serta pembuktian 

dalam bidang perkawinan. Adakalanya dalam suatu perkawinan itu timbul suatu 

masalah, apabila perkawinan telah berlangsung beberapa tahun lamanya kemudian 

salah satu pihak atau keduanya telah pindah agama, misalnya dari agama Islam ke 

non Islam, hal ini berakibat perkawinan tersebut tidak lagi harmonis mengganggu 

 
1Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002). h. 2. 
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ketentraman dan pastinya akan timbul suatu permasalahan yang pada akhirnya 

perkawinan kandas ditengah jalan dengan berujung perceraian.2 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama) menyebutkan 

bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang beragama Islam. 

Terkait dengan isi Pasal tersebut kedudukan Peradilan Agama hanya 

diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam saja. Namun dalam hal ini Peradilan 

Agama tidak hanya melihat sisi identitas dari pihaknya saja tetapi juga melihat 

peristiwa hukum yang terjadi, apabila peristiwa tersebut dilakukan berdasarkan 

Hukum Islam maka penyelesaiannya juga harus berdasarkan Hukum Islam. 

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan 

oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan 

sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa 

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka 

hadapi.3 

B. Murtad 

1. Definisi Murtad 

Istilah Murtad atau riddah yang berakar kata dari kata radd, secara 

etimologi berarti berbalik kembali.4 Murtad atau riddah menurut Wahbah al-

Zuhaili yang dikutip oleh Hassan Saleh adalah Keluar dari Islam menjadi kafir 

(sesudah beriman), baik dengan niat, ucapan atau perbuatan yang menyebabkan 

seseorang dikategorikan kafir.5 Sementara Sayid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh 

Sunnah mendefinisikan riddah sebagai keluarnya seorang muslim yang sudah 

 
2Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, h. 3. 
3Rizka Anugerah Marta, Pembagian Harta Waris Terhadap Cucu Berdasarkan Hukum 

Islam (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 981/K/AG/2013, Jember: Fakultas Hukum 

Universitas Jember, 2014). 
4Harifuddin Cawidu, Konsep Kufir dalam al-Qur`an (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 

150. 
5Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 462. 
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dewasa dan berakal sehat dari agama Islam kepada kekafiran baik dengan niat, 

dengan kehendaknya sendiri dan tanpa paksaan siapapun.6 

Menurut istilah, Murtad adalah kembalinya seorang muslim yang berakal 

dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas 

paksaan. Dari pengertian tersebut anak-anak yang memilih agama berbeda dengan 

agama orang tuanya tidak termasuk murtad, begitu pula orang gila. Orang yang 

karena terpaksa harus menanggalkan keyakinan karena diancam dan 

membahayakan diri dan keluarganya dengan ancaman berat sehingga dia harus 

menyelamatkan diri memeluk agama lain, juga tidak termasuk golongan riddah.7 

Seseorang dinyatakan murtad, jika ia keluar dari Islam, baik dari tingkah 

lakunya, ucapannya, maupun keyakinannya. Dari aspek tingkah laku, orang yang 

murtad dapat diketahui dari perbuatannya yang melanggar syara. Sedangkan dari 

aspek ucapannya, dia menunjukkan sikap kekafirannya. Misalnya, dia 

mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan itu mempunyai anak. Pada 

aspek keyakinan, misalnya dia mengatakan bahwa alam ini kekal atau tuhan itu 

sama dengan makhluknya.8 

2. Hukum Bagi Orang Murtad 

Rasulullah Saw, bersabda, “Pena diangkat dari tiga golongan, yaitu dari 

orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia bermimpi, dan 

dari orang yang gila sampai dia berakal”. 

ثَ َنا ُوَهْيٌب، َعْن َخاِلٍد، َعْن َأِب الضَُّحى، َعْن َعِليٍ  َعَلْيِه السَََّلم، ثَ َنا ُموَسى ْبُن ِإْْسَاِعيَل، َحدَّ  َحدَّ
 نَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: " رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثََلثٍَة: َعِن النَّائِِم َحَّتَّ َيْستَ ْيِقَظ، َوَعنِ َعِن ال

ْبِن ِم الصَِّبِ  َحَّتَّ ََيَْتِلَم، َوَعِن اْلَمْجُنوِن َحَّتَّ يَ ْعِقَل " قَاَل أَبُو َداُوَد: َرَواُه اْبُن ُجَرْيٍج، َعِن اْلَقاسِ 
ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم زَاَد ِفيِه: »َواْْلَِرفِ   »يَزِيَد، َعْن َعِليٍ  َرِضَي اَّللَّ

 

 
6Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, Cet I, diterjemahkan oleh: Abdurrrahim dan 

Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 450. 
7Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73. 
8Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 463. 
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami musa bin ismail berkata, telah 

menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abu Adh Dhuha dari 

Ali Alais Salam dari Nabi Shallallahu alihi wasalam, beliau bersabda: 

“pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan, orang tidur 

hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia 

berakal”. Abu Dawud berkata, “Hadis ini diriwayatkan oleh Ibu Juraji, 

dari Al Qasam bin Yazid dari Ali ra, dari Nabi Saw.” Ia menambahkan di 

dalamnya, “dan kharif (orang-orang yang kurang akalnya).”9 

 

Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak mengeluarkan 

seorang muslim dari agamanya selama hatinya tetap berkeyakinan pada Islam. 

اد بن زيد, عن ايوب, عن محدثن ابوالنعمان محمد بن الفضل:حدثنا ح

عليي رضيي اش عنه بزبادقةفاحرقهم, فبلغ زبك اباس عكرمةقال: اتيي 

فقال: لو كنت ان لم احر قهم, لنهيي رسول اش صلى اش عليه وسلم(: 

َلتعزبوابعز اب اش.)ولقتلتهم, لقول رسول اش صلى اش عليه وسلم(: 

 10من بدل دينه فاقتلو 

Artinya: 

Telah menceritakan kepadaku Abunu’man Muḥammad bin Faḍl, telah 

menceritakan kepadaku Ḥammad bin Zaid. Dari Ayyub dari Ikrimah dia 

berkata Alira pernah membakar orang kafir zindiq, lalu hal itu sampai 

pada Ibnu Abbas, dan dia berkata: Sungguh aku belum pernah membakar 

mereka karena larangan Rasulullah Saw. “janganlah kamu mengazab 

mereka dengan azab Allah”. Dan saya membunuh mereka karena sabda 

Rasulullah Saw. “Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah 

ia”.(HR. Bukhari).11 

 

Suatu paksaan untuk mengatakan keluar dari Islam tidak mengeluarkan 

seorang muslim dari agamanya selama hatinya tetap berkeyakinan pada Islam. 

Ammar bin Yasir diancam di paksa untuk menyatakan keluar dari Islam dan dia 

akhirnya mengucapkannya. Kemudian Allah Swt, menurunkan firmanNya :12 

 
9Sunan Abu Daud, Jilid 4 Hadis Nomor 4403, Maktabah Syamilah, h. 141 
10Abu Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukhari, Ṣahih al-Bukhari, Juz 4, (ttp: Dar al- 

Fikr, 1981), h. 196. 
11Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid 8, Juz 2, (Beirut: Dar Alkutub Al-Alamiyah), 

no.2535, h. 848 
12Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4, h. 301-302.  
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ِ َكَفَر ِب  َمن ِنهِ  ٱَّللَّ نِ ُمۡطَمِئنُّۢ ِب  ۥ إَِلَّ َمۡن أُۡكِرهَ َوقَۡلبُهُ  ٰٓۦَ ِمۢن بَۡعِد إِيَم  يَم  ن  ٱۡۡلِ ِكن مَّ
َولَ 

َن  ٱۡلُكۡفرِ َشَرَح ِب  ِ َصۡدٗرا فَعََلۡيِهۡم َغَضٞب م ِ   ١٠٦َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٞم  ٱَّللَّ

Terjemahnya:  

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 

tenang dalam beriman (dia tidak berdoasa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan allah 

menimpahnya dan baginnya azab yang besar. (Q.S, An-Nahl 16:106). 

 

Ayat ini menjelaskan tentang orang yang murtad akibat perkataan kafir 

yang ia ucapkan atau perbuatan yang mengeluarkannya dari keimanan setelah ia 

masuk Islam. Orang yang dipaksa untuk kafir dengan paksaan yang 

menjadikannya khawatir akan dibunuh, maka orang ini tidak mendapatkan dosa 

akibat perkataan kafir yang ia ucapkan atau perbuatan yang mengeluarkannya dari 

keimanan, misal: jika ia dipaksa melakukan sujud kepada selain Allah namun 

dengan hati yang tetap teguh dalam keimanan, maka ia tidak dinyatakan sebagai 

orang yang kafir atau murtad. Namun Imam Hasan al-Bashri, Imam al-Auza’i, 

Imam Syafi’i, dan Imam Sahnun berpendapat bahwa rukhshah (keringanan) ini 

hanya pada perkataan saja (paksaan untuk mengatakan kalimat yang mengandung 

kekafiran), adapun perbuatan maka tidak ada rukhshah bagi pelakunya. 

Allah Swt. Berfirman: 

لُُهۡم فِي  ۦَوَمن َيۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن ِديِنهِ ... ِئَك َحِبَطۡت أَۡعَم 
َٰٓ َفيَُمۡت َوُھَو َكافِٞر فَأُْولَ 

ُب  ٱۡۡلَِٰٓخَرۃِ  وَ  ٱلدُّۡنَيا ِئَك أَۡصَح 
َٰٓ ِلدُوَن  ٱلنَّاِر  َوأُْولَ    ٢١٧ُھۡم فِيَها َخ 

Terjemahnya :  

 

... Barang siapa yang murtad di antara kamu agamanya, lalu dia dia mati 

dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di alhirat, 

dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S, Al-

Baqarah 2:217) 

 

Ayat ini menjelaskan amalan orang yang murtad dan mati dalam keadaan 

kafir akan sia-sia dan tidak berarti di hari kiamat, dan orang-orang yang 

meninggal dalam keadaan kafir maka ia di hari kiamat akan kekal dalam neraka. 
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Ibnu Abbas berkata, suatu ketika orang-orang musyrik menculiknya. 

Mereka juga menculik ayah dan ibunya yang bernama Sumayyah. Di samping itu, 

Suhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim juga diculik dan disiksa. Sumayyah diikat di 

antara dua unta. Orang-orang musyrik menusuk kemaluannya dengan ujung 

tombak. Lantas mereka berkata kepada Sumayyah, "Engkau memeluk Islam 

karena laki-laki." Lalu Sumayyah dan suaminya dibunuh, dan mereka termasuk 

orang pertama yang terbunuh di tangan orang kafir. Sementara Ammar 

dibebaskan setelah melakukan sesuai yang mereka minta (menyatakan keluar dari 

Islam). Ammar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., Beliau 

bertanya kepadanya Ammar menjawab, "Tetap beriman”. Ali dalam satu 

hadistnya Rasulullah Saw bersabda: 

Mengenai masalah ini, imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pertama, 

seseorang tidak akan diterima dan diakui agamanya setelah dia berpindah agama, 

kecuali dengan salah satu dari dua pilihan, kembali pada Islam atau dikenakan 

jatuhan hukuman mati. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Ahmad dalam 

salah satu riwayatnya. Kedua, jika seseorang berpindah dari agama pertama yang 

dianutnya ke agama lain yang sederajat atau agama lain yang lebih tinggi dari 

pada agama yang pertama, maka agama yang baru dianutnya tadi diakui. Namun 

jika dia berpindah pada agama yang lebih rendah dari pada agama pertama yang 

dianutnya, maka agama yang baru dianutnya bisa diakui. Misalnya, seseorang 

yang beragama Yahudi pindah ke agama Nasrani, maka agama yang baru 

dianutnya itu (Nasrani) akan diakui. Sebab, Yahudi tidak jauh berbeda dengan 

Nasrani. Keduanya sama, yaitu sama-sama agama samawi, meskipun saat 

sekarang, keduanya sudah mengalami perubahan dan bergeser dari garis yang 

sebenarnya. Karena itu, Islam datang menghapus ajaran yang sudah tidak murni 

lagi dengan ajaran dan tuntunan dari-Nya. Hal yang sama juga jika seorang 

Majusi berpindah agama ke Yahudi atau Nasrani karena dia berpindah menuju 

agama yang lebih baik dari pada agama sebelumnya (Majusi). Jika seseorang 

diperbolehkan berpindah ke agama yang sederajat dengan agama sebelumnya 

serta agama barunya tadi diakui, maka berpindah ke agama yang lebih mulia dan 

tinggi dari pada agama sebelumnya tentu lebih diakui. Berarti, jika seorang 
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Yahudi atau Nasrani berpindah agama ke Majusi, agama barunya ini tidak akan 

diakui karena mereka dianggap berpindah kepada agama yang lebih rendah dari 

pada agama yang pertama. 10 

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali berpendapat, 

seseorang yang murtad diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga hari, dengan 

cara memberi penerangan agama kepadanya, khususnya tentang yang 

menyebabkan ia menjadi murtad. Apabila ia tobat dan kembali kepada Islam, 

maka tobatnya diterima. Tetapi jika ia tetap pada kemurtadannya, maka 

kepadanya dijatuhi hukuman mati. Pendapat mereka didasarkan kepada tiga 

alasan. 

Pertama berdasarkan Q.S. al-Fath 48:16 

ۡلُمَخلَِّفيَن ِمَن  قُل َستُۡدَعۡوَن إِلَى  قَۡوٍم أُْوِلي بَۡأٖس َشِديٖد   ٱۡۡلَۡعَرابِ ل ِ

تِلُونَُهۡم أَۡو يُۡسِلُموَن  ف    ١٦ ...تُقَ 

Terjemahnya:  

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, Kamu akan diajak 

untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu 

akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam).11 

  

 Demikian juga hadis yang berbunyi: 

  

ثَ َنا أَبُو  ثَ َنا مَحَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن ِعْكرَِمَة، َحدَّ الن ُّْعَماِن ُُمَمَُّد ْبُن الَفْضِل، َحدَّ
ُ َعْنُه، ِبَزََنِدَقٍة فََأْحَرقَ ُهْم، فَ بَ َلَغ َذِلَك اْبَن َعبَّاٍس، فَ َقاَل: َلْو ُكنْ  ُت قَاَل: ُأِتَ َعِليٌّ َرِضَي اَّللَّ

ُهْم،  « َأََن َلَْ ُأْحرِق ْ بُوا ِبَعَذاِب اَّللَِّ لِنَ ْهِي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل تُ َعذِ 
تُ ُلوهُ   »َولََقتَ ْلتُ ُهْم، ِلَقْوِل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن َبدََّل ِديَنُه فَاق ْ
Artinya:  

Dari Ibnu Mas’ud ra, ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda, ‘tidak halal 

darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: orang 

yang telah menikah yang berzinah, jiwa dengan jiwa (membunuh), orang 

 
10Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 4 h. 303. 
11Abd Rahman Dahlan, Murtad: Antara Hukum Mati dan Kebebasan Bernegara, Vol 32, 

(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayahtullah, 2008), h. 150 
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yang meninggalkan agamanya (murtad) lagi memisahkan diri dari jamaah 

kaum muslimin.” (H.R Bukhari dan Muslim).13 

 

Berdasarkan ijma. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Barr, Ibn 

Qudamah, Ibn Daqiq al-Aid, Ibn Hazm dan al-Nawawi, bahwa terdapat ijma‘ 

yang menyatakan, orang yang murtad dihukum mati. Agaknya, hal ini 

disimpulkan dari fakta sejarah, dimana Abu Bakar, khalifah pertama memerangi 

golongan yang murtad pada masa sahabat. Tetapi sebagaimana disebut di bawah 

ini, ternyata ‘Umar ra. sebagai sahabat utama Rasulullah SAW. berpendapat, 

hukumannya adalah penjara. 

Adapun ‘Umar ibn al-Khathab, berkaitan dengan salah satu kasus murtad 

yang diajukan kepadanya, berpendapat bahwa orang yang murtad diajak untuk 

kembali kepada Islam. Tetapi jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka ia 

dipenjarakan sampai kembali kepada agama Islam. Menurut informasi ‘Abd al-

Razzaq, al-Baihaqi dan Ibn Hazm, suatu hari Annas mengajukan kepada ‘Umar 

enam orang yang murtad dan membelot bergabung dengan kaum musyrikin. Anas 

bertanya, adakah hukuman lain selain hukuman mati bagi mereka? Umar 

menjawab: “Ya, saya akan kembalikan mereka kepada Islam. Jika mereka 

menolak, maka saya tempatkan mereka di penjara”. Pendapat yang sama juga 

dikemukakan oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, Ibrahim al-Nakha‘i dan Sufyan al-

Tsauri (dari kalangan tabi‘in).14 

Menurut al-Jabiri, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah 

hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang 

dikemukakannya ialah ayat-ayat al’ Qur-an, antara lain: 

 

ِ َكَفَر ِب  َمن ِنهِ  ٱَّللَّ نِ ُمۡطَمِئنُّۢ ِب  ۥ إَِلَّ َمۡن أُۡكِرهَ َوقَۡلبُهُ  ٰٓۦَ ِمۢن َبۡعِد إِيَم  يَم  ن  ٱۡۡلِ ِكن مَّ
َولَ 

َن  ٱۡلُكۡفرِ َشَرَح ِب  ِ َصۡدٗرا فَعََلۡيِهۡم َغَضٞب م ِ   ١٠٦َولَُهۡم َعذَاٌب َعِظيٞم  ٱَّللَّ

Terjemahnya:  

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (ia mendapat 

kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap 

 
13Shahih al-Bukhari Juz 9, Hadis Nomor 6922, h.15, Maktabah Syamilah. 
14Abd Rahman Dahlan, Murtad: Antara Hukum Mati dan Kebebasan Bernegara, h. 150. 
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tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang 

melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah 

menimpanya dan baginya azab yang besar.(Q.S, an-Nahl 16:106). 

 

Ayat ini menjelaskan tentang sesungguhnya orang-orang yang mengada-

adakan kedustaan tiada lain hanyalah orang yang mengucapkan kata-kata 

kekafiran dan telah murtad meninggalkan keimanannya. Maka kemurkaan dari 

Allah akan menimpa mereka kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata 

kekafiran, lalu mengucapkannya lantaran takut akan binasa, sedang hatinya tetap 

teguh di atas keimanan, maka tidak ada celaan atas dirinya. 

 ٱَّللَِّ قِتَاٖل فِيِه  قُۡل قِتَاٞل فِيِه َكِبيٞرٖۚ َوَصدٌّ َعن َسِبيِل  ٱۡلَحَرامِ  ٱلشَّۡهرِ َعِن  لُوَنكَ   َيسۡ 

ِٖۚ ِمۡنهُ أَۡكبَُر ِعندَ  ۦَوإِۡخَراُج أَۡھِلهِ  ٱۡلَحَرامِ  ٱۡلَمۡسِجدِ وَ  ۦَوُكۡفُرۢ ِبهِ  أَۡكبَُر ِمَن  ٱۡلِفۡتَنةُ وَ  ٱَّللَّ

ِتلُوَنُكۡم َحتَّى  يَُردُّوُكۡم َعن ِديِنُكۡم إِِن  الُونَ َوََل يَزَ  ٱۡلقَۡتِل  
عُواْٖۚ يَُق 

َوَمن  ٱۡستََط 

لُُهۡم فِي  ۦيَۡرتَِدۡد ِمنُكۡم َعن ِديِنهِ  ِئَك َحِبَطۡت أَۡعَم 
َٰٓ  ٱلدُّۡنَيافََيُمۡت َوُھَو َكافِٞر فَأُْولَ 

ُب  ٱۡۡلَِٰٓخَرۃِ  وَ  ِئَك أَۡصَح 
َٰٓ ِلدُ  ٱلنَّاِر  َوأُْوَل    ٢١٧وَن ُھۡم فِيَها َخ 

Terjemahnya: 

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan 

haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. 

Tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, 

(menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari 

sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan 

fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti 

memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika 

mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 

lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya 

di dunia dan di akhirat, dan mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya. (Q.S, al-Baqarah 2: 217).15 

 

Ayat ini menjelaskan Rasulullah mengutus pasukan yang kemudian 

bertemu dengan ‘Amr bin Hadhrami yang sedang menuju Thaif pada malam 

pertama di bulan Rajab (salah satu bulan yang diharamkan berperang) namun 

mereka tidak tahu (telah masuk bulan Rajab). Kemudian salah satu pasukan 

membunuh ‘Amr bin Hadhrami dan merampas harta yang bersamanya. 

 
15Abd Rahman Dahlan, Murtad: Antara Hukum Mati dan Kebebasan Bernegara, h.152. 
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ُ َيۡهِدي  َكۡيفَ  ْا أَنَّ  ٱَّللَّ نِِهۡم َوَشِهدُوَٰٓ ُسولَ قَۡوٗما َكفَُرواْ َبۡعدَ ِإيَم  َحق ٞ َوَجآََٰءُھُم  ٱلرَّ

ُتٖۚ  ُ وَ  ٱۡلَبي َِن  ِلِمينَ  ٱۡلقَۡومَ ََل يَۡهِدي  ٱَّللَّ
ِئكَ  ٨٦ ٱلظَّ 

َٰٓ ِ َجَزآَُٰؤُھۡم أَنَّ َعلَۡيِهۡم َلۡعَنةَ  أُْولَ   ٱَّللَّ

ئَِكةِ وَ 
َٰٓ ِلِدينَ  ٨٧أَۡجَمِعيَن  ٱلنَّاِس وَ  ٱۡلَملَ  َوََل ُھۡم  ٱۡلعَذَابُ فِيَها ََل يَُخفَُّف َعۡنُهُم  َخ 

  ٨٨يُنَظُروَن 

Terjemahnya:  

Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka 

beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) 

benar-benar rasul, dan keterangan-keteranganpun telah datang kepada 

mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, 

balasannya ialah: laknat Allah ditimpakan kepada mereka, laknat para 

malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak 

diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi 

tangguh.(Q.S, Ali ‘Imran 3:86-88). 

 

ُ ُكۡفٗرا لَّۡم يَُكِن  ٱۡزدَادُواْ َءاَمنُواْ ثُمَّ َكفَُرواْ ثُمَّ َءاَمنُواْ ثُمَّ َكفَُرواْ ثُمَّ  ٱلَِّذينَ  إِنَّ   ٱَّللَّ

  ١٣٧ِليَۡغِفَر لَُهۡم َوََل ِلَيۡهِديَُهۡم َسِبيََلۢ 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian 

beriman (pula), kamudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, 

maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan 

tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.(Q.s, al-Nisa 4: 

137). 

 

Ayat ini menjelaskan tentang ada seseorang dari kaum Anshar yang masuk 

Islam kemudian ia murtad dan berbuat kemusyrikan. Setelah itu ia menyesal. 

Kemudian ia mengutus kepada kaumnya untuk menanyakan hal itu kepada 

Rasulullah: “Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat?” Maka turunlah 

ayat, “Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir 

sesudah mereka beriman, dan mereka telah mengakui bahwa Rasul itu 

(Muhammad) benar-benar Rasul, serta beberapa keterangan telah datang kepada 

mereka? Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. 

Mereka itu, balasannya adalah bahwa bagi mereka laknat Allah, dan laknat para 

Malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan 
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siksa dari mereka dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang 

yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya 

Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.” Lalu kaumnya itu diperintahkan 

menemuinya kembali, hingga akhirnya ia masuk Islam kembali. 

Menurut al-Jabiri, ayat-ayat di atas menjelaskan hukuman orang yang 

murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebaikannya menjadi 

terhapus, dan di akhirat mendapat siksa neraka. Tidak satupun ayat-ayat tersebut 

yang menyebutkan hukuman mati terhadap mereka. Lebih dari itu, kepada mereka 

terbuka lebar pintu untuk bertobat.16 

3. Hubungan Pernikahan 

Bila seorang suami atau istri bertaubat, maka hubungan suami istri di 

antara keduanya akan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan suami istri ini 

disebabkan perbedaan agama dan kemurtadan salah satu dari mereka. Putusnya 

hubungan diantara mereka ini dikategorikan sebagai fasakh. Jadi, jika seorang 

yang murtad bertaubat dan kembali memeluk Islam serta berniat untuk 

mengarungi kehidupan suami istri kembali, maka mereka harus melakukan akad 

lagi. Orang yang telah murtad tadi tidak diperbolehkan untuk melakukan akad 

nikah baru dengan pasangan dari agama lain yang pernah diyakininya karena dia 

akan mendapatkan hukuman mati.17 

 

C. Peradilan Agama 

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-

jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara 

menurut Agama Islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-

kata “di Indonesia” adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya 

tersebut tidaklah mencakup segalah macam perkara menurut Peradilan Islam 

secara universal. Tegasnya Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, 

yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan behwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara 

 
16Abd Rahman Dahlan, Murtad: Antara Hukum Mati dan Kebebasan Bernegara, h.152. 
17Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, h. 314. 
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Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis 

perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.18 

1. Kewenangan Pengadilan Agama 

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama dapat dilihat pada pasal 49 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Pengadilan 

Agama bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

ditingkat pertama antara orang-orang yang Beragama Islam dibidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah”.19 

2. Hakim Pengadilan Agama 

Hakim Pengadilan Agama salah satu unsur aparatur Pengadilan Agama. 

Yang dimaksud aparatur Pengadilan Agama adalah secara umum semua tenaga 

atau pegawai pada Pengadilan Agama, tapi yang lebih khusus adalah hakim 

dilingkungan Pengadilan Agama. 

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak 

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam menyelesaikan perkara seorang hakim 

wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup 

dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Pasal 229 

Kompilasi Hukum Islam).  

Hakim merupakan unsur utama di dalam Pengadilan. Bahkan ia identik 

dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali 

diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan Pengadilan 

diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak 

Hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam 

merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.20 

 
18Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Cet 7, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 

2000), h. 6. 
19Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, 

(Jakarta: Menteri Hukum Hak Asasi Manusia R I, 2009) 
20Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama, Cet 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 

180-181. 
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Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta presepsi tentang hakim. 

Dikalangan Fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan 

untuk dapat diangkat menjadi hakim, temasuk di antaranya tentang kemampuan 

berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dikalangan mereka adalah 

jenis kelamin. Laki-laki merupakan syarat yang disepakati untuk dapat diangkat 

menjadi hakim. Sedangkan tentang perempuan terdapat beragam pandangan.21 

Namun terlepas dari beragam pandangan hakim wanita Imam hanafi 

membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan 

kecuali urusan had dan qishash. Bahkan Ibnu Jarir Ath-Thabari membolehkan 

pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim laki-laki 

dalam memutuskan perkara apapun. 

Di Indonesia, idealisasi hakim itu tercermin dalam simbol-simbol kartika 

(takwa dengan melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa), cakra (keadilan yang 

mampu untuk memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan), 

candra (berwibawa), sari (berbudi luhur), dan tirta (jujur bermakna seperti air 

yang membersihkan segala kotoran di dunia). Sifat-sifat yang abstrak dituntut 

untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang kongkret, baik dalam 

kedinasan maupun di luar kedinasan. Hal itu merupakan kritera dalam melakukan 

penilaian terhadap perilaku hakim. Sikap dalam kedinasan mencakup: 1. Sikap 

hakim dalam persidangan, 2. Sikap hakim sesama se jawat, 3. Sikap hakim 

terhadap bawahan atau pegawai, 4. Sikap hakim terhadap atasan, 5. Sikap 

pimpinan terhadap bawahan atau rekan hakim, 6. Sikap hakim terhadap instansi 

lain. Sifat-sifat yang abstrak itu ditransformasikan kedalam persyaratan hakim 

sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.22 

3. Etika Profesi Hakim 

Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang 

hakim harus menjaga segalah tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya 

dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai hakim. Hakim tidak 

boleh berpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia 

 
21Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama, h. 180 
22Bisri Cik Hasan, Peradilan Agama, h. 181 
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tetap tegar dari segalah hantaman dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah 

Swt telah berfirman dalam surat al-An’am ayat 152 yang maksudnya bahwa 

apabila mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang 

itu ada hubungan kerabat dengan kamu.23 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang hakim harus menjauhkan 

diri dari keadaan yang dapat mempengaruhi mereka di dalam menegakkan 

keadilan, baik di dalam Mahkamah ataupun di luar Mahkamah. Itulah sebabnya 

jumhur fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seorang yang adil, yakni benar 

percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muruahnya, tidak melakukan 

perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya baik dikala gembira maupun dalam 

keadaan marah. Pribadi seorang hakim harus selalu bersih lahir batin dan 

mempunyai akhlak mulia sepanjang hidupnya.  

Adabul qhadi adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus 

dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi sesama manusia dalam 

menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa adabul qadhi 

adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik di dalam 

Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang qadhi tidak 

seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya, atau berjalan-

jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang hakim juga 

tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan 

martabat dan wibawanya sebagai kadi. Seorang kadi juga tidak dibenarkan 

berjalan-jalan di pasar sendirian, jika ia hendak membeli sesuatu yang di 

perlukannya, sebaiknya ia pergi bersama pembantu-pembantunya. Juga seorang 

hakim tidak seharusnya membeli barang-barang dari kenalannya, karena 

dikawatirkan hatinya akan cenderung terikat dengan kenalannya itu.24 

4. Syarat-syarat Menjadi Hakim 

Untuk dapat diangakat sebagai calon hakim Pengadilan Agama, seseorang 

harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia 

 
23Manan Abdul, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Cet 2, (Jakarta: 

Kencana, 2010), h. 34-35. 
24Manan Abdul, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, h. 35 
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b. Beragama Islam 

c. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

e. Sarjana Syariah dan atau sarjana Hukum yang menguasai Hukum 

Islam 

f. Sehat jasmani dan rohani 

g. Berwibah, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan 

h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia 

termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung 

dalam Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia.25 

Untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal 

dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berumur paling renda 

25 tahun.26 

5. Hakim Dan Kewajibannya 

Pasal 28:  

1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

2) Dalam mepertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.27 

Pasal 31: hakim adalah pejabat yang melakukan Kekuasaan Kehakiman 

yang diatur dalam Undang-undang. 

Pasal 32: hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hakim. 

Pasal 33: dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga 

kemandirian peradilan.28 

 
25Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

h. 4-5. 
26Amandemen Undang -Undang Peradilan Agama 
27Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, Cet 2, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2006), h. 9. 
28Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, h. 11. 



58 
 

Dalam Peradilan Perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata Hukum 

Perdata (burgelrlijk rechtsvording), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum 

dalam sesuatu perkara. Berhubungan dengan tugas tersebut, oleh para penulis ahli 

hukum dipersoalkan, seberapa jauh hakim harus mengejar kebenaran (waarheid) 

di dalam proses. Seringkali orang menganggap cukup didapatnya kebenaran 

formil, berlainan dari acara Pidana, yang memerlukan kebenaran Materil, atau 

kebenaran yang sesungguhnya.29 

6. Pedoman Hakim Dalam Melaksanakan Tugasnya 

Ketentuan Umum; 

Pasal 1: kekuasaan kehakimana adalah kekuasaan Negara yang merdeka 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan 

pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 

Pasal 2: penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahya dalam lingkungan Peradilan Umum, 

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan 

Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.30 

Pasal 3:  

1) Semua Peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah 

Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang. 

2) Peradilan Negara menetapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila. 

Pasal 4: 

1) Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 

2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di 

luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang 

 
29Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Cet 14, (Jakarta: PT Pradya 

Paramita, 2000), h. 13. 
30Fauzan Achmad, Peradilan Umum Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Cet 3, 

(Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2009), h.4-5. 
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tersebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dipidana. 

Pasal 5: 

1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. 

2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapinya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan.31 

 

D. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Putusan 

 

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim 

sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu 

putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya, implementasi hukum dalam 

putusan hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara 

sistemik. Doktrin atau teori hukum memegang peranan penting dalam 

membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu 

mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

hukum.32 

1. Teori Hukum Murni 

Teori hukum murni merupakan teori hukum yang digagas oleh Hans 

Kelsen. Teori hukum murni pada dasarnya memandang hukum sebagai kaidah 

yang dijadikan objek dalam ilmu hukum. Setiap kaidah hukum tersusun atas 

kaidah-kaidah yang tersusun secara hierarkis, yaitu: 

a. Kaidah hukum dari konstitusi 

b. Kaidah hukum umum (abstraksi undang-undang dan hukum 

kebiasaan) 

 
31Fauzan Achmad, Peradilan Umum Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, h. 5 
32Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, Cet 1, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 

50. 
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c. Kaidah hukum individual (kaidah hukum pengadilan atau putusan 

pengadilan) 

Relevansi utama teori hukum murni dengan putusan hakim adalah 

pernyataan Hans Kelsen dalam menyelesaikan suatu sengketa antara dua 

pihak, pengadilan menerapkan suatu norma umum dari hukum (dalam arti 

perundang-undangan maupun kebiasaan).33 

2. Teori Analitis 

Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan 

secara mekanis (seperti kerja sebuah mesin), karena itu disebut juga dengan teori 

mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan secara lengkap dan terhimpun secara 

sistematis logis dalam kitab-kitab hukum kodifikasi. Kitab-kitab hukum yang 

terkodifikasi terdiri atas: 

a. Buku yang tersusun dalam sebuah struktur yang terdiri atas bab-bab 

dan pasal-pasal 

b. Undang-undang yang tersusun dalam sebuah struktur yang terdiri atas 

bab-bab, bagian-bagian, paragraf, pasal-pasal, dan ayat-ayat.34 

3. Teori Historis 

Teori historis ini berpandang bahwa penerapan hukum harus 

diproyeksikan pada perkembangan sejarah hukum, yang mencakup perkembangan 

perundang-undangan maupun yurisprudensi. Teori ini mengajak para hakim untuk 

melihat sejarah penerapan asas-asas dan kaidah hukum dari putusan-putusan 

pengadilan terdahulu untuk kemudian diterapkan pada fakta-fakta yang ada. 

Bila ditelusuri secara mendalam, teori pada dasarnya representasi dari 

penerapan hukum di Negara-negara yang menganut sistem common law. Doktrin 

stare decisis menurut para hakim untuk melihat putusan-putusan terdahulu 

sebagai patronase utama dalam memutus sengketa yang sedang diadilinya.35 

4. Teori Tafsiran Kontekstual 

Francois Geny mengkritik hegemoni paradigma teori analitik yang 

cenderung berkutat pada teks undang-undang. Geny selanjudnya mengajukan 

 
33Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 51. 
34Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 52. 
35Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 53. 
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sebuah antitesa yang kemudian mempengaruhi pemikiran hukum secara global. 

Geny berupaya menampilkan dunia peradilan sebagai dunia kreatif, dimana 

kegiatan hakim dalam menafsirkan hukum, tidak hanya berkutat pada undang-

undang semata, melainkan juga menggali dan menerapkan norma-norma yang 

terdapat dalam kebiasaan, doktrin ilmu pengetahuan, serta penelitian ilmiah yang 

bebas. Dengan mekanisme tersebut, maka pada titik atau level tertentu, hakim 

telah mengubah prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang.39 

5. Teori Keadilan 

Keadilan dapat dipastikan sebagai salah satu poros utama dalam diskursus 

hukum, tidak hanya dalam tataran teoretis, tetapi juga dalam tataran praktis. 

Keadilan merupakan sumbu utama penegakan hukum karena pembicaraan 

mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi keadilan.40 

6. Teori Maslahah Mursalah 

Teori mashlahah mursalah merupakan teori penetapan hukum yang 

diimplementasikan dalam hukum Islam. Maslahah mursalah Wahbah al-Zuhaily, 

seperti dikutip oleh Abdul Manan, mengemukakan bahwa mashlahah mursalah 

merupakan sifat, keadaan, atau tindakan yang sejalan dengan hukum syara, tetapi 

tidak ada dalil yang membenarkan dan menggugurkanya. Dengan menerapkannya 

maka akan tercapai kemashlahatan (kemanfaatan) dan menolak mufsadat 

(kerusakan). Sementara itu dengan maksud yang sama Ahmad Azhar Basyir, 

seperti dikutip oleh Mohammad Daud Ali mendefinisikan mashlahah mursalah 

sebagai cara menemukan hukum suatu hal atau peristiwa yang tidak dapat 

ketentuannya dalam Al’ Qur-an maupun sunnah yang didasarkan pada 

pertimbangan kemanfaatan di masyarakat atau berorientasi pada kepentingan 

umum.41 

7. Teori Hukum Progresif 

Sebagai pencetus teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo memahami 

benar tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, 

tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemashlahatan di masyrakat 

 
39Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 61. 
40Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 62. 
41Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 69. 
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melalui putusan-putusannya. Karena itu Satjipto Rahardjo banyak-banyak 

mengurai gagasannya dari aspek manusia sebagai eksponen utama hukum.42 

Konsep hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo memiliki 

pendekatan yang mirip dengan interessenjurisprudenz yang berangkat dari 

keraguan akan kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau 

kepentingan sosial di masyarakat. Agar hukum menjadi bermanfaat bagi 

masyarakat, maka pelaku-pelaku hukum khususnya hakim harus lebih kreatif 

dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan-kepentingan sosial. 

Hukum tidak mengabdi untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdi untuk sesuatu di 

luar dirinya, yaitu masyarakat. Karena itu hukum progresif jauh meninggalkan 

tradisi analytical jurisprudence atau reehsdogmatiek yang cenderung menepis 

dunia di luar dirinya.26 

E. Putusan Sebagai Mahkota Hakim 

Putusan adalah mahkota hakim merupakan jargon yang sering didengar, 

tidak hanya di kalangan yuridis dan akademisi, namun juga masyrakat awam 

sangat memahami jargon ini. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman 

yang paling artifisial dapat dimaknai sebagai harga diri dan wibawa seorang 

hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusanya. Untuk mengetahui integritas dan 

kapasitas intelektual seorang hakim sangatlah mudah, cukup dengan mengamati 

dan menganalisis putusan-putusanya. Putusan itulah yang mendeskripsikan profil 

seorang hakim. Karena itu pula, dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, 

seorang hakim tidak boleh mengomentari putusanya sendiri, terlebih putusan 

hakim lainnya. Akademisi dan masyarakatlah yang akan menilai apakah putusan 

tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dimasyarakat dan mampu menciptakan 

kepastian dan kemanfaatan hukum (mashlahat). 

Putusan merupakan potret dari profesionalisme hakim dalam memutus 

suatu perkara. Sydney Smith pernah mengemukakan bahwa “nations fall whwn 

judges are injust”, yang berarti bahwa suatu bangsa akan runtuh jika para hakim 

memutus dengan tidak adil. Hakim profesional adalah hakim yang mampu 

 
42Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 69. 
26Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim h. 70. 
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memutus dengan adil melalui penalaran hukum yang sistematis dan komprehensif. 

Hakim yang profesional memiliki kapabilitas dan integritas tinggi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan keadilan Hukum 

dan keadilan sosial melalui putusan-putusannya. Profesionalisme inilah yang 

kemudian dipadankan dengan sebuah mahkota yang menghiasi kepala seorang 

hakim.27 

Pengadilan adalah "laboratorium sosial" tempat dimana permasalahan. 

manusia diselesaikan dengan perspektif hukum, tentunya dengan melakukan 

persenyawaan antara tafsir (makna tersurat) dengan takwil (makna tersirat atau 

esoteris) dari kaidah hukum dan kaidah sosial. 

Inti tanggung jawab hakim dalam putusan adalah kepada Tuhan, namun 

pertanggungjawaban itu akan dituntut dengan terwujudnya nilai keadilan yang 

memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini juga sekaligus sebagai 

makna dari tanggung jawab hakim kepada bangsa dan negara. Di samping itu 

hakim yang bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan dan juga 

mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat (sosial accountability). 

Pengertian tanggung jawab hakim pada putusannya adalah usaha 

menyelesaikan sengketa atau perkara setuntas-tuntasnya dan tidak menimbulkan 

sengketa baru atau disengketakan karena bila menimbulkan sengketa baru ataupun 

permasalahan baru berarti peran sebagai hakim menjadi gagal. 

Idealnya putusan hakim harus mengandung unsur-unsur solusi otoritatif, 

harus mengandung efisiensi (justice delayed is justice denied), harus sesuai 

dengan tujuan undang-undang, harus mengandung aspek stabilitas, yaitu 

ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat.28 

Jangkauan petitum subsidair29 terhadap petitum primair dalam surat 

gugatan. Apakah penerapan petitum subsidair (compositur) dapat melampaui atau 

 
27Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 8. 
28Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Varia Peradilan No 367 (Jakarta Pusat: IKAHI, 

2016), h.90. 
29Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan 

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 
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melebihi petitum yang dirinci dalam Petitum Primair. Bagaimana jika dikaitkan 

dengan Pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 149 KHI.30 

Berdasarkaan Pasal 178 ayat (3) HIR, Hakim tidak boleh melakukan UItra 

Petita (Ultra Petitum Patrum) yaitu mengabulkan gugatan yang melebihi dari 

petitum. Dalam hal perkara cerai talak dengan mengacu pada Pasal 41 huruf c UU 

No. 1 tahun 1974 jo Pasal 149 KHI, Hakim boleh memberikan putusan yang 

amarnya melebihi petitum primair, dan kewenangan hakim ini diperbolehkan 

apabila dicantumkan petitum subsidain (Yurisprudensi MA-RI Nomor: 

556/K/Sip/1971).31 

Putusan hakim seyogianya harus menjalankan fungsi hukum terhadap 

masyarakat. Abul Manan, dalam bukunya "Aspek-Aspek Pengubah Hukum" 

mengatakan: fungsi hukum antara lain, pertama: sebagai standard of conduct, 

yakni sandaran atau ukuran tingkahlaku yang harus ditaati oleh setiap orang 

dalam bertindak dalam melakukan hubungan satu dengan yang lain, kedua: 

sebagai as tool of sosial engeneering, yakni sebagai sarana atau alat untuk 

mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam 

hidup masyarakat, ketiga: sebagai as a tool sosial control, yakni sebagai alat 

untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak 

melakukan perbuatan yang melawan hukum, agama, dan susila, keempat: sebagai 

as facility on human interction, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk 

menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan 

cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong 

 
kewajiban bagi bekas isteri (Pasal 41 huruf c UU No. 1/1974). Bilamana perkawinan putus karena 

talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan 

dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in 

atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya. 

dan separoh apabila qobla al dukhul; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 149 КHI) la dilarang akan menjatuhkan keputusan itu, 

perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) 

HIR). 
30Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.223. 
31Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.224. 
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untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat, dan putusan yang 

berkualitas menuntut adanya perpaduan antara knowledge dengan wisdom. 

Saat ini pembangunan hukum melalui pengadilan hanya berorientasi pada 

keorganisasian, manajemen, dan peningkatan kualitas SDM. Politik pembangunan 

hukum yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang belum 

berorientasi pada tegaknya hukum dan keadilan serta menempatkan peran putusan 

dalam pembangunan hukum masyarakat. Hal ini telah menimbulkan jarak 

pemisah idealisme hukum pada putusan terhadap kerangka pikir masyarakat 

dewasa ini. Sebagaimana pendapat M. Hasbi Shiddieqy tentang mencermati 

kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri tiga (3) fase; pertama fase agraris, 

kedua Industri, dan ketiga fase informasi. Pada abad ini (21) fase masyarakat 

Indonesia telah memasuki fase Informasi. Pada fase ini tidak saja rasionalisasi 

yang dituntut, namun lebih dari itu harus mencirikan informatif dialektis. 

Masyarakat tidak hanya berani melakukan kritik terhadap setiap argumentasi yang 

disodorkan, tetapi telah berani melakukan kritik terhadap sumber argumentasi 

dengan keadaan ini sikap yang harus diambil adalah menghadirkan putusan 

melalui pendekatan yang sesuai dengan dinamika berpikir dan tingkat kecerdasan 

masyarakat.32 

Sekali lagi, kenyataan di lapangan hukum melalui putusan kerap hanya 

sebuah karya ilmiah dari seorang hakim yang minim kontribusi terhadap keadaan 

sosial. Putusan yang diproduksi tak memiliki daya perubahan yang signifikan 

terhadap masyarakat. Banyaknya putusan yang dikeluarkan oleh Peradilan Agama 

setiap tahun hanya sebagai pencapaian pelayanan hukum terhadap masyarakat, 

tidak lebih. Pengawalan perubahan terhadap keadaan sosial hampir tak tersentuh 

oleh hukum. Hukum melalui putusan seakan-akan berfungsi sebagai pemadam 

kebakaran yang memadamkan api disaat itu dan tidak peduli terhadap bagaimana 

munculnya api permasalahan yang akan datang.  

Putusan juga memposisikan masyarakat sebagai objek kajian tidak sebagai 

subjek yang diajak menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Putusan 

 
32Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Varia Peradilan No 367, h.91. 
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tidak mengajarkan para pihak untuk mengerti permasalahan hukumnya yang 

kemudian ikut memberi pemahaman dan pembelajarar terhadap masyarakat 

sekitarnya atau minimal dirinya sendiri. Banyaknya putusan yang dikeluarkan 

menggambarkan pabrikasi putusan yang mengikuti paradigma kapitalisasi global. 

Kegagahan lembaga hukum berada dalam banyaknya produksi yang diciptakan. 

Padahal dengan putusan yang berbasis masyarakat, putusan dapat menjadi wahana 

edukasi hukum masyarakat yang beperkara dan masyarakat sekitar.  

1. Putusan Harus Tertulis 

Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Tiap putusan pengadilan harus 

ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta 

bersidang”.33 

Argumentasi yang dapat dikemukakan mengapa putusan hakim harus 

tertulis adalah karena putusan sebagai produk pengadilan merupakan akta autentik 

yang memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak 

berperkara dan pihak ketiga. Sebagai akta autentik, putusan harus dibuat secara 

tertulis dengan memperhatikan sistimatika tertentu dan syarat-syarat formil yang 

ditetapkan oleh perudang-undangan yang berlaku. Dalam pola pembinaan dan 

pengendalian administrasi peradilan, putusan yang telah diucapkan dalam 

persidangan terbuka untuk umum akan dicatat dalam register induk perkara 

gugatan. Untuk kepentingan pemeriksaan, maka putusan asli harus diarsipkan, 

untuk kepentingan pemberian salinan putusan kepada para pihak jika ada 

permintaan dari yang bersangkutan.34 

Sebagaimana yang disampaikan oleh A. Mukti Arto memberikan definisi 

terhadap putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari 

pemeriksa perkara gugatan (kontentius). Devinisi lebih lanjut tentang pengertian 

putusan ini sebagai berikut, bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang 

 
33Basiq Djalil, Peradilan agama di Indonesia, Cet 3, (Jakarta: Pt Fajar Interpratama 

mandiri, 2017), h. 306. 
34Asnawi Natsir, Hermeneutika Putusan Hakim, h. 49. 
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dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka 

untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu 

pemeriksa perkara gugatan bedasarkan adanya suatu sengketa. Jadi pengertian 

putusan dapat disimpulkan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara 

gugatan berdasarkan suatu sengketa.35 

2. Penetapan Pengadilan 

Seseorang yang menginginkan suatu keadilan dengan pengajuan 

permohonan, akan mendaftarkan dan konsultasi permasalahan yang sedang 

dihadapinya dengan pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat 

untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang 

diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan hukum memberikan 2 (dua) hal, yaitu: 

(a) Perlindungan (proteksi) atas hak-hak setiap orang, (b) Pembatasan (restriksi) 

agar tidak mengganggu dan merugikan hak orang lain. Secara normatif, 

pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Dalam menyelesaikan 

perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, atau demi 

kepastian hukum maupun demi kemanfaatan hukum melainkan hakim bekerja 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.36 

Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi simbol bahwa 

hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan 

bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, 

dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka 

kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan 

perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.37 

 
35Zuhriah Erfaniah, Peradilan Agama Indonesia, Cet 2, (Malang: UIN Malang Press, 

2009), h. 267-268. 
36Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan: Sebuah Refleksi Keadilan Hukum 

Progresif, Cet. 1, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 48. 
37http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan di akses 

tanggal 14/04/2020, jam 15:14 wita 

http://italythelawexplorer.blogspot.co.id/2015/05/teknik-pembuatan-putusan
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Putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan 

voluntair atau permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya 

juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree).38 

Sifat diktum yaitu:  

a. Diktum bersifat deklarator, yakni hanya berisi penegasan pernyataan 

atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta; 

b. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum  condemnatoir  (yang 

mengandung hukuman) terhadap siapapun; 

c. Diktum tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan 

suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan 

sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya.39 

Penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan 

terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang 

dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair, pada 

umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir. Oleh 

karena itu, putusan peradilan tingkat pertama yang bersifat pertama dan terakhir, 

tidak dapat diajukan banding.40 

3. Kekuatan dan Penetapan Serta Putusan Hakim 

Pasal 1917 dan 1918 KUH Perdata serta Pasal 21 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa putusan hakim yang telah memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak 

ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan 

itu. Adapun kekuatan hukum yang tetap meliputi: kekuatan mengikat, kekuatan 

pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.41 

a. Kekuatan Mengikat 

Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk 

menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang 

 
38Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40. 
39Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 40-41. 
40Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, h. 42-43. 
41http://coret-anku.blogspot.co.id/2012/02/putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara.html 

di akses tanggal 14/04/2020, Jam 15:27 wita 
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terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus 

tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. 

b. Kekuatan Pembuktian 

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan 

akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua 

pihak apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh para pihak untuk 

mengajukan upaya hukum. 

c. Kekuatan Eksekutorial 

Putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kekuatan untuk 

dilaksanakan secara paksa oleh para pihak dengan bantuan alat-alat 

negara terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut 

secara sukarela.42 

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai 

hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan 

masyarakat yang ada.43 

Hakim sebagai seorang pemutus atau penetap suatu permohonan, harus 

mempunyai kemampuan profesional serta moral dan integritas yang tinggi agar 

mampu mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan kepastian hukum. 

Selain itu hakim harus mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi serta 

menjalankan peranan dan statusnya yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Sebagaimana dalam ketentuan laporan akhir Komisi Hukum Nasional 

Republik Indonesia yang dikutip oleh Fence M. Wantu, bahwa hakim selalu 

dituntut pengembangan dirinya senantiasa didasarkan pada nilai-nilai moralitas 

umum (common morality), yaitu: 

a. Nilai kemanusiaan (humanity), yang artinya penghormatan pada 

keluhuran martabat kemanusiaan. 

 
42http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-perbedaan-putusan-dan-penetapan. 

html di akses tanggal 14/04/2020, jam 15:32 Wita 
43Fence M. Wantu, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan 

Kemanfaatan di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni, UGM 

Yogyakarta, 2013, h. 212. 
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b. Nilai keadilan (justice), artinya selalu memberikan kepada orang apa 

yang menjadi haknya. 

c. Nilai kepatutan atau kewajaran, artinya selalu memperhatikan dan 

memperhitungkan rasionalitas situasi dan rasa keadilan individual 

anggota masyarakat. 

d. Nilai kejujuran, artinya selalu memelihara kejujuran dan penghindaran 

diri dari perbuatan yang curang. 

e. Keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan. 

f. Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan 

kehormatan profesinya. 

g. Nilai pelayanan dan kepentingan publik. 

4. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama 

Dengan demikian maka sumber hukum acara Peradilan Agama adalah:44  

a. Het Herziene Indonesiech Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang 

diperbarui: St. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa 

Madura.  

b. Rechts Reglement Buitengewesten (RBg. Atau Reglement daerah 

seberang: Stbl. 1927 No. 227) untuk luar Jawa Madura.  

c. Reglement op de Burgelijk Rechtvordening (RV atau Reglemen Hukum 

Acara Perdata untuk golongan Eropa: Stbl. 1847 No. 52, 1849 No. 63). 

d. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 jo Undang-

undang No. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman, yang memuat juga beberapa ketentuan tentang Hukum Acara 

Perdata.  

e. Undang-undang RI No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Bab IV 

pasal 54 s/d 91) merupakan perbaikan dan pembaruan terhadap Hukum 

Acara yang mengatur proses perceraian yang diatur dalam Bab V Peratuan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975 Yurisprudensi.45 

 
44Susunan TIM, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan 

Agama (Jakarta, Mei 2015) 
45Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab (Pusdiklat Teknis Peradilan Balitbang, 2008), h.14. 
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5. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama 

Apabila kita teliti dalam hukum acara peradilan agama akan dapat ditemui 

asas-asas, yakni:  

a. Asas Personalitas Keislaman  

Bahwa yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan 

lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya 

pemeluk Agama Islam. Asas ini diatur dalam pasal 2. penjelasan umum 

angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor  7 tahun 

1989. 46 

b. Asas Kebebasan  

Pada dasarnya asas kebebasan hakim dan peradilan yang digariskan 

dalam UU No. 7 tahun 1989 merujuk pada pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 

tahun 1999 sebagai tujuan kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Asas 

kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas paling sentral dalam 

kehidupan peradilan. Peradilan dilakukan bebas dan pengaruh dan campur 

tangan dari pihak luar. Hal ini seperti yang digariskan dalam pasal 1 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan bahwa 

kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka bebas dari 

campur tangan dan kekuasaan lain.  

c. Hakim bersifat menunggu  

Disini dikenal asas Nemoyudex Sine Aktore yang artinya kalau tidak ada 

tuntutan hak atau penuntutan maka tidak ada hakim. Hal ini berarti bahwa 

inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara datang dari pihak yang 

berkepentingan. Selanjutnya hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa 

dan mengadili dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas (pasal 

14 ayat I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970), hakim juga harus 

 
46Susunan Tim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan 

Agama, h. 249. 
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mengadili menurut hukum (pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970).47 

d. Hakim Pasif 

Dalam perkara perdata maka hakim bersifat pasif, artinya ruang 

lingkup atau luas pokok sengketa ditentukan para pihak bukan oleh hakim. 

Hakim hanya membantu pencari keadilan untuk tercapainya keadilan 

(pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Jadi hakim pada 

dasarnya hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan yang ditetapkan 

Undang-undang dijalankan oleh pihak-pihak yang berperkara. Para pihak 

juga dapat secara bebas mengakhiri sengketa yang diajukan ke muka 

pengadilan lewat perdamaian, pencabutan gugatan (pasal 82 ayat 3 dan 83, 

pasal 178 HIR, 189 ayat 2 dan 3 Reg.). 48 

Bahwa apakah yang bersangkutan banding atau tidak bukan 

kepentingan hakim. Dalam hubungan dengan asas ini terdapat asas 

Verhanlungs Maxim, bahwa para pihaklah yang wajib membuktikan bukan 

hakim, serta asas Unterschungs Maxim, dalam hal mengumpulkan bahan-

bahan pembuktian, Undang-undang mewajibkan pada hakim. Selaku 

pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan 

harus mengatasi segala hambatan dan berhak memberi nasihat serta 

menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan pada mereka (pasal 

132 HIR, 156 RBG).49 

e. Sifat Terbukanya Persidangan 

Bahwa setiap persidangan asasnya adalah terbuka untuk umum. Hal 

ini tujuannya untuk memberi perlindungan hak asasi manusia serta 

menjamin obyektifitas, pemeriksaan, tidak memihak, putusan yang adil 

(pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970). Selanjutnya 

 
47Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.15. 
48Susunan Tim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan 

Agama, h. 103. 
49Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.16. 
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dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan, 

"Penetapan dan Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 

hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".  

f. Mendengar Kedua Belah Pihak  

Dalam setiap persidangan kedua belah pihak harus diperlakukan sama, 

tidak memihak dan didengar bersama. Bahwa pengadilan mengadili 

menurut hukum dan tidak membedakan orang. Dikenal satu asas yaitu 

Audiet Alteram Pantem yakni bahwa kedua belah pihak harus 

diperlakukan sama, harus didengar keterangannya masing-masing. Hal ini 

berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dan salah satu 

pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal ini juga berarti bahwa 

pengajuan alat bukti harus dilakukan dimuka sidang yang dihadiri oleh 

kedua belah pihak (pasal 132, pasal 121 ayat 2 HIR).50  

g. Putusan Harus Disertai Alasan  

Bahwa semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang 

dijadikan dasar mengadili (pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 

1970, pasal 319 HIR).51 Selanjutnya Mahkamah Agung menegaskan 

bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan 

merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan. Alasan tersebut 

dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim, nilai obyektif yang 

telah dilaksanakan hakim yang mengadili perkara.  

h. Beracara Dikenakan Biaya 

 
50Susunan Tim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan 

Agama, h. 94 dan h. 90. 
51Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.17. 
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Bahwa untuk berperkara pada asasnya dikenakan biaya (pasal 4 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, pasal 182 HIR)52. Untuk itu maka 

peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

i. Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

Yang dimaksud sederhana ialah acara yang jelas, mudah dipahami dan 

tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnya. Cepat dimaksudkan pada 

jalannya peradilan, baik dimuka sidang, penyelesaian berita acara sampai 

putusan hakim. Sementara biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh 

rakyat atau para pihak dan biaya meliputi kepaniteraan, panggilan, 

pemberitahuan dan materai.  

j. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan  

Yang dimaksudkan ialah memeriksa para pihak secara langsung, 

sehingga akan diketahui lebih jelas persoalannya, sebab yang 

bersangkutanlah yang tahu seluk beluk peristiwanya.53 

 

  

 
52Susunan Tim, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di lingkungan Peradilan 

Agama, h. 104. 
53Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam 

Tanya Jawab, h.18. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Metode Pendekatan  

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan pada awal pembahasan, maka 

jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian 

kualitatif. Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang 

dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam 

bentuk uraian, maka data tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu penjelasan 

yang menggambarkan keadaan, proses, atau peristiwa tertentu.1 

Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena 

popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai 

metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan 

disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.2 

Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang pertimbangan hakim atas 

perkara Murtad Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.bitg dan 17/Pdt.G/2019/PA.bitg di 

Pengadilan Agama Bitung. Dalam memutuskan perkara dari kasus murtad di atas, 

hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda, Perkara Nomor 

14/Pdt.G/2019/PA.bitg diputus dengan putusan Fasakh, sedangan perkara Nomor 

17/Pdt.G/2019/PA.bitg diputus dengan Talak satu bain shughra. Dengan adanya 

putusan ini peneliti ingin membandingkan antara dua putusan ini, karena secara 

hemat peneliti dua putusan ini merupakan dua kasus yang sama tapi diputus 

dengan putusan yang berbeda oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bitung. 

Sehingga dengan adanya perkara di atas, peneliti ingin meneliti mengenai 

Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi 

Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 

 
1P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2011), h. 94. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B, 

Cet 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 13-14. 
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14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan 

Agama Bitung). 

2. Metode Pendekatan 

Laporan berdasarkan motode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni 

tentang program dan atau pengalaman orang dilingkungan penelitian. Tujuan 

deskripsi ini adalah untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di 

lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada 

dilatar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar 

penelitian. Dalam pembacaan melalui catatan lapangan dan wawancara, peneliti 

mulai mencari bagian-bagian data yang akan diperhalus untuk presentasi sebagai 

deskripsi murni dalam laporan penelitian.3 Dalam penelitian kualitatif ini peneliti 

menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif ialah penelitian suatu bentuk paling dasar. Ditunjukan 

untuk mendeskripsikan atau mengambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini 

mengkaji bentuk aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan 

perbedaannya dengan fenomena lain.4 

 

B. Waktu dan Tempat  

1. Waktu  

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melalukan observasi dan 

mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan 

yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2020 

2. Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bitung. Dengan objek 

penelitian Penetapan Pengadilan Agama Tentang Perceraian Dengan Alasan 

Murtad (Studi Komparasi Tentang Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 

 
3Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif, Cet 6, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo, 2012), h. 174. 
4Sukmadinata Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, Cet 8, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 72. 



77 
 

14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan 

Agama Bitung). 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, dua jenis sumber data, yakni: 

1. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data ini diperoleh langsung dari narasumber yaitu para 

hakim Pengadilan Agama Bitung sebanyak empat orang yang terdiri dari : 

• Ketua Pengadilan Agama Bitung       : Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H., 

• Wakil Ketua Pengadilan Agama Bitung : Masita Olii, S.HI., 

• Hakim/Ketua Majelis             : Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H., 

• Hakim/Ketua Majelis   : Asmawati Sarib, S.Ag., 

2. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.5 

Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip PA Bitung, penetapan Nomor 

14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan Nomor 17/Pdt.g/2019/PA.Bitg, keterangan dari 

panitera dan petugas terkait pada Pengadilan Agama Bitung. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan dikumpul agar dalam pembahasan tesis ini nantinya bisa 

dipertanggungjawabkan tentang kuwalitas mutunya, maka penulis membutuhkan 

data sebagai berikut: 

1. Pengamatan / Observasi  

Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung.  

Bukankah pengalaman adalah guru yang terbaik atau setelah melihat baru 

percaya, tampaknya pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk 

mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang menyakinkan, 

biasanya peneliti ingin menanyakannya kepada subjek, tetapi karena ia hendak 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data tersebut, jalan yang ditempuhnya 

adalah mengamati sendiri yang berarti mengalami langsung peristiwanya. Teknik 

 
5Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. Dan R &B, 

h. 193. 
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pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi 

yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang 

langsung diperoleh dari data. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-

jangan pada data yang dijaringnya ada yang keliru atau bias. Kemungkinan keliru 

itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, adanya 

jarak antara peneliti dan yang diwawancarai, ataupun karena reaksi peneliti yang 

emosional pada suatu saat. Jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data 

tersebut ialah dengan jalan memanfaatkan pengamatan. Teknik pengamatan 

memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. Situasi 

yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah 

laku sekaligus. Jadi, pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-

situasi yang rumit dan untuk perilaku yang kompleks. Dalam kasus-kasus tertentu 

dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat 

menjadi alat yang sangat bermanfaat. Misalkan seseorang mengamati perilaku 

bayi yang belum bisa berbicara atau mengamati orang-orang yang berkelainan, 

dan sebagainya.  

Alasan secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: 

pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, 

perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan 

memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek 

penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian 

subjek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subjek 

pada keadaan waktu itu, pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang 

dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi 

sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang 

diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.6 

 
6Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Cet 30, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012), h. 174-175. 
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 Observasi atau Pengamatan adalah kegiatan keseharian dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra 

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja 

pancaindra mata serta dibantu oleh pancaindra lainnya. dari pemahaman observasi 

atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan observasi adalah 

metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti 

melalui pengamatan dan pengindraan.7 Pada tahap ini, peneliti akan 

mengumpulkan data sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan 

data sebagaimana disebutkan sebelumnya. Peneliti akan mewawancarai para 

hakim Pengadilan Agama Bitung yang menjadi sumber data penelitian, 

memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip Pengadilan Agama Bitung 

termasuk dua buah putusan atas perkara murtad yang menjadi sumber data 

penelitian.8 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan 

sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang 

lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, 

mengubah dan nemperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota.9 

 
7Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, Cet 5, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 118. 
8Bungin Burhan, Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 

Sosial Lainnya, h.118 
9Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 190. 
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Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 

Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi 

dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel yang representatif 

ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek 

dipandang mempunyai kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan 

wawancara baku terbuka menurut Patton seperti yang dijelaskan di atas.  

Format wawancara yang digunakan bisa bermacam macam, dan format itu 

dinamakan protokol wawancara, Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk 

terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun sebelumnya dan didasarkan atas 

masalah dalam rancangan penelitian.  

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat 

terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang mengadakan 

pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara agar sampai 

berdusta.10 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan 

yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan arbitrer. Wawancara semacam ini 

digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. 

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, 

penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan 

ahli, atau perspektif tunggal. 

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu 

bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. 

Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya 

yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan 

mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. 

Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan 

dengan keadaan dan ciri yang unik dari responden. Pelaksanaan tanya-jawab 

 
10Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif 
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mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya berjalan 

lama dan seringkali dilanjutkan pada kesempatan berikutnya. Dalam proses 

wawancara demikian kadang-kadang terjadi terwawancara atau pewawancara 

sudah mengajari semua yang ada dibenaknya dan apa yang diketahuinya kepada 

lawan bicaranya. Peneliti hendaknya menyadari situasi demikian sehingga dapat 

meluruskan kembali pembicaraan dan senantiasa mengingat tujuan wawancara.11 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatab muka antara pewawancara dan informan 

atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (Guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social 

yang relatif lama.12 Peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth 

interview). Narasumbernya adalah empat hakim Pengadilan Agama Bitung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental 

seseorang.13 Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah 

satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 

atau dibuat langsung dibuat oleh subjek yang bersangkutan.14 penelusuran 

dokumen atau arsip Pengadilan Agama Kota Bitung, penelusuran peraturan 

perundang-undangan terkait, penelusuran kepustakaan, membaca literatur yang 

berhubungan dengan penetapan pengadilan tentang pertimbangan hakim, serta 

penelusuran situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan 

pertimbangan hakim atas perkara murtad. 

 
11Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 191. 
12Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 111. 
13Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D, h. 240. 
14Herdiansyah Haris, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2010), h. 143. 
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Dokumen pribadi adalah catatan, atau karangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan 

dokumen pribadi ialah untuk memperoreh kejadian nyata tentang situasi sosial 

dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian. Jika guru atau neliti meminta 

siswa atau subjek untuk menuliskan pengalaman berkesan mereka, hal itu 

dipandang juga sebagai dokumen pribadi. Diantara berbagai macam dokumen 

pribadi yang dibahas di sini hanyalah tiga buah yang bukan dimintakan oleh 

peneliti untuk disusun, melainkan memang sudah ada. Ketiganya adalah buku 

harian, surat pribadi, dan otobiografi. 

Buku harian yang bermanfaat ialah buku yang ditulis dengan memberikan 

tanggapan tentang peristiwa-peristiwa disekitar si penulis. Kesukaran peneliti 

untuk mencari buku harian ialah karena penulis dan pemiliknya cenderung tidak 

mau memperlihatkannya kepada orang lain karena buku harian itu dipandang 

berisi hal-hal yang sangat pribadi dan ia merasa malu bila rahasianya terbuka 

kepada orang lain. Namun, dalam percakapan formal ataupun tidak formal dapat 

terselip kata-kata yang berasal dari subjek bahwa subjek memiliki buku harian 

seperti yang dimaksud. Jika demikian, peneliti hendaknya berusaha dengan 

segala alasannya agar dapat meminjam dan menyalinnya. 

Surat pribadi antara seseorang dengan anggota keluarganya dapat. 

dimanfaatkan pula oleh peneliti. Hal itu bermanfaat untuk mengungkapkan 

hubungan sosial seseorang. Jika surat itu berisi masalah atau pengalaman yang 

berkesan dari penulisnya, maka surat pribadi itu akan bermanfaat bagi upaya 

menggambarkan latar belakang pengalaman seseorang. Masih banyak 

kemungkinan isi surat yang dapat dimanfaatkan sebagai data tambahan pada data 

hasil wawancara dan pengamatan.15 

Otobiografi banyak juga ditulis oleh orang-orang tertentu seperti guru atau 

pendidik terkenal, pemimpin masyarakat ahli, bahkan orang biasapun ada juga 

yang menulis. Ada bermacam-macam maksud dan tujuan menulis otobiografi 

antara lain karena senang menulis, upaya mengurangi ketegangan, mencari 

popularitas, dan kesenangan akan sastra. Motif penulisnya akan mempengaruhi 

 
15Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h.217. 
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isi penulisan otobiografi. Otobiografi dapat dimanfaatkan walaupun tidak sebaik 

surat pribadi atau buku harian karena otobiografi yang dipublikasikan hanyalah 

dari segelintir orang saja. 

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. 

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga 

masyarakat tertentu yang digunakan dalam kalangan sendiri. Termasuk di 

dalamnya risalah atau laporan rapat, keputusan pemimpin kantor, dan 

semacamnya. Dokumen demikian dapat menyajikan informasi tentang keadaan, 

aturan, disiplin, dan dapat memberikan petunjuk tentang gaya kepemimpinan. 

Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu 

lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan 

kepada media massa. Dokumen eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah 

konteks sosial, kepemimpinan, dan lain-lain.16 

E. Teknik Analisa Data 

Kata analisis berasal dari bahas Greek, terdiri dari kata ‘ana’ dan ‘Iysis’ 

Ana artinya atas (above), Iysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar 

data bisa di analisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-

bagian kecil (menurut elemet atau struktur), kemudian mengaduknya menjadi 

bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.17 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, Peneliti akan mengumpulkan data sesuai dengan sumber, 

metode dan instrumen pengumpulan data sebagaimana disebutkan sebelumnya. 

Peneliti akan mewawancarai para hakim Pengadilan Agama Bitung yang menjadi 

sumber data penelitian, memeriksa dan mencatat dokumen-dokumen atau arsip 

Pengadilan Agama Bitung termasuk penetapan-penetapan putusan atas perkara 

murtad menjadi sumber data penelitian. 

2. Reduksi Data 

Adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

 
16Lexy J Meleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, h. 219.  
17Kasiram H Moh, Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaf, Cet 1, (Malang: UIN 

Maliki Press, 2008), h. 353. 



84 
 

tertulis di lapangan. Dalam proses ini, Peneliti akan memilah data yang diperoleh 

di lapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu studi komparasi tentang 

pertimbangan hakim atas perkara murtad di Pengandilan Agama Bitung. 

3. Penyajian Data 

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan atau menyajikan data. Data yang diperoleh dari lapangan yang 

telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan peneliti pada 

tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Hal ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian tahap analisis data. 

Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, Peneliti mulai 

mencari arti dari data yang diperoleh dari hakim dan beberapa penetapan putusan 

perkara murtad di Pengadilan Agama Bitung, kemudian mencatat beberapa 

kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi 

kesimpulan final. 

 

F. Model Analisis 

Adapun model analisis yang akan digunakan oleh peneliti yakni model 

analisis induktif.  Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berangkat 

dari penetapan pengadilan agama tentang perceraian dengan alasan murtad (studi 

komparasi tentang pertimbangan hakim atas perkara nomor 

14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg dan perkara nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg di Pengadilan 

Agama Bitung). Agar diketahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bitung 

dalam menetapkan putusan tersebut. 
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G. Jadwal Penelitian 

Tabel 3.1 

Jadwal Penelitian atau Tahap-Tahap Penelitian 

No Kegiatan 

2019-2020 

Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Penelitian Proposal x            

2 Pengumpulan Data  x x X         

3 Analisis Data     X x x x x    

4 Laporan Penelitian          x x x 
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN 

A. Pengadilan Agama Bitung 

1. Sejarah 

 Sejalan dengan sejarah terbentuknya Kota Bitung, maka eksistensi 

Pengadilan Agama Bitung adalah merupakan konsekuensi logis dari beralihnya 

status Bitung sebagai Kotamadya yaitu pada tanggal 10 Oktober 1990 berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1990. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama Bitung 

berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya 

meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten. 

 Namun demikian Pembentukan Pengadilan Agama Bitung tidak dengan 

serta merta akan tetapi melalui proses yang cukup panjang atau lama karena 

Pengadilan Agama Bitung baru terbentuk setelah 6 tahun dibentuknya Kotamadya 

Bitung yaitu pada tahun 1996 dan mulai beroperasi pada bulan Agustus 1997. 

 Adapun Pengadilan Agama bagi orang-orang Islam di Bitung dahulunya 

diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Manado. Pengadilan Agama Bitung 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 1996, 

sedangkan Sekretariat Pengadilan Agama Bitung dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Agama RI Nomor : 210 tahun 1997 dan Pembentukan Kepaniteraan 

berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/025/SK/1997. 

 Seiring terbentuknya Pengadilan Agama Bitung tahun 1996, diangkat pula 

Bapak Drs. Yusuf Bukhari, SH sebagai Ketua Pengadilan Agama Bitung yang 

pertama. Dengan segala keterbatasan Ketua PA Bitung bersama seluruh 

jajarannya terus berbenah untuk membangun PA Bitung menjadi lebih baik demi 

menciptakan kenyamanan dan pelayanan bagi para pencari keadilan.1 

 
1Pengadilan Agama Bitung 
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 Pada tahun 2005 PA Bitung telah mendapat fasilitas perkantoran yang 

cukup memadai ditandai dengan peresmian gedung kantor Pengadilan Agama 

Bitung pada tanggal 28 Februari 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. 

Bagir Manan, SH., MCL. 

 Kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama Bitung dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu kompetensi relative dan kompetensi absolut. Kompetensi 

relative adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan tingkatan, dalam 

perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan tingkatan. 

Kompetensi relative dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang berbunyi “Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau 

ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau 

kabupaten.  

2. Visi Misi Pengadilan Agama Bitung 

a. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agma Bitung yang Agung 

b. Misi :  

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan kepada masyarakat pencari keadilan; 

2. Meningkatkan kinerja aparat pengadilan Agama Bitung yang 

profesional, efektif, efisien dan akuntabel; 

3. Tersedianya informasi Pengadilan yang dapat di akses oleh 

masyarakat; 

4. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan 

hukum kepada masyarakat pencari keadilan.2 

3. Kondisi Geografis 

 Pengadilan Agama Bitung beralamat di Jl. Stadion 2 Saudara No.Kel, 

Manembo-nembo Tengah, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seperti yang 

diketahui bahwa Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. 

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang 

mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah 

 
2Pengadilan Agama Bitung 
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Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki 

gunung Duasudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh Kota Bitung terletak 

pada posisi geografis di antara 1o23’23”-1o35’39″LU dan 125o1’43”-

125o18’13″BT dan luas wilayah daratan 304 km2. 

 Dari aspek topografis, sebagian besar daratan Kota Bitung berombak 

berbukit 45,06%, bergunung 32,73%, daratan landai 4,18% dan berombak 

18,03%. Di bagian timur mulai dari pesisir pantai Aertembaga sampai dengan 

Tanjung Merah di bagian barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar 

dengan kemiringan 0-150, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai 

wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa. 

 Di bagian utara keadaan topografi semakin bergelombang dan berbukit-

bukit yang merupakan kawasan pertanian, perkebunan, hutan lindung, taman 

margasatwa dan cagar alam. Di bagian selatan terdapat Pulau Lembeh yang 

keadaan tanahnya pada umumnya kasar ditutupi oleh tanaman kelapa, hortikultura 

dan palawija. Di samping itu memiliki pesisir pantai yang indah sebagai potensi 

yang dapat di kembangkan menjadi daerah wisata bahari.3 

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung 

 

 Sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2015 

Tabel 4.1 

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bitung 

Nama Jabatan 

Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H Ketua  

Masita Olii, S.HI Wakil Ketua 

Asmawati Sarib, S.Ag Hakim 

 
3Pengadilan Agama Bitung 
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Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H Hakim 

Nurafni Anom, S.HI Hakim 

Drs. Subardi Mooduto Panitera 

Irma Tadju, S.HI Sekretaris 

Hanafie Pulukadang, S.Ag Wapan Hukum 

Surianto Mahmud, BA Wapan Gugatan 

Jane, S.H Panmud Permohonan 

Fitriani Lundeto, S.HI Kasubag Kepegawaian dan 

Ortala 

Shinta Dewi Mandulangi, SE Kasub Bag Umum dan Keuangan 

Nurdiana Ode, S.HI Kasbub Bag Perencanaan, TI, 

dan Pelaporan 

Fadly Ratuwalangon Jurusita Pengganti 

Chairul Amri, S.T Jurusita Pengganti 

Sumber: Kepegawaian Pengadilan Agama Bitung 

 

5. Daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai Ketua 

Pengadilan Agama Bitung sejak berdirinya Pengadilan Agama 

Bitung hingga sekarang : 

1. Drs. Yusuf Buchari, periode Tahun 1997 s/d Tahun 1999; 

2. Drs. Abdul Hakim, M.HI, periode Tahun 1999 s/d Tahun 2006; 

3. Drs. Muh. Ikbal, M.H, periode Tahun 2006 s/d Tahun 2012; 

4. Drs. Sutrisno Salamon, SH.,MH, periode Tahun 2012 s/d 2016; 

5. H. Risyam Kamtoko, S.Ag.,MH, pediode Tahun 2016 s/d Tahun 

2018; 

6. Amran Abbas, S.Ag.,SH.,MH, periode Tahun 2018 sampai dengan 

sekarang; 
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6. Rekap Jumlah Perkara Gugatan yang masuk di Pengadilan 

Agama Bitung pada Tahun 2019 

    Tabel 4.2 

         Perkara Gugatan Tahun 2019 

No. Jenis Perkara Gugatan Jumlah Perkara 

1.  Cerai Gugat 159 Perkara 

2.  Cerai Talak 56 Perkara 

3.  Harta Bersama 2 Perkara 

4.  Hak Asuh Anak 3 Perkara 

5.  Warisan 3 Perkara 

Jumlah Total 223 Perkara 

            Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Bitung 

  

 Berdasarkan jumlah rekapan data perkara gugatan yang ada diatas, 

menjelaskan bahwasanya perkara gugatan yang masuk di tahun 2019 

menunjukkan perkara cerai gugat yang mendominasi dari semua jenis perkara 

gugatan yang ada yakni sebanyak 159 perkara, diikuti dengan perkara cerai talak 

56 perkara, gugatan harta bersama sebanyak 2 perkara, gugatan hak asuh anak 3 

perkara dan gugatan waris sebanyak 3 perkara. 

 

6. Rekap Jumlah perkara perceraian dengan alasan murtad pada 

tahun 2019 

                                            Tabel 4.3 

              Perkara perceraian karena murtad tahun 2019 

No. Nomor Perkara Jenis Putusan 

1. 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

2. 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg Talak Satu Bain Shugra 

3. 19/Pdt.G/2019/PA.Bitg Talak Satu Bain Shugra 

4. 23/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

5. 41/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

6.  44/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 
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7. 52/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

8. 106/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

9. 62/Pdt.G/2019/PA.Bitg Fasakh 

         Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA Bitung 

                 

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui gambaran tabel yang ada di atas 

tersebut diperoleh keterangan yang mana dari 9 (Sembilan) perkara perceraian 

dengan alasan murtad yang masuk di Pengadilan Agama Bitung hanya 7 (tujuh) 

perkara yang diputus secara fasakh dan dua perkara lainnya diputus secara talak 

satu bain shugra. 

 Maka dari itu, penulis mencoba menggali kenapa ada dua perkara yang 

dengan alasan yang sama yakni murtad, namun terhadap perkara yang satu 

diputus secara talak satu bain shugra bukannya fasakh, dengan mengambil 

sampel dua perkara yakni perkara nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bitg dan perkara 

nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bitg. Jawabannya semua terletak pada pembuktian di 

persidangan, karena semua perkara yang masuk terletak pada pembuktiannya 

apakah bisa dibuktikan bahwa benar pasangan suami maupun istri telah keluar 

dari agama Islam. Dan pembuktian ini sangat penting untuk menentukan kuatnya 

dalil-dalil yang diajukan dalam surat gugatan tersebut atau tidak. 

 

B. Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad Atas 

Perkara Nomor14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg  

Mendirikan fondasi bangunan dalam rumah tangga menurut Islam harus 

dibangun dengan keyakinan yang sama, ketika salah satu pasangan suami maupun 

istri berpindah keyakinan, maka tidaklah ada kesesuaian keyakinan lagi untuk 

menjalankan rumah tangga, sehingga fondasi yang telah dibangun sejak awal 

berumah tangga mengakibatkan retak seketika itu juga. Menurut hukum Islam, 

perkawinan yang dibangun haruslah berdasarkan atas hukum Islam sebagaimana 

yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al’ Qur-an dan hadis Nabi. Namun 

ketika muncul permasalahan yang mana salah satu pasangan keluar dari Islam 

(murtad) menandakan perkawinan tersebut batal (fasakh). Oleh karena itu 
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peralihan agama dapat dijadikan dalil dalam mengajukan perceraian di Pengadilan 

Agama, dan dengan alasan ini hakim bisa mempertimbangkan dan memutuskan 

dengan putusan cerai, sebab rumah tangga tersebut tidak memungkinkan lagi 

untuk dipertahankan. 

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-

nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka 

dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang 

bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara 

yang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum 

yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut 

Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan 

hakim ini dengan istilah “ratio decidenci” yakni alasan-alasan hukum yang 

digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidenci tersebut 

terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.4 

 Secara ringkas dalam perkara ini, suami dari istri yang menggugat cerai ini 

merupakan seorang yang baru masuk Islam (muallaf) sebagai syarat untuk 

melakukan prosesi akad nikah bagi seorang muslimah. Pernikahan tersebut 

dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 1996 bertempat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Buku 

Kutipan Akta Nikah tertanggal 29 Juni 1996. Berjalannya waktu pasangan ini 

telah dikaruniai tiga orang anak. Awalnya rumah tangga yang dijalani 

berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 muncul 

perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan karena suami 

telah kembali memeluk agamanya semula yakni Kristen Protestan. dan sejak 

suami kembali ke agama Kristen kehidupan keluarga yang telah dibina sekitar dua 

puluh tahun lebih terjadi keretakan yang mengakibatkan perpisahan tempat 

tinggal sejak bulan Mei 2018 dimana sang suami pergi dan meninggalkan istri dan 

ketiga anaknya, sehingga si istri bertekad untuk menggugat cerai kepada 

suaminya dengan melayangkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung 

 
4Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), 

h.142. 
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dengan nomor perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dengan alasan sebagaimana 

yang termuat dalam putusan tersebut.5 Yang pada akhirnya gugatan perceraian 

yang diajukan oleh penggugat tersebut dikabulkan oleh majelis hakim PA Bitung 

dengan berbagai pertimbangan hukum sebagai berikut: 

▪ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini 

(persona standi in yudicio), sehingga penggugat mempunyai legal standi 

dalam perkara ini; 

▪ Bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan jo pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan agama yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo6. 

▪ Bahwa ketentuan pasal 285 R.Bg.jo Pasal 2 ayat (1) UU no. 13 Tahun 1985 

tentang bea materai jo pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000 tentang 

perubahan tarif bea materai, dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat 

adalah pasangan suami istri yang sah dalam perkara ini. 

▪ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 146 R.Bg jo pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan 

patut. 

▪ Bahwa ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi tidak 

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. 

 
5Ringkasan Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg 
6A quo itu adalah istilah dalam bahasa latin yang berarti tersebut (perkara a quo = perkara 

ini, perkara tersebut). 
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▪ Bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Penggugat 

telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian. 

▪ Bahwa keterangan dari kedua saksi yang dihadirkan di persidangan, 

menguatkan dalil-dalil dalam gugatan penggugat; 

▪ Bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada dalam 

persidangan dengan menyimpulkan fakta hukum bahwa tergugat telah  keluar 

dari agama Islam dan telah terbukti; 

▪ Bahwa pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya menyatakan bahwa apabila 

salah satu pasangan suami/istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan 

cerai ke pengadilan agama dan untuk itu harus mempunyai cukup alasan 

untuk bercerai; 

▪ Bahwa ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto 

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya terdapat huruf (f) dan 

(h). 

▪ Bahwa menurut majelis hakim rumah tangga penggugat dan tergugat sudah 

tidak sejalan lagi karena tergugat telah berpindah keyakinan. 

▪ Bahwa berdasarkan al-Quran Surah al-Baqarah ayat 221, yang intinya Islam 

tidak membenarkan atau melarang perkawinan beda agama, karena agama 

merupakan syarat paling utama/mutlak dalam perkawinan. 

▪ Bahwa ditegaskan dalam pasal 44 KHI berbunyi ”seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak 

beragama Islam. 

▪ Bahwa majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat As-Sayid Sabiq 

dalam kitab fiqhus sunnah juz II halaman 28 yang intinya apabila salah 

seorang pasangan suami maupun istri keluar dari Islam maka pernikahannya 

menjadi rusak (fasakh) karena murtad itu sendiri. 
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▪ Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

yang mana perkawinan hanya dapat dilangsungkan menurut agama masing-

masing. 

▪ Bahwa perkara ini diputuskan dengan dasar dalam ketentuan pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (h) Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). 

▪ Bahwa majelis hakim memutuskan dalam amar putusan dengan mengabulkan 

gugatan penggugat dan memfasakhkan perkawinan penggugat dengan 

tergugat.7 

 Berdasarkan hasil ringkasan putusan yang ada diatas peneliti melihat 

terdapat 3 (tiga) hal penting dalam memutus sebuah perkara, pertama dengan 

melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut menghasilkan 

pengetahuan atau gambaran mengenai permasalahan dalam rumah tangga 

tersebut. Kedua, dengan menggunakan teori dalam memutus agar putusannya 

terarah dan menemukan hubungan kausal satu sama lain. Ketiga, dengan nilai 

yang merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, sehingga 

tanpa nilai tidak akan menghasilkan putusan yang bersifat memecahkan 

permasalahan.   

Secara ringkas atas perkara yang diadili oleh majelis hakim tersebut 

mengandung beberapa teori hukum yang termaktub didalamnya, diantaranya 

adalah : 

- Teori hukum murni 

Yang mana majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan kaidah-

kaidah yang ada dalam teori hukum murni diantaranya penerapan kaidah 

hukum umum (Undang-Undang), dengan mengambil aturan yang terdapat 

dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. 

- Teori Analitis 

 
7Ringkasan perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bitg 
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Sama halnya dengan teori hukum murni, tetapi bedanya kalau teori analitis 

bersifat seperti kerja sebuah mesin, teori ini diimpelementasikan melalui 

Kompilasi Hukum Islam.  

- Teori Historis  

Teori ini dipergunakan berdasarkan pengamatan hakim dalam 

pertimbangannya yang mengatakan berdasarkan adanya perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

- Teori keadilan  

Majelis hakim dalam hal ini sudah mengemukakan pertimbangannya 

berdasarkan rasa keadilan untuk para pihak Penggugat maupun Tergugat. 

- Teori Maslahah Mursalah 

Dalam setiap putusan/penetapan di pengadilan agama hampir semua 

menggunakan teori ini, terbukti dilihat dalam pertimbangannya hakim 

mempertimbangkan kemanfaatan dalam masyarakat apabila pernikahannya 

ini dilanjutkan lebih mendatangkan manfaat atau tidak. 

- Teori hukum progresif 

Dengan menerapkan teori ini dalam putusan perkara ini seorang hakim 

mengambil pendapat As-Sayid Sabiq dalam kitab fiqhus sunnah bab II . 

Pertimbangan hukum dalam memutus perkara menjadi hal yang sangat 

penting bagi hakim. Maksud dan tujuan isi gugatan yang diuraikan secara 

terperinci adalah menjadi salah satu bahan pertimbangan seorang hakim. Posita 

dalam gugatan disesuaikan kebenarannya dengan keterangan saksi, kehadiran 

penggugat dan tergugat dalam persidangan, hasil mediasi gagal atau berhasil, 

petitum primer maupun susbsider merupakan serangkaian uraian dalam gugatan. 

Pertimbangan yang lain adalah bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. 

Bukti yang didapat dalam persidangan adalah tidak ada sanggahan dari tergugat 

atas gugatan penggugat yang beralasan dan tidak melawan hak dan tetap 

dibebani wajib bukti. 
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 Fakta yang didapat adalah penggugat dan tergugat adalah suami istri sah 

dan belum pernah bercerai, penggugat dan tergugat hidup bersama dalam 

berumah tangga dan telah diakaruniai 3 (tiga) orang anak, awal rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2017 

mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat 

telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan), sehingga rumah tangga 

mulai goyah dan puncaknya pada bulan Mei 2018 antara Penggugat dan 

Tergugat berspisah tempat tinggal hingga sekarang. 

 Bahwa majelis hakim dalam perkara tersebut menemukan fakta hukum 

yang terungkap dalam persidangan diantaranya : 

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah 

berdasarkan kutipan akta nikah; 

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di 

rumah orang tua penggugat; 

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun 

mulai goyah sejak bulan Desember 2017, disebabkan karena tergugat 

kembali ke agamanya semula; 

- Bahwa perpindahan agama tergugat tersebut mengakibatkan perpisahan 

diantara penggugat dan tergugat; 

 Setelah mendengarkan keterangan dan fakta-fakta hukum dalam 

persidangan, maka hasil putusan sidang perceraian yaitu: bahwa semua gugatan 

yang diajukan dalam perkara perceraian karena salah satu pihak murtad telah 

dikabulkan. Atas dasar pertimbangan dan dasar hukum Islam serta hukum positif 

yang berlaku di Indonesia maka Majelis Hakim memutus perceraian karena salah 

satu pihak murtad dalam amar putusan sebagai berikut8: 

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek; 

3. Memfasakhkan perkawinan antara tergugat dan penggugat; 

 
8Lihat amar putusan perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg 
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4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

 Alasan majelis hakim pengadilan agama Bitung dalam mengabulkan cerai 

gugat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa 

penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Dalam kasus ini 

perkawinan diantara keduanya dilangsungkan secara Islam di kantor urusan 

agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, maka segala hal yang 

terjadi setelah perkawinan tersebut berlangsung haruslah diselesaikan berdasarkan 

hukum Islam, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa itu 

terjadi. Karena di pengadilan agama dikenal dengan asas personalitas keislaman 

artinya bahwa salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan peradilan 

agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman artinya bahwa yang tunduk 

dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya 

mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. penganut agama lain di luar 

Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk 

kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.9 

 Hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah oleh karena terjadi percekcokan 

yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri, 

karena berdasarkan pada fakta hukum yang ada bahwa penyebab rumah tangga 

antara penggugat dan tergugat telah pecah karena tergugat yang seorang 

(mualaf)10 telah kembali ke agamanya sebelum menikah dengan penggugat yaitu 

agama Kristen selain itu tergugat sering berkata kasar kepada penggugat, bukan 

itu saja pihak keluarga yang juga selalu ikut campur masalah rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat juga tidak pernah memberi nafkah. Oleh karena itu maka 

gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum 

Islam mengenai perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 

 
9M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997). h.37-38. 
10Muallaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan masuk 

agama Islam atau orang yang baru masuk Islam. 
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rukun dalam rumah tangga. Terkait dengan perselisihan dan terjadi pisah tempat 

pertimbangan hukum hakim juga sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 yang abstraksi 

hukumya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah 

tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah. 

 Pada perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim 

tentang perkara yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim bisa 

mempertimbangkan alasan yang sebenarnya, dilihat dari perkara tersebut tergugat 

telah pindah agama (murtad), maka perkawinan antara penggugat dan tergugat 

tersebut lebih tepat diputus dengan fasakh bukan dengan talak bain shugra. 

Sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya yang bernama Fiqhus 

Sunnah jilid ke 2 yang menyatakan: Karena tergugat sudah riddah (murtad) maka 

ia tidak bisa lagi (tidak sah) untuk mengucapkan ikrar talak, karena murtad berarti 

ia keluar dari agama Islam dan itu adalah merupakan penyebab terjadinya 

pecahnya perkawinan atau rusaknya perkawinan fasakh atau fasid.11 

 Hal ini sejalan dengan pendapat Masita dan Asmawati yakni murtadnya 

seseorang merupakan peralihan agama dari agama sebelumnya misalnya Kristen 

kemudian masuk Islam dan kembali ke agama semula yakni Kristen maupun 

agama lain. karena murtad itu menyebabkan agamanya menjadi rusak dan 

berdampak pada rumah tangganya, rumah tangga tidak akan berjalan langgeng 

jika salah satu pihak telah berpindah akidah.12  

 Maddatuang dan Abbas juga mempunyai pendapat yang mirip mengenai 

murtad tersebut yakni dengan mengartikan murtad itu sebagai perpindahan agama 

dari yang sebelumnya Islam dan keluar dari Islam, mereka juga menambahkan 

bahwa meskipun murtad itu menjadikan perkawinannya menjadi rusak namun 

yang namanya perceraian tetap harus dilakukan di Pengadilan Agama.13  

 Menurut Olii, hakim dalam membuat pertimbangan hukum memutus 

perkara cerai gugat dengan alasan fasakh telah sesuai dengan aturan yang ada di 

 
11Ria Kusuma Wardhani, Kewenangan Pengadilan Agama Atas Gugatan Perceraian 

Yang Diajukan Oleh Suami Yang Tidak Beragama Islam Lagi, Tesis, (Semarang: Program Studi 

Magister Kenotariatan Program Pascasajana Universitas Diponegoro, 2009). h.18. 
12Wawancara pribadi dengan Ibu Masita Olii dan Ibu Asmawati Sarib (Hakim PA Bitung) 

pada tanggal 04 Mei 2020 dan 06 Mei 2020. 
13Wawancara pribadi dengan Bapak Amran Abbas dan Hizbuddin Maddatuang (Hakim 

PA Bitung) pada tanggal 09 Mei dan tanggal 04 Mei 2020. 



100 
 

dalamnya, dengan berpedoman kepada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, Olii juga berpendapat bahwa haram 

hukumnya ketika ada pasangan suami istri yang berbeda agama dan masih tinggal 

serumah, karena dalam Islam dilarang pasangan suami istri berbeda aqidah, hal ini 

juga sejalan dengan rukun dan syarat menikah yang mana tidak boleh suami istri 

yang berbeda keyakinan atau agama tinggal dalam satu atap atau rumah tangga 

yang sama, makanya kalau ada kasus perceraian yang seperti itu harus segera 

diceraikan di Pengadilan Agama.14 

 Kalau dilihat dari masa iddah seorang perempuan muslim yang bercerai 

karena fasakh mempunyai akibat hukum yang sama dengan seorang perempuan 

yang bercerai karena talak, hal ini sejalan dengan aturan yang terdapat dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 155 yang mana menyebutkan “waktu iddah 

bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku 

iddah talak”.15 

 Sarib juga mengatakan murtadnya seseorang dalam perkawinan tidak 

menyebabkan putusnya perkawinan seketika itu juga, karena harus melalui 

tahapan proses yang ada di Pengadilan Agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 116 huruf (h) disebutkan murtad menjadi salah satu alasan untuk 

bercerai jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga, pandangan saya 

untuk itu Semuanya dikembalikan kepada masing-masing pasangan suami istri 

yang menjalaninya. Majelis hakim juga dalam memutus perkara fasakh 

menyandarkan pertimbangannya dengan mengacu kepada Undang-Undang, 

Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi dan intinya tetap mengacu pada 

hukum acara yang ada tanpa menafikkan syariat hukum Islam.16  

 Akibat hukum perceraian karena murtad, hak saling mewarisi menjadi 

putus, perceraian yang diputus karena fasakh mempunyai akibat hukum yang 

berbeda. Jenis perkara yang sama denga dua pertimbangan atau putusan yang 

berbeda, itu semua kembali kepada majelis hakim yang menangani kedua perkara 

tersebut dan dengan melihat pembuktian yang ada di persidangan.17 

 Alangkah eloknya seseorang untuk menyelesaikan permasalahan rumah 

tangganya secara administrative di Pengadilan. Alangkah baiknya berpisah karena 

sudah ada keharaman sebagaimana dalil yang terdapat dalam al-Qur’an surah al 

Baqarah ayat 221 yang mempunyai makna adanya pelarangan untuk menikah 

dengan orang yang berakidah berbeda. 

 
14Wawancara pribadi dengan Masita Olii, tanggal 04 Mei 2020 
15Wawancara Pribadi dengan Masita Olii, tanggal 04 Mei 2020. 
16Wawancara pribadi dengan Asmawati sarib, tanggal 06 Mei 2020. 
17Wawancara pribadi dengan Asmawati Sarib, tanggal 06 Mei 2020. 
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 Maddatuang menambahkan meskipun antara pasangan tersebut masih 

tinggal dalam satu rumah tetapi perkawinannya dianggap telah rusak, meskipun 

mereka tetap rukun tetapi efeknya berpengaruh kepada anak, karena anak akan 

bingung dengan agama mana yang akan dia pilihan dan secara tidak langsung 

akan terjadi ego dalam satu pasangan dan akan ada konflik batin kepada anak (the 

best interest for the child). Memang ada beberapa pandangan bisa 

mempertahankan rumah tangga yang berbeda keyakinan asalkan laki-laki yang 

Islam dan perempuan yang Kristen, Karena perbedaan agama itu yang 

dikhawatirkan. 

 Pada hakikatnya rata-rata perkara perceraian dalam bentuk fasakh yang 

masuk di Pengadilan Agama Bitung, memang ada ketika mengajukan gugatan 

atau permohonan ada penyebab permasalahannya sebelumnya pasangannya riddah 

(keluar dari Islam), sehingga fasakh mengakibatkan perselisihan dan 

pertengkaran, maka majelis hakim tidak lagi mengikuti aturan dalam Pasal 116 

huruf (h), kecuali ada kemampuan dari hakim mediator untuk mengembalikan 

pihak yang telah murtad untuk kembali memeluk agama Islam.18 

 Fasakh sendiri hanya menjadi alasan untuk mengajukan perceraian 

walaupun tidak ada pertengkaran, sebenarnya didalam gugatan sering keliru 

dalam menempatkan fasakh yang menjadi alasan dengan perselisihan dan 

pertengkaran. Kadang beberapa kasus nanti setelah pisah rumah kemudian 

pasangannya pindah agama. Dan dalam KHI  sudah jelas tercantum namun di PP 

Nomor 9 Tahun 75 tidak tercantum mengenai fasakh. 

 Fasakh itu menyebabkan jatuhnya perceraian tetapi bisa dijadikan alasan 

untuk diajukan gugatan cerai karena sudah berbeda agama dan masih tinggal 

serumah. Kalau kembali maksud dari pada makna yang terkandung dalam Al 

Qur’an Surah Al Baqarah ayat 221 yakni larangan untuk menikahi wanita 

musyrik, tetapi ada juga ulama yang masih berpegang dengan dalil masih 

dipertahankan rumah tangganya tetapi yang berpindah agama itu harus 

perempuan, tetapi kalau laki-laki yang berpindah agama menjadi suatu keharusan 

untuk bercerai. Tetapi sebaiknya harus diceraikan. 

 Sama seperti menangani perkara perceraian yang diputus dengan talak, 

yakni tetap mengacu kepada hukum acara yang ada. Bedanya untuk fasakh 

majelis hakim harus lebih jeli dalam memeriksa alasan gugatan cerai karena 

 
18wawancara pribadi dengan Hizbuddin Maddatuang, Hakim Pengadilan Agama Bitung 

Bitung, tanggal 07 Mei 2020. 
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fasakh atau murtad itu sendiri, apakah terbukti tidak ada dalil murtadnya melalui 

keterangan saksi di persidangan. Kemudian jika terbukti di persidangan bahwa 

salah satu pasangan telah murtad atau keluar dari Islam, maka harus 

dipertimbangkan kaidah maslahat dan mudharatnya pernikahan tersebut. 

 Putusnya perkawinan karena fasakh pada hakekatnya adalah perceraian. 

Maka akibat hukum dari perceraian karena fasakh  tidak jauh berbeda dengan 

akibat hukum yang timbulkan dengan perceraian karena talak. Perceraian yang 

diputus secara fasakh mempunyai akibat hukum yang sama lebih ke masa iddah 

sama-sama mempunyai masa iddah, tetapi yang tidak ada masa iddah hanya 

perceraian yang qobla dukhul. Antara fasakh dengan talak masih bisa untuk rujuk 

kecuali perceraian yang diputus secara li’an tidak bisa untuk rujuk kembali. Dan 

untuk fasakh seandainya pasangannya ingin rujuk kembali, maka dia harus 

kembali ke agama Islam. Melihat adanya dua jenis perkara yang sama dengan 

pertimbangan yang berbeda mengenai perceraian karena alasan murtad, untuk itu 

kembali ke majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut.19 

 Berdasarkan semua fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang 

dikemukakan tersebut diatas, penulis menilai bahwa hakim atau yang dalam hal 

ini majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas telah 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan berpedoman kepada hukum 

acara yang berlaku dalam proses persidangan dan pada aturan perundangan-

undangan atau dalil-dalil yag terdapat dalam al-Qur’an. 

 Menurut hemat penulis, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang 

dimaksudkan di atas adalah bentuk pertanggung jawaban dari putusannya 

terhadap masayarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif, putusan 

hakim Pengadilan Agama Bitung No. 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dirasakan sangat 

objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang diakibatkan oleh peralihan 

agama atau murtad. 

 Keputusan Pengadilan Agama Bitung untuk menerima kasus perceraian 

karena alasan suami murtad dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2020/PA.Bitg sudah 

tepat karena berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2  dikatakan 

bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini mengandung asas bahwa  suatu 

 
19Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bitung, Bapak Amran Abbas, Sabtu 

09 Mei 2020, 13:00 WITA 
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perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuia hukum agamanya atau 

kepercayaannya. Hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu 

hukum. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita, maka 

yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan 

dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sangketa terjadi.  

 Dalam pasal 116 huruf (h) KHI, berpindahnya keyakinan salah seorang 

dari pasangan suami istri menjadi non muslim (murtad) merupakan penyebab 

putusnya perkawinan. Adapun untuk mewmutuskan hubungan perkawinan itu 

naka hakim Pengadilan Agama memutuskan perkawinan dengan cara memfasakh.  

Dikaitkan dengan perkara murtadnya serang suami, maka hal tersebut haruslah 

dibuktikan di depan sidang pengadilan. Sehubungan  dengan hal tersebut 

Pengadilan Agama Bitung memutuskan perkara perceraian antara pihak 

penggugat dan tergugat. Dalam hal ini pembuktian bahwa tergugat telah murtad, 

hal ini dibuktikan antara lain :  

1. Berdasarkan keterangan atau pengakuan dari penggugat yang tertuang dalam 

surat gugatannya yang menyatakan bahwasanya tergugat telah kembali ke 

agamanya semula yakni Kristen Protestan. 

2. Berdasarkan keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan oleh tergugat di 

persidangan yang mana kesaksian yang diberaikan 

Dari pembuktian di atas sudah sangat jelas murtadnya tergugat 

menimbulkan ketidakrukunan serta keharmonisan dalam rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat. 

 Sehingga berdasarkan pasal 116 huruf (h) KHI dan Pasal 39 ayat 2 UU 

No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 huruf (f), pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Bitung pada perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Bitg yang menetapkan 

bahwa perkawinan fasakh antar penggugat dan tergugat adalah tepat  mengingat 

perbedaan agama sebagai hal yang penting dan prinsipil dalam kehidupan 

berumah tangga. Sehingga murtad yang dilakukan suami dapat mempengaruhi 

ketidakharmonisan dalam berumahtangga. Sehingga murtad dapat dijadikan 

alasan yang kuat untuk memutuskan suatu perkawinan.  
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C. Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad Atas 

Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg  

 

 Selanjutnya digambarkan dalam bentuk tabel mengenai perbedaan akibat 

hukum perceraian karena fasakh dan akibat hukum perceraian karena talaq bain 

shugra: 

 

Tabel 4.4 

Cerai Fasakh dan Cerai Talak 

 

No. 

 

Letak perbedaan 

 

Cerai karena Fasakh 

Cerai karena talak satu bain 

shugra 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Jumlah bilangan 

talak 

 

Rujuk 

 

 

 

 

Ikrar Talak 

Tidak menghitung 

jumlah bilangan talak 

 

Bisa rujuk kembali 

dengan catatan masih 

dalam masa iddah dan 

harus kembali ke agama 

Islam  

Tidak ada Ikrar Talak 

Dapat mengurangi jumlah 

bilangan talak yang ada 

pada suami 

Jika masih dalam masa 

iddah maka rujuk dilakukan 

pada istri (KHI Pasal 163) 

 

 

Ada Ikrar Talak  

Sumber: Sayyid Sabiq Fikih Sunnah 

 Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, secara 

singkat menggambarkan bahwa ketika perceraian diputus secara fasakh dan 

perceraian yang diputus secara talak mempunyai akibat hukum yang berbeda. 

Talak bain shughra adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami 

dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan 

ikatan perkawinan, maka istri yang ditalak menjadi orang lain bagi suaminya 

(status suami-istri bagi keduanya sudah putus). Oleh sebab itu, dia tidak 

diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisi, jika salah satu 

dari keduanya meninggal dunia sebelum atau setelah masa 'iddah berakhir. 

Dengan talak bain, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas 
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mahar yang belum diterimanya. Pada dasarnya, sisa mahar yang belum berikan 

suami kepada istri dapat diberikan ke istri kapanpun selama sang suami belum 

meninggal dunia atau menalaknya. 

 Suami yang menalak istrinya masih berhak merujuk istrinya yang ditalak 

bain shughra, tapi dengan akad nikah dan mahar baru. Selain itu, dia belum 

menikah dengan laki-laki lain. Jika mantan suami itu telah merujuknya kembali, 

maka dia hanya memiliki sisa talak yang belum dijatuhkan kepada mantan istrinya 

tersebut. Jika sebelum itu suami telah menalaknya sebanyak satu kali, maka dia 

masih memiliki dua kali talak setelah dirujuk. Tapi, jika sebelum itu suami telah 

menjatuhkan dua kali talak, maka dia hanya memiliki satu kali talak saja.22 

 Dalam perkara ini penggugat beragama Islam dan tergugat beragama 

Kristen. Keduanya melangsungkan perkawinan di KUA Kecamatan Bitung 

Timur, Kota Bitung sebagaimana dalam kutipan akta nikah tertanggal 21 Juli 

2008. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu 

perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agamanya atau 

kepercayaannya, disini terlihat terdapat adanya penundukan terhadap suatu 

hukum. 

 Apabila terjadi suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan maka 

haruslah dilihat berdasarkan hukum apa yang mereka tunduk pada saat menikah. 

Apabila perkawinan ini dilangsungkan secara hukum Islam dan dilakukan di 

hadapan petugas pencatat nikah (PPN) di KUA, maka segala hal yang terjadi 

setelah perkawinan itu berlangsung maka permasalahan tersebut hasruslah 

diselesaikan sesuai hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan 

Agama sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah mengalami perubahan kedua 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Karena Pengadilan Agama adalah suatu 

Pengadilan yang diperuntukkan bagi umat Islam dalam memecahkan sebuah 

persoalan atau masalah hukum. Sama halnya jika terjadi perkawinan secara Islam, 

 
22Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 4 h. 53-54. 
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namun ada kalanya perkawinan yang telah berlangsung lamanya kemudian salah 

seorang baik suami atau istri pindah agama/murtad, maka kewenangan untuk 

menangani permasalahan tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama 

(berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan). 

 Murtadnya salah satu pihak dalam perkara ini suami yang murtad, maka 

harus dibuktikan di depan sidang pengadilan agama. Suatu perkara perceraian 

karena murtadnya salah satu pihak baik istri maupun suami tentunya berakibat 

pada jatuhnya putusan pengadilan terhadap adanya tuntuntan baik gugatan cerai 

dari pihak istri maupun permohonan cerai talak dari pihak suami akibat murtad, 

putusan hakim Pengadilan (dictum) tentunya berdasarkan apa yang dituntut. 

Namun putusan tersebut kadang tidak seluruhnya dapat dikabulkan, karena 

kadang putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian. 

 Dalam hal ini perkara perceraian yang disebabkan salah satu pihak yang 

beralih agama (murtad), maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini 

berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti dan telah memenuhi 

ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah 

satu alasan suatu perceraian disebabkan karena ada salah satu pihak murtad yang 

apabila menimbulkan ketidak rukunan dalam rumah tangganya. dan majelis hakim 

dalam memutuskan perkara tersebut menguraikan pertimbangannya sebagai 

berikut: 

▪ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 sebgaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini 

(persona standi in yudicio), sehingga penggugat mempunyai legal standi 

dalam perkara ini; 

▪ Bahwa berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan jo pasal 49 huruf (a) UU No. 7 Tahun 1989 

tentang peradilan agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
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Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. 

▪ Bahwa ketentuan pasal 285 R.Bg.jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai jo pasal 2 ayat (1) PP No. 24 

Tahun 2000 tentang perubahan tariff bea materai, dinyatakan terbukti 

penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dalam perkara 

ini. 

▪ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 146 R.Bg jo pasal 26 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, pemanggilan telah dilaksanakan secara resmi dan 

patut. 

▪ Bahwa ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi tidak 

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. 

▪ Bahwa berdasarkan pasal 308 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keterangan kedua saksi Penggugat 

telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian dan mempunyai nilai 

pembuktian. 

▪ Bahwa majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada 

dalam persidangan dengan menyimpulkan fakta hukum bahwa antara 

penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal. 

▪ Bahwa pasal 34 ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan yang intinya menyatakan bahwa apabila 

salah satu pasangan suami/istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan 

cerai ke pengadilan agama dan untuk itu harus mempunyai cukup alasan 

untuk bercerai; 

▪ Bahwa ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya terdapat huruf 

(f) dan (h). 
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▪ Bahwa majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk 

memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan alasan 

penggugat tidak mampu membuktikannya. 

▪ Bahwa mengambil pertimbangan petitum subsider. 

▪ Bahwa perkara ini diputuskan dengan dasar dalam ketentuan pasal 19 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI). 

▪ Bahwa majelis hakim mengambil pendapat ulama fiqih Syaikh al Majdi, 

dalam kitabnya Ghayah al-Maram yang selanjutnya diambil alih oleh 

majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. 

▪ Bahwa majelis hakim merujuk ke al-Qur’an surah ar-ruum ayat 21. 

▪ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 3 dan pasal 77 ayat 

(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. 

▪ Bahwa majelis hakim menjatuhkan putusan secara petitum subsider yang 

didasarkan kepada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 jo. Paal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan hasil ringkasan putusan yang ada diatas peneliti melihat 

terdapat 3 (tiga) hal penting dalam memutus sebuah perkara, pertama dengan 

melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut menghasilkan 

pengetahuan atau gambaran mengenai permasalahan dalam rumah tangga 

tersebut. Kedua, dengan menggunakan teori dalam memutus agar putusannya 

terarah dan menemukan hubungan kausal satu sama lain. Ketiga, dengan nilai 

yang merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, sehingga 

tanpa nilai tidak akan menghasilkan putusan yang bersifat memecahkan 

permasalahan.   

Secara ringkas atas perkara yang diadili oleh majelis hakim tersebut 

mengandung beberapa teori hukum yang termaktub didalamnya, diantaranya 

adalah: 

- Teori hukum murni 

Yang mana majelis hakim mempertimbangkannya berdasarkan kaidah-

kaidah yang ada dalam teori hukum murni diantaranya penerapan kaidah 
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hukum umum (Undang-Undang), dengan mengambil aturan yang terdapat 

dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. 

- Teori Analitis 

Sama halnya dengan teori hukum murni, tetapi bedanya kalau teori analitis 

bersifat seperti kerja sebuah mesin, teori ini diimpelementasikan melalui 

Kompilasi Hukum Islam.  

- Teori Historis  

Teori ini dipergunakan berdasarkan pengamatan hakim dalam 

pertimbangannya yang mengatakan berdasarkan adanya perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009. 

- Teori keadilan  

Majelis hakim dalam hal ini sudah mengemukakan pertimbangannya 

berdasarkan rasa keadilan untuk para pihak Penggugat maupun Tergugat. 

- Teori Maslahah Mursalah 

Dalam setiap putusan/penetapan di pengadilan agama hampir semua 

menggunakan teori ini, terbukti dilihat dalam pertimbangannya hakim 

mempertimbangkan kemanfaatan dalam masyarakat apabila pernikahannya 

ini dilanjutkan lebih mendatangkan manfaat atau tidak. 

- Teori hukum progresif 

Dengan menerapkan teori ini dalam memutus perkara seorang hakim 

mengambil pendapat ulama fiqih Syaikh al Majdi, dalam kitabnya Ghayah 

al-Maram yang selanjutnya diambil alih oleh majelis hakim dalam 

memutuskan perkara ini. 

Murtadnya suami atau istri menyebabkan perkawinannya menjadi batal 

demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang 

sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non 

muslim), hanya keduanya mempunyai letak perbedaannya yakni perkawinan 

antara muslim dengan non muslim hukumnya haram sedangkan perkawinan yang 

dilakukan secara syariat Islam, sah kemudian pihak suami/istri berpindah 



110 
 

keyakinan (murtad), maka perkawinannya menjadi batal pada saat suami/istri 

murtad. 

 Merujuk kepada pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam memutus perkara tersebut di atas, yang pertama menjadi pertimbangan 

majelis hakim adalah bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri 

yang sah berdasarkan kutipan akta nikah. Kemudian hal yang paling urgent dalam 

pertimbangan tersebut adalah dimana majelis hakim mengemukakan fakta-fakta 

hukum yang di dapatkan dalam persidangan diantaranya: 

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah berdasarkan kutipan 

akta nikah 

- Bahwa setelah menikah penggugata dan tergugat tinggal bersama orang tua 

penggugat 

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis 

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 

 

Berbicara mengenai fakta hukum dalam persidangan yakni segala peristiwa 

yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi, para pihak dan 

alat bukti lainnya. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tidak ditemukan 

adanya perpindahan agama (murtad) dari tergugat, berbeda dengan perkara 

sebelumnya yang memutuskan dengan memfasakhkan perkawinan penggugat dan 

tergugat karena oleh majelis hakim ditemukan fakta di persidangan bahwa 

tergugat telah berpindah keyakinan (murtad). 

Untuk itu pembuktian dalam persidangan sangat menentukan dalam 

menguatkan dalil-dalil yang diajukan di setiap perkara. Karena pembuktian adalah 

upaya para pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran 

peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan 

alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Hakim harus memeriksa 

dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak 

benar.  

Senada dengan pendapat Sarib, jika yang mengajukan perceraian itu istri 

dengan alasan suami murtad, maka harus dapat di buktikan bahwasanya suami 
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memang sudah benar-benar murtad di Pengadilan Agama. Kalau tidak dapat di 

buktikan maka akan diputus secara talak satu bain sughra. Jika yang mengajukan 

perceraian itu suami dengan alasan istri murtad, maka harus juga dapat di 

buktikan bahwasanya istri memang sudah benar-benar murtad di Pengadilan 

Agama. Kalau tidak dapat di buktikan maka akan di putus secara talak.23 

 

 Abbas juga berpendapat apabila tidak terbukti tentang perpindahan agama 

dari salah satu pasangan tersebut dan hanya mendengar dari cerita mengenai 

perpindahan agama tersebut atau hanya asumsi saja tetapi tidak bisa dibuktikan di 

Pengadilan Agama. Di Pengadilan itu harus ada bukti sehingga kalau tidak 

terbukti, maka jatuhlah talaknya seperti biasanya.24 

 Menurut Abbas, Pada umumnya setiap perkara yang masuk di Pengadilan 

Agama setiap majelis hakim harus menangani perkara tersebut dengan mengaju 

pada hukum acara yang ada. Melihat penyebab atau dalil-dalil yang diajukan 

dalam surat gugatan bahwa yang menjadi alasan perceraian apa saja. 

Menghubungkan keterangan saksi dengan dalil-dalil yang ada di surat gugatan 

apakah sudah cukup keterangannya atau belum. Mempertimbangkan apakah 

perselisihannya menyebabkan perpisahan tempat tinggal atau hanya berpisah 

ranjang. 

 Jika dilihat dari runtutan pertimbangan majelis hakim tersebut 

menggunakan pertimbangan petitum subsider25 yang pada pokoknya penggugat 

mohon keadilan yang seadil-adilnya dan menolak petitum primer angka dua yakni 

memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dianggap telah patut 

dan memenuhi ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Petitum subsider ini menjadi salah satu cara 

majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara yang ditangani olehnya, karena 

seorang hakim harus menyelesaikan perkara sampai tuntas dan bukan hanya 

memutus perkara tanpa menyelesaikan masalah. 

 Dalam wawancaranya Olii, berkata di Pengadilan Agama dalam hal 

menerima perkara gugatan atau permohonan perceraian karena fasakh yang 

langsung dari para pihak, tidak secara otomatis perkara tersebut berakhir dengan 

fasakh karena ada prosesnya, olehnya ketika di persidangan tidak terbukti 

 
23Wawancara pribadi, dengan Ibu Asmawati Sarib tanggal 06 Mei 2020 
24Wawancara pribadi dengan Bapak Amran Abbas tanggal 09 Mei 2020. 
25Petitum subsider adalah suatu tuntutan yang diajukan sebagai antisipasi barangkali 

tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima/ditolak oleh hakim yang sifatnya merupakan 

cadangan. 
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fasakhnya maka majelis hakim mengabulkan perceraian tersebut dengan talak satu 

bain shugra bukan dengan fasakh. 26 

 Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim tersebut 

di atas, penulis menilai bahwa dalam kasus murtadnya seseorang baik dari pihak 

suami atau istri yang mana perkawinannya telah berlangsung lama dan telah 

mempunyai anak, maka putusan yang tepat adalah memfasakhkan perkawinan 

penggugat dan tergugat, menurut penulis, majelis hakim sudah berusaha untuk 

menggali alat bukti yang diajukan oleh penggugat baik bukti surat maupun bukti 

saksi sebanyak dua orang, akan tetapi penggugat tetap tidak bisa membuktikan di 

persidangan tentang dalilnya yang menyatakan bahwa tergugat telah kembali ke 

agamanya semula yakni Kristen. 

 Dalam hal pertimbangan hukum dan hakim dalam putusannya nomor 

17/Pdt.G/2019/PA.Bitg penulis menilai sudah tepat dimana hakim dalam 

pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penggugat menggugat cerai kepada 

tergugat dan menyatakan perkawinannya putus karena perceraian. Karena salah 

satu pihak dapat menjadi penyebab putusnya perkawinan adalah apabila salah 

seorang dari pasangan suami istri itu telah keluar dari agama Islam atau dengan 

kata lain murtad.  

 Majelis hakim Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini lebih melihat 

bahwa yang menjadi pemicu perceraian adalah pertengkaran terus menerus 

(syiqaq) daripada alasan murtad. Padahal dalam gugatan penggugat jelas terlihat 

bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah tergugat telah berpindah agama 

(murtad), paling tidak ada beberapa alasan yang membuat majelis hakim 

memutuskan untuk melihat perkara ini bukan masalah murtad tetapi pertengkaran 

terus menerus. 

Menurut Maddatuang, yang diambil oleh majelis hakim dalam menangani 

perkara cerai gugat maupun cerai talak yang diputus secara talak satu bain shugra 

atau talak satu raj’i ialah : 

1) Harus mengacu pada alat bukti yang diajukan dalam dalil.  

2) Kalau talak mengacu pada pasal 116 KHI huruf (f) misalnya syiqaq 

dalam hal ini Penggugat atau Pemohon harus mampu membuktikan 

bahwa dalam rumah tangganya ada perselisihan dan pertengkaran 

 
26Wawancara pribadi dengan Ibu Masita Olii tanggal 04 Mei 2020. 



113 
 

dengan mengkualifikasi apakah pertengkaran tersebut bersifat terus 

menerus ataukah hanya satu kali.  

3) Setelah salah satu dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, yang berikut apakah diantara mereka telah berpisah 

tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi. 

4) Apakah telah terjadi Opgesplitst bed (pisah ranjang) dan kalau sudah 

pisah ranjang ditambah dengan pisah tempat makan.  

5) Apakah perselisihan dan pertengkaran ini bisa dirukunkan atau tidak.  

6) Atas dasar apa ? 

➢ Kalau verstek, dipanggil tetapi yang bersangkutan tidak 

datang 

➢ Telah diupayakan mediasi, tetapi tidak berhasil 

➢ Dipersidangan majelis hakim tetap mengupayakan damai 

melalui penasehatan disetiap persidangan, tetapi tidak 

berhasil.27 

 

Intinya perkara tersebut bermuara pada putusan dan majelis hakim 

mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan. Dari 

pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya 

para pihak yang beperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa 

atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat 

bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sengketa yang 

berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing 

pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa 

dan menetapkan dalil dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak 

benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah hakim menetapkan 

hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah 

melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.28 

 Meskipun di dalam petitumnya Penggugat menuntut untuk memfasakhkan 

perkawinannya dengan Tergugat, dan dalam putusan menyatakan menjatuhkan 

talak satu bain shugra.  Akan tetapi putusnya perkawinan karena fasakh pada 

hakekatnya adalah terjadinya perceraian dan akibat hukum dari perceraian karena 

 
27Wawancara pribadi dengan Bapak Hizbudin Maddatuang 
28Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Cet 

5, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227. 
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fasakh tidak jauh berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan dengan 

perceraian karena talak. 

 Terkait dengan pertimbangan hakim yang mendasarkan bahwa penggugat 

belum pernah bercerai dengan tergugat yang dalam hal ini digunakan sebagai 

dasar untuk dikabulkannya penjatuhan talak tergugat kepada penggugat dan 

pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang telah memenuhi norma 

Hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi 

yang artinya “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian 

rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.” 

Penulis tidak sepakat dengan pertimbangan tersebut, setelah mengingat bahwa 

ikrar talak adalah berkaitan dengan pengamalan syariat Islam, sedangkan tergugat 

secara nyata bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (Murtad) meskipun di 

persidangan tidak terbukti mengenai perpindahan agama tersebut, menurut 

Penulis tidak tepat jika dijatuhkan talak satu bain shugro dalam hal ini tidak sesuai 

dengan Hukum Islam, karena tergugat adalah orang yang telah Murtad (tidak lagi 

sebagai muslim) dan orang Murtad tidak dibenarkan atau tidak berhak 

mengucapkan “ikrar talak”. 

 

D. Analisa pertimbangan hakim terhadap perkara gugatan perceraian karena 

murtad nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Bitg dan perkara nomor 

17/Pdt.G/2019/PA.Bitg.  

 

Sebelum menganalisa kedua putusan yang ada tersebut, peneliti ingin 

mengemukakan mengenai timbulnya suatu sengketa/permasalahan dalam 

masyarakat. Adanya perbedaan antara das sollen (apa yang seharusnya) dan das 

sein (apa yang terjadi) apabila semakin jauh perbedaan itu maka semakin besar 

permasalahannya dan apabila antara das sollen dengan das sein sudah sama maka 

masalah akan hilang. Dan untuk menyelesaikan permasalahan diantara kedua 

belah pihak berperkara maka perlu menemukan dimana letak das sollen dan das 

sein. 
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Secara ringkas kedua perkara ini merupakan perkara cerai gugat dengan 

dalil suami tergugat telah murtad dan kembali ke agamanya semula, dengan 

demikian atas dasar alasan murtad tersebut majelis hakim memutuskan perkara 

tersebut tanpa hadirnya tergugat meskipun panggilan untuk tergugat telah sesuai 

dengan ketentuan pasal 146 R.Bg. tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, 

dan oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016,  namun majelis 

hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar tetap rukun dalam membina 

rumah tangga, sehingga dalam melihat kedua perkara ini penulis sepakat dengan 

tindakan majelis hakim yang melakukan upaya penasehatan kepada penggugat 

meskipun tanpa hadirnya tergugat. Dalam persidangan tergugat yang tidak pernah 

datang dan juga tidak memberikan eksepsi (tangkisan), sehingga majelis hakim 

mengabulkan perkara ini dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat). 

 Terhadap pertimbangan hakim dalam perkara nomor 

14/Pdt.G/2019/PA.Bitg, penulis menemukan adanya fakta hukum diantaranya 

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak, rumah tangga yang semula rukun menjadi tidak rukun sejak awal bulan Mei 

tahun 2017 karena tergugat kembali ke agamanya semula sehingga berakibat pada 

perpisahan di bulan Mei 2018, yang oleh majelis hakim diputus dengan 

memfasakhkan perkawinan penggugat dengan tergugat. 

 Dalam putusan ini penulis sepakat dengan dalil yang digunakan majelis 

hakim terdapat dalam Al’ Qur-an surah al-Baqarah ayat 221, yang kemudian ayat 

ini mempunyai makna atau faedah yang terkandung dalam ayat ini yakni 

Menikahi wanita musyrik hukumnya haram kecuali wanita ahli kitab (yahudi dan 

nasrani), dengan disandarkan kepada kitab fiqhus sunnah juz II halaman 68  

yakni: 

“apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama Islam (murtad) dan 

tidak mau kembali memeluk Islam, maka pernikahannya rusak (fasakh) 

disebabkan kemurtadan yang telah terjadi”. 

 Dengan demikian pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim 

dalam memutuskan perceraian karena murtad dengan memfasakhkan perkawinan 
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antara penggugat dan tergugat telah sesuai peraturan perundang-undangan di 

Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) tentang perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI).  

 Implikasi dari adanya putusan tersebut mempunyai akibat hukum yang 

panjang dan berdampak pada kelangsungan hidup bagi penggugat dan ketiga 

anaknya, karena terpisahnya kedua orang tua maka anak yang jadi korban 

terutama masalah hadhanah (pemeliharaan anak), dan juga berakibat pada waris 

mewarisi antara anak dan orang tua yang berbeda agama (murtad). 

 Dalam perceraian karena alasan perpindahan agama di pasal 116 huruf (h) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berakibat pula dalam hal saling mewarisi antara 

anak dengan orang tua kandung yang sudah tidak beragama Islam lagi, dan sudah 

jelas akibat perpindahan agama dari salah satu orang tua baik ayah maupun ibu 

maka akan terputus hak saling mewarisi. Karena salah satu ketentuan dalam hal 

waris mewarisi adalah para pihak harus sama-sama muslim. Menurut Ulama 

Mazhab ada beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapatkan warisan 

dari keluarga diantaranya adalah karena murtad yang berarti orang yang keluar 

dari agama Islam, tidak dapat warisan dari keluarganya yang masih tetap 

memeluk agama Islam dan sebaliknya ia pun tidak mewarisi kepada yang masih 

beragama Islam sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin 

Zaid r.a Rasulullah bersabda “tidak boleh orang muslim mewarisi harta orang 

kafir, dan tidak boleh orang kafir mewarisi orang muslim”. Sehingga murtad 

menjadi penggugur hak untuk mewarisi. 

 Terhadap perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Bitg Penulis melihat, 

pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara 

cerai gugat karena murtad dengan menjatuhkan putusan talak satu ba’in shuggraa 

telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam. Namun disini majelis hakim dalam 

pertimbangannya menggunakan petitum subsider yang memutuskan perkara 

dengan talak satu ba’in shugraa. Karena tergugat adalah orang yang telah keluar 

dari agama Islam (murtad) sedangkan tergugat (non muslim). 
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 Meskipun dalam keterangan dari saksi-saksi yang didapatkan dalam 

pembuktian tidak mengetahui perpindahan agama dari tergugat tersebut, tetapi 

berdasarkan pengakuan yang diperoleh dari penggugat dalam gugatannya yang 

menyatakan tergugat telah kembali ke agamanya semula, mencerminkan 

bahwasanya penggugat yang sejak tahun 2008 hidup bersama dengan tergugat 

tentunya lebih mengetahui pribadi tergugat itu sendiri. 

 Dalam perkara perceraian ijtihad yang diambil seorang hakim dengan 

melihat kepada brokendown marriage apakah salah satu pasangan masih ingin 

melanjutkan perkawinan tersebut atau tidak, berbeda dengan perkara perdata 

lainnya seperti perkara kewarisan yang mengharuskan seorang hakim dalam 

putusannya bersifat memaksakan salah satu pihak untuk menjalankan putusannya, 

berdasarkan dua perkara tersebut diawali dengan adanya perselisihan yang 

mengakibatkan salah satu meninggalkan selama bertahun-tahun karena 

perpindahan agama salah satu pasangan. 

1. Perkara Nomor14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg 

a. Alasan majelis hakim pengadilan agama bitung dalam mengabulkan cerai 

gugat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada fakta hukum bahwa 

penggugat beragama Islam dan tergugat telah kembali ke agamanya 

semula yakni Kristen Protestan. 

- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa pasal 34 

ayat (3) dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan yang intinya menyatakan bahwa jika suami atau 

istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan 

permohonan perceraian kepada pengadilan serta untuk dapat 

melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri 

tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dan juga berdasarkan 

ketentuan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto 

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) yaitu peralihan agama 

atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam 

rumah tangga. 
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- Berdasarkan quran surah al-Baqarah ayat 221 yang isinya menjelaskan 

tentang larangan untuk menikahi laki-laki/perempuan musryik sebelum 

mereka beriman. 

- Menurut pendapat As-Sayid Sabiq dalam kitab fiqhus sunnah juz II 

halaman 268 “apabila salah seorang dari suami istri keluar dari agama 

Islam (murtad) dan tidak mau kembali memeluk Islam, maka 

pernikahannya rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan yang telah 

terjadi. 

- Maka dengan demikian analisis pertimbangan hakim ini menurut 

penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

hukum keluarga Islam. 

b. Hakim dalam permasalahan ini berpendapat rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah oleh karena terjadi 

percekcokan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan 

kembali sebagai suami istri, karena berdasarkan pada fakta hukum yang 

ada bahwa penyebab rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah 

pecah karena tergugat yang seorang (mualaf) telah kembali ke agamanya 

sebelum menikah dengan penggugat yaitu agama Kristen Protestan. 

c. Perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut lebih tepat diputus 

dengan fasakh. 

2. Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg 

a. Majelis hakim menyatakan menolak gugatan penggugat untuk 

memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan alasan 

penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil tersebut di 

persidangan. 

b. Apabila tidak terbukti tentang perpindahan agama dari salah satu pasangan 

tersebut dan hanya mendengar dari cerita mengenai perpindahan agama 

tersebut atau hanya asumsi saja tetapi tidak bisa dibuktikan di Pengadilan 

Agama. Di Pengadilan itu harus ada bukti sehingga kalau tidak terbukti, 

maka jatuhlah talaknya seperti biasanya. 
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c. Karena permohonan penggugat untuk memfasakhkan perkawinan antara 

penggugat dan tergugat ditolak, maka majelis hakim menggunakan 

petitum subsider yang isinya mengabulkan gugatan penggugat dengan 

menjatuhkan talak satu bain shugraa.  

 Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim pada 

perkara pertama lebih sesuai dengan undang-undang, hukum keluarga Islam dan 

kondisi sosio-kultural di masyarakat. Peneliti mengajukan pertimbangan, pertama 

bahwa fasakh adalah rusaknya hubungan perkawinan yang disebabkan suatu hal 

tertentu seperti murtad/ atau riddah. 

 Kedua, bahwa seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara tak lepas 

dari mengkaji dengan melihat kemaslahatan dan kemudharatan. Hakim 

memfasakh perkara ini karena mengganggap apabila diteruskan pernikahan ini 

maka akan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada masing-masing pihak, 

cepat atau lambat pasti dampak buruk akan ditimbulkan dari pernikahan beda 

agama.  

 Ketiga, bahwa perceraian di pengadilan agama dikenal dengan dua istilah 

cerai gugat dan cerai talak, cerai gugat diajukan oleh istri sedangkan cerai talak 

diajukan oleh suami dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 

19 PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan fasakh 

merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian yang didasarkan kepada salah 

satu pihak keluar dari agama Islam atau murtad yang menjadikan landasan yuridis 

hakim dalam memfasakhkan  sebuah perkawinan.  

 Keempat, bahwa aturan fasakh dalam peraturan perundang-undang 

perkawinan memang fasakh tidak diatur secara eksplisit, namun dalam buk 

pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (buku II) halaman 

147, diatur secara global mengenai permasalahan tersebut. 

 Keenam, bahwa fasakh dan talak tidak bisa disamakan karena dalam Islam 

hal tersebut sangatlah berbeda, karena fasakh bukan alasasn talak akan tetapi 

sebuah cara tersendiri dalam sebuah perceraian. Itulah sebabnya Islam mengatur 
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sendiri bab seputar fasakh dalam pernikahan, adapun jika suami ingin 

menjatuhkan talak dia memang mempunyai hak talak dan tinggal mentalak 

isterinya, tanpa harus dengan alasan fasakh, karena hak untuk mentalaq ada di 

suami, maka dari itu fasakh perkawinan ialah sesuatu yang merusakkan aqad 

perkawinan dan tidak dinamakan talaq. 

Adapun terkait akibat hukum, maka menurut penulis ada dua aspek hukum 

yang akan menjadi akibat. Yang pertama terkait pemeliharaan anak (hadhanah) 

dan yang kedua terkait dengan harta warisan. 

Terkait dengan pemeliharaan anak (hadhanah), maka menurut penulis 

dalam pengertian istilah hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu 

atau berdiri sendiri, secara sederhana hak asuh anak atau biasa disebut  dengan 

hadhanah mengandung pengertian  Ja’alahu Fi Hadhinihi menjadikannya dalam 

pelukan, sementara tugas dan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu 

pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua (ayah dan ibunya). 

Permasalahan yang terjadi apabila dalam perkawinan terjadi perceraian yang 

disebabkan karena salah satu baik istri maupun suami murtad/riddah dan jika 

dikaitkan dalam hal hadhanah ketentuannya diatur dalam pasal 105 Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yanga belum 

mumayyiz adalah hak ibunya. Kalau melihat perkara yang pertama posisi tergugat 

(ayah) telah murtad sehingga mengakibatkan hadhanah dalam pemeliharaan 

penggugat akan tetapi untuk biaya pemeliharaan anak ditanggung bersama.  

 Sementara itu, persoalan kewarisan, berdasarkan pertimbangan hukum, 

maka menurut pendapat penulis adalah murtad mempunyai dampak terhadap 

status perkawinan dan status hak waris anak nantinya, dalam hal ini juga akan 

berakibat dalam hak kewarisan yang juga akan menjadi putus karena disebabkan 

perpindahan agama tersebut. Perceraian dengan dalil perpindahan agama atau 

murtad dalam pasal 116 KHI huruf (h) akan berakibat pula pada hak waris 

mewarisi diantara anak dan orang tua kandung baik ayah maupun ibu, karena 

salah sebab-sebab terjadinya waris mewarisi diantaranya adalah salah satu harus 

beragama Islam sebagaimana sabda Rasulullah Salallahu’alaihi wassalam “orang 
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Islam tidak mendapat warisan dari orang kafird, dan orang kafir tidak mendapat 

warisan dari orang Islam”. Terkait demikian maka dalam perkara perceraian ini 

tergugat tidak lagi beragama Islam karena telah murtad maka sudah tidak ada lagi 

hubungan waris mewarisi antara anak dengan ayah yang berbeda agama. 

 Oleh karena itu, hakim di pengadilan agama mempunyai kewajiban 

konstitusional dalam melakukan penemuan hukum dalam peristiwa konkret yang 

tidak jelas aturannya maupun aturannya yang sudah tidak relevan lagi. 

Sebagaimana kewajiban konstitusional dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang isinya menegaskan 

bahwa seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan nilai itulah yang 

harus dipahami dan diikuti hakim sehingga hukum menjelma menjadi hukum 

yang dinamis dan hidup serta mampu menjawab permasalahan yang ada sekarang. 

Sejauh ini belum ada aturan khusus yang diatur dalam perkara perceraian karena 

fasakh karena qaidah fiqih yang sudah ada diperbolehkan dan sudah cukup untuk 

dipakai sebagai dasar dan rujukan untuk putusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan Pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka peneliti ini 

menyimpulkan bahwa: 

1. Hakim memutuskan perkara perceraian dengan  alasan murtad atas perkara 

nomor14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg adalah fasakh dengan pertimbangan diantaranya 

murtadnya penggugat sudah diketahui dengan jelas dan dapat dibuktikan di 

depan sidang pengadilan. Dan dengan murtad tersebut terjadinya 

keidakharmonisan dalam berumah tangga.  Dalam hal ini hakim menetapkan 

putusan sesuai dengan alat bukti penggugat. Penggugat mampu 

menghadirkan alat bukti saksi dan lain-lain, sehingga dapat di buktikan 

bahwa suaminya memang telah benar-benar murtad pindah agama dari agama 

Islam menjadi agama selain dari Islam. Berdasarkan keterangan dan alat bukti 

yang terpenuhi sesuai dengan hukum acara Pengadilan Agama Bitung, Hakim 

Pengadilan Agama Bitung memutuskan dengan memfasakhkan putusan 

tersebut, berdasarkan pembuktian oleh pengugat.  

2. Hakim memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad atas perkara 

nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg adalah talak bain sughra dengan pertimbangan 

diantaranya adalah penggugat tidak mampu membuktikan di Pengadilan 

Agama Bitung bahwa suami telah murtad atau keluar dari agama Islam itu 

tidak terbukti. Majelis hakim tidak menemukan fakta di persidangan bahwa 

tergugat telah berpindah keyakinan (murtad). 

3. Dengan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara 

gugatan perceraian karena murtad tersebut, peneliti menemukan beberapa hal 

diantaranya inti dari pertimbangan gugatan perceraian dengan melihat broken 

marriadge nya dimana, sehingga dalam menjatuhkan putusan seorang hakim 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang dinamis 

dan hidup serta mampu menjawab permasalahan yang ada sekarang. Maka 

dari itu terhadap putusan cerai fasakh dan cerai talak tidak bisa disamakan 
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karena dalam Islam kedua hal tersebut sangatlah berbeda dan keduanya 

mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. 

 

B. Rekomendasi  

 Setelah melakukan penelitian mengenai Penetapan Pengadilan Agama 

Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad (Studi Komparasi Tentang 

Pertimbangan Hakim Atas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/Pa.Bitg Dan Perkara 

Nomor 17/Pdt.G/2019/Pa.Bitg, penulis dapat memberikan rekomendasi: 

1. Bagi Pengadilan Agama Bitung kiranya dapat terus memberikan pelayanan 

prima pada masyarakat, khususnya bagi pihak yang mengajukan permohonan 

tentang cerai gugat terutama dalam kasus suami atau istri murtad. Dengan 

selalu mengedapankan aturan yang berklaku sesuai dengan hukum acara 

Pengadilan Agama Bitung. 

2. Sebaiknya hakim pengadilan agama jika menghadapi kasus peralihan agama 

dalam perkawinan, lebih mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan 

hukum, serta maslahat bagi pihak tergugat atau termohon, apabila pasangannya 

murtad dan pertimbangan ini didasarkan pada terjaganya akidah dari hal-hal 

yang bertentangan dengan hukum Islam 

3. Untuk dijadikan masukan bahwa sebaiknya aturan yang mengatur tentang 

perceraian karena alasan murtad/peralihan agama diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena akibat tidak diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim yang seharusnya memutuskan 

perkara tersebut secara fasakh menjadi putusan talak, yang keduanya 

mempunyai akibat hukum yang berbeda.  

4. Untuk menyelaraskan dengan amanah konstitusi terhadap permohonan cerai 

gugat terutama atas suami atau istri murtad, kiranya Pengadilan Agama Bitung 

dapat melakukan terobosan hukum (menciptakan hukum baru) melalui 

penetapan-penetapan tentang perkara-pekara yang berkaitan dengan cerai gugat 

terutama atas gugatan suami atau istri murtad. Penelitian ini kiranya menjadi 

referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa dalam cakupan 

yang lebih luas lagi. 
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