
56 
 

BAB III 

PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL  

DI MASYARAKAT 

 

A. Letak Geografis Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarnegara  

Wilayah/ daerah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara meliputi 

wilayah hukum kabupaten Banjarnegara meliputi sebagai berikut : Adapun 

lokasi dan luas wilayah menurut letak astronomis yaitu :  

1. Letak Geografis :721-731 LS dan 10929-1094550 BT; 

2. Luas Wilayah : 106.970,997 Ha atau 3,29 % luas Provinsi Jawa 

Tengah  

3. Batas-batas : 

a. Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang; 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo; 

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen; 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten 

Banyumas. 

Alamat Pengadilan Agama Banjarnegara yaitu jl. Letnan Jendral 

Suprapto, Kelurahan Semampir, Kecamatan/Kabupaten Banjarnegara, 

Jawa Tengah -53418. Dengan luas tanah : 3.000 m, luas bangunan : 532 

m, mushola : 36 m. 
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1. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara 

Kompetensi (kekuasaan) Pengadilan Agama dibedakan menjadi 

dua yaitu :  

a. Kompetensi Relatif  

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah 

hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang 

satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan 

kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.  

Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan Agama 

berkedudukan di kota madya atau ibu kota kabupaten dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.” 

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan 

ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya 

sehubungan dengan penggugat. 

Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama 

Banjarnegaraadalah meliputi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banjarnegara terdiri dari 20 Kecamatan terdiri dari 279 Desa. 

Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara adalah 903.056 orang 

terdiri dari :1  

                                                           
1 Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara 
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a. Agama Islam : 896.135 orang. 

b. Agama Katholik : 3.038 orang. 

c. Agama Protestan : 2.849 orang.  

d. Agama Hindu : 478 orang. 

e. Agama Budha : 559 orang.  

Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Kecamatan Banjarnegara  

2. Kecamatan Banjarmangu  

3. Kecamatan Batur 

4. Kecamatan Bawang  

5. Kecamatan Kalibening  

6. Kecamatan Karangkobar  

7. Kecamatan Rakit 

8. Kecamatan Madukara 

9. Kecamatan Mandiraja 

10. Kecamatan Wanadadi 

11. Kecamatan Wanayasa 

12. Kecamatan Pagentan 

13. Kecamatan Pagedongan 

14. Kecamatan Pandanarum  

15. Kecamatan Pejawaran  

16. Kecamatan Punggelan 

17. Kecamatan Purwanegara 
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18. Kecamatan Purworejo Klampok 

19. Kevamatan Sigaluh 

20. Kecamatan Susukan  

b. Kompetensi  Absolut  

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan 

yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan pengadilan 

yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau 

jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. 2 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan 

Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang : 

a. Perkawinan,  

b. Waris, 

c. Wasiat, 

d. Hibah, 

e. Wakaf, 

f. Zakat,  

g. Infaq,  

                                                           
2 Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, CV Rajawali, Jakarta, 1991, 

hlm.27. 
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h. Shadaqah; dan 

i. Ekonomi syari’ah. 

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarnegara 

1. Visi  

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga 

kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai 

dibawah lindungan Allah SWT.  

2. Misi  

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-

perkara yang dijatuhkan oleh umat Islam atau diluar Islam yang 

menundukan diri dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, 

Wakaf, Infaq, Sodaqah, dan Ekonomi Syari’ah secara 

sederhana, cepat, biaya ringan.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dokumentasi Profil Pengadilan Agama Banjarnegara 
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d. Struktur Pengadilan Agama Banjarnegara  
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B. Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A Nomor: 

0508/Pdt.G/2008/PA.Ba tentang Perceraian antara Suami Isteri Qobla 

Al Dukhul  

1. Kepala Putusan  

Judul   : Putusan  

Nomor Putusan  : 0508/Pdt.G/2008/PA.Ba 

Nama dan Tingkat Peradilan : Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 

1A tingkat pertama  

2. Identitas Para Pihak  

Perkara Nomor. 0508/Pdt.G/2008/PA.Ba. merupakan perkara cerai 

tala, pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini antara lain :  

a. Penggugat  

Nama Pemohon, umur 26 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, 

tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan surat kuasa 

khusus tanggal 07 April 2008 sebagai “Pemohon” 

b. Tergugat  

Nama Termohon umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan, tempat 

tinggal di Kabupaten Banjarnegara, sebagai “Termohon” 

3. Kasus Posisi  

Bahwa permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 08 

April 2008 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama 

Banjarnegara Nomor: 0508/Pdt.G/2008/PA.Ba, yang pada 

pokoknya adalah sebagai berikut :  
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1. Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah 

yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan 

kutipan Akta Nikah Nomor 162/19/III/2005 pada tanggal 23 

Maret 2005.  

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon jejaka dan Termohon gadis. 

3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon 

belum pernah berhubungan kelamin (Qobla dukhul). 

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di 

tempat orang tua Termohon di selama semalam yaitu sejak 

tanggal 23 maret 2005 jam 19.15 sampai dengan 03.00 tanggal 

24 maret 2005 dan setalah itu antara Pemohon dan Termohon 

pisah, Pemohon pulang ketempat orang tua Pemohon sedang 

Termohon tinggal di tempat orang tua Termohon sampai 

dengan sekarang.  

5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon 

tidak harmonis yang disebabkan karena dasar pernikahan 

Pemohon dan Termohon adalah desakan dan tekanan dari 

keluarga Termohon untuk menikahi Termohon yang pada 

waktu itu Termohon telah hamil , karena Pemohon pada waktu 

itu takut pada keluarga Termohon maka Pemohon mau 

melaksanakan pernikahan tersebut. 
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6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 

3 tahun 1 bulan sampai dengan sekarang.  

7. Bahwa di dalam berumah tangga antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi 

dan hanya perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik.  

4. Pertimbangan Hakim  

Dalam hal ini memberikan keputusan Pengadilan Agama 

menggunakan beberapa dasar sebagai pertimbangan bagi perkara-

perkara yang telah diajukan, baik yang berupa hukum-hukum positif 

yang telah dan masih berlaku di indonesia maupun kitab-kitab fiqih 

klasik yang biasa digunakan ulama-ulama terdahulu.  

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan 

Agama Banjarnegara dalam perkara Nomor. 0508/Pdt.G/2008/PA.Ba. 

diantaranya sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon 

adalah sebagaimana yang diuraikan diatas; 

Menimbang bahwa Majelis Hakim didalam persidangan telah 

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam masalah ini adalah 

sering terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang 

disebabkan Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena 

pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena tekanan dari pihak 
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keluarga Termohon dan waktu itu Termohon sudah hamil 3 bulan, 

selanjutnya olehh karena Pemohon merasa takut sehingga mau 

menikahi dengan Termohon dan karena terpaksa kemudian usai 

menikah Pemohon pergi dan sampai sekarang tidak pernah hidup 

bersama dengan Termohon, perpisahan tersebut sudah ada 3 tahun 1 

bulan.  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) terbukti bahwa 

Pemohon dengan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang 

sah;  

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh 

Pemohon adalah telah diucapkan dibawah sumpah di persidangan serta 

antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapat 

diterima sebagai alat bukti yang sah.  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan 

Pemohon dibenarkan sebagian oleh Termohon dan diteguhkan dengan 

bukti para saksi keluarga dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai 

berikut :  

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon  

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak 

awal pernikahannya yaitu tahun 2005 yang disebabkan 

pernikahan Pemohon dengan Termohon karena tekanan pihak 

keluarga Termohon dan bukan karena kemauan Pemohon 
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sendiri dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 1 bulan. 

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka patut 

diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak 

dapat dirukunkan kembali.  

Mengingat ibarat dalil dari kitabnya Ahwalus Syahsiyah karangan 

Abu Zahroh pada halaman 332 yang berbunyi :  

Artinya : Bahwa pada dasarnya talak itu dilarang kecuali terdapat 

keperluan (alasan) untuk itu.  

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini Majelis 

telah mengambil alih pendapat Abu Zahroh tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan 

perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undnag-

Undnag Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasl 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.  

Menimbang bahwa tuntutan gugatan Penggugat Rekonpensi 

kepada Tergugat Rekonpensi tentang Nafkah anak. Oleh itu Tergugat 

Rekonpensi tidak sepatutnya menolak bertanggung jawab dengan 

berbagai alasan.  



67 
 

 
 

Karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sebagai hukum 

mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi atau Pemohon dalam 

Konpensi yang bekerja sebagai buruh untuk memberikan nafkah anak 

kepada Penggugat Rekonfensi atau Termohon dalam Konpensi hanya 

sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.  

Menimbang bahwa tuntutan nafkah anak yang diajukan 

Peenggugat rekonpensi masih relevan dengan pokok perkara sehingga 

untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan. 

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi melahirkan seorang anak 

pada tanggal 24 juni 2005 sementara Penggugat rekonpensi menikah 

dengan Tergugat rekonpensi pada tanggal 23 maret 2005 meskipun 

ba’da pernikahan Penggugat rekonpensi telah hamil dari sebelum 

menikah dan tidak pernah dukhul namun Penggugat rekonpensi telah 

hamil dari sebelum menikah dan tidak diperselisihkan bahwa 

Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi memang 

melakukan hubungan suami isteri (dukhul) pada sebelum pernikahan 

sehingga ketika anak lahir di dalam perkawinan walaupun dibuahi 

sebelum perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam 

harus dianggap anak Penggugat rekonpensi tersebut adalah anak sah 

dari Penggugat rekonpensi dengan Tergugat rekonpensi. 
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Menimbang bahwa demi kepentingan anak maka tidak sepatutnya 

Tergugat rekonpensi menolak bertanggung jawab dengan berbagai 

alasan maka berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat 

Tergugat rekonpensi patut dibebani untuk membayar nafkah anak 

kepada Penggugat rekonpensi selama anak tersebut hidup dan 

dibawah pemeliharaan Penggugat rekonpensi untuk selanjutnya sejak 

putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa 

atau mandiri.  

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan kepada 

kemampuan Tergugat rekonpensi dan azas kepatutan majelis untuk 

selanjutnya berpendapat dapat menetapkan Rp. 200.000, (dua ratus 

ribu rupiah) setiap bulannya.  

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak termasuk dalam 

bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagian 

Pasalnya telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, 

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon 

Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi.   

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; 
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5. Amar Putusan  

Pengadilan Agama tersebut telah membaca berkas perkara beserta 

semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. 

MENGADILI  

Dalam Konpensi  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon 

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk 

menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nama Termohon) di 

hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara; 

3. Menghukum kepada untuk memberikan kepada Termohon 

sejumlah yang sebagai mut’ah sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu 

rupiah). 

Dalam Rekonpensi  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;  

2. Menghukum kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada 

Penggugat rekonpensi nafkah anak untuk selanjutnya sekurang-

kurangnya sebesar Rp. 200.000, (dua ratus tibu rupiah) setiap 

bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri. 

3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya.  
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Dalam Konpensi dan Rekonpensi  

 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.156.000, (seratus lima 

puluh enam ribu rupiah).  

 Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan 

perundang-undangan yang bersnagkutan dengan perkara ini.  

Dalam perkara ini, dijelaskan oleh ibu Sri Sulistyani E.S, SH.,MSI. 

Selaku ketua Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim mengabulkan 

perkara tersebut dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan, antara 

lain : 

Pertama, karena suami menyatakan terpaksa menikah kepada 

isterinya. 

Kedua, karena suami menyatakan tidak mau melanjutkan hidup 

dengan isterinya maka suami isteri tersebut telah pisah kurang lebih 

selama 3 tahun 1 bulan  

Ketiga, selama perkawinan suami isteri belum melakukan 

hubungan kelamin (qobla dukhul). 
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Sehingga pihak suami merasa tidak nyaman atas penikahan 

desakan ini dan menimbulkan suami tidak mau menyetubuhi isterinya 

tersebut. Maka terjadilah cerai talak sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan melihat pertimbangan tersebut, maka demi memenuhi rasa 

keadilan sehingga dikabulkannya gugatan perceraian tersebut oleh 

Majelis Hakim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 yaitu : 

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.4 

 

 

                                                           
4 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara sekaligus Ketua Majelis 

dalam No. 0508/Pdt.G/2008/PA.Ba. ibu Sri Sulistyani E S, SH.,MSI. Tanggal 10 mei 2018  


