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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengertian perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 UU No. 1 

Tahun 1974 :  

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.  

Dalam perundang-undangan pengertian perceraian tidak dirumuskan 

secara tegas. Pengertian perceraian menurut bahasa (Arab) adalah melepaskan 

ikatan. Yang dimaksud ialah melepaskan ikatan perkawinan.
1
 

 Perkawinan merupakan aqad dengan upacara ijab (serah) dan qabul (terima) 

antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sacral), 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, penuh dengan kedamaian dan 

rasa kasih sayang, dan kekal, bukan untuk semantara waktu saja.
2
 Dari pengertian 

tersebut untuk mewujudkan keluarga yang bahagia landasan utama yang perlu 

dibangun antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri adalah adanya hak dan 

kewajiban diantara keduanya.3 

                                                             
1
 Sulaiman Rasjid, Fiqh islam, Cetakan ke 17, (Jakarta, 1989) hal. 371   

2
 Dirjen Binmas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur‟an, 2009), hal. 176   
3
 Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggaraa Penerjemah al-

Qur‟an, 1997, hlm.407.   
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Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar Rum Ayat 21: 

ٍْ ٰاٰيخِّ ِي دَّةً ٖ  َٔ َٕ َجَعَم بَْيَُُكْى يَّ َٔ ا اِنَْيَٓا  ْْٕۤ اًجا نِّخَْسُكُُ َٔ َْفُِسُكْى اَْص ٍْ اَ ٌْ َخهََك نَُكْى يِّ ْۤۤ اَ

تً    ًَ َسْح َّٔ  ٖ   ٌَ ْٔ ٍو يَّخَفَكَُّش ْٕ ٰيٍج نِّمَ ٌَّ فِْي ٰر نَِك ََلٰ اِ  

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu   dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm: 21)4
 

Tujuan perkawinan secara jelas telah dicantumkan dalam pasal 1 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 ”Perkawinan”, yaitu untuk membentuk suatu 

keluarga yang bahagia dan kekal, bukan hanya untuk sementara waktu saja. 

Tujuan dari perkawinan tersebut harus mendasari setiap perkawinan yang akan 

berlangsung karena bila tidak, maka perkawinan tidak akan bertahan lama karena 

semangat untuk mempertahankannya tidak ada pada pasangan yang 

melangsungkan perkawinan. Perkawinan akan sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam Undang-Undang dan sesuai apa yang di cita-citakan oleh kedua pasangan, 

apabila kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk tetap bersama selamanya 

dalam suatu ikatan perkawinan. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan 

saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.5 

                                                             
4
 Alquran surat Ar-Rūm: 21   

5
 Kamal  Muhtar, Asas-asas Hukum islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan bintang, 1993), 

Cet. 3, hlm. 6   



3 
 

Akan tetapi, terkadang tujuan perkawinan yang diharapkan harus kandas di 

tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga. Di antara permasalahan 

yang sering menimpa semua keluarga adalah faktor ekonomi. Mengingat kenyataan 

bahwa sebagai negara berkembang, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi 

Indonesia belum dapat mengatasi banyaknya jumlah pengangguran, disebabkan 

sempitnya lahan pekerjaan serta tingkat sumber daya manusia yang rendah sehingga 

mengakibatkan banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.  

Salah satu alternatif terakhir yang diambil oleh kalangan ekonomi lemah 

dalam mengatasi keterbatasan ekonomi adalah mencari pekerjaan di luar negeri yang 

lazimnya disebut TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan bagi kalangan wanita disebut 

TKW (Tenaga Kerja Wanita), baik ke negara Timur Tengah, Malaysia, Hongkong 

maupun Negara lainnya.  

Keretakan rumah tangga yang ditimbulkan lebih cenderung berkaitan dengan 

masalah biologis. Seorang suami yang ditinggalkan istrinya pergi menjadi TKW 

mestinya harus sabar menunggu, karena kepergiannya untuk mencari nafkah yang 

sebenarnya merupakan kewajiban suami bukan kewajiban istri. Namun kebutuhan 

dalam sebuah rumah tangga bukanlah hanya materi saja, akan tetapi dalam membina 

rumah tangga yang harmonis tentunya dibutuhkankan pula perhatian, kasih sayang, 

dan rasa saling memiliki sebagai wujud karunia-Nya. 

Keretakan rumah tangga inilah yang menimpa sebuah pasangan yang istrinya 

bekerja sebagai TKW di Hongkong, yang berasal dari Desa Karanganyar, Kecamatan 

Tirto, kabupaten pekalongan dan suaminya beragama Islam, bertempat tinggal di 

Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, namun sekarang tidak 

diketahui tempat tinggalnya dengan jelas. Suami tidak pernah memberi nafkah lahir 
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yang cukup bagi istri itu sebab mengapa penggugat mau bekerja di Hongkong  

menjadi TKW selama 2 tahun 3 bulan , namun si suami sudah pergi dari rumah orang 

tua penggugat dan meninggalkan penggugat dan kabarnya telah menikah lagi dengan 

wanita Kalimantan. Karena tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah 

berkomunikasi lagi dan telah membiarkan dan tidak mempedulikan penggugat, 

sehingga sudah berpisah selama 5 tahun 11 bulan, dan selama itu pula penggugat 

sudah tidak diberi nafkah lahir maupun batin oleh tergugat.6 

Pada dasarnya, laki-laki (suami) adalah seorang pemimpin bagi kaum 

wanita dan keluarganya, karena wanita terbuat dari tulang rusuk seorang laki-laki, 

bukan terbuat dari tulang kaki untuk di injak-injak atau dari kepala untuk di 

junjung tinggi, karenanya laki-laki di ciptakan untuk melindungi, mengasihi dan 

mengayomi seorang wanita. Hal tersebut tidak lantas menjadikan seorang wanita 

tidak mematuhi suami atau berbuat yang menjadikan kehormatan suaminya 

terancam, bahkan menimbulkan sebuah pertengkaran dan mengakibatkan 

perceraian. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian.  

Dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memformulasikan 

permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Putusan 

Pengadilan Agama Kajen Tentang Kasus Perceraian Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI)  diluar Negeri (Studi Putusan Nomor 

1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn)” 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis rumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

                                                             
6
 Disalin dari Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn  
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1. Bagaimana keberadaan TKW (Tenaga Kerja Wanita) ditinjau menurut hukum 

Islam dan Indonesia ?  

2. Apakah faktor-faktor  terjadinya perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita 

ditinjau dari putusan No.1065 / Pdt.G / 2015 / PA.Kjn ?  

 C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hukum menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) menurut 

Hukum Islam dan Hukum Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sebab dan alasan putusan Nomor : 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk para pengembang 

keilmuan di bidang ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam, khususnya hukum 

kelurga tentang perceraian, dalam hal ini tentang gugat cerai akibat isteri menjadi 

TKW Diluar Negeri. Begitu juga memperkaya referensi literature kepustakaan 

hukum Islam dan hukum Indonesia yang berkaitan dengan hukum perceraian 

TKW  di luar negeri. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap 

penelitian-penelitian sejenisnya pada tahap selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

Menjadi bahan bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk 

pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh. Memberikan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbang pemikiran maupun masukan serta manfaat pengetahuan bagi pihak-

pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Putusnya Perkawinan 

Kematian Perceraian Putusan Hukum 

Cerai Talak Cerai Gugat 

Istri bekerja Pendidikan Istri poligami 

Kebergantungan suami 

terhadap istri 

Suami mempunyai wanita 

idaman lain 

Kemandirian istri 



7 
 

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum.
7
 Dalam Pengadilan Agama Kajen terdapat satu putusan 

tentang istri menggugat cerai suami karena menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita). 

Untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan TKW (Tenaga Kerja Wanita) 

akan terlebih dahulu dijelaskan pengertian TKI (Tenaga Kerja Indonesia), karena 

pengertian TKI dan TKW saling berhubungan.  

TKI adalah setiap warga negara indonesia yang memenuhi syarat untuk 

bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. 

TKW adalah seorang wanita yang bekerja biasanya sudah berkeluarga dan 

mempunyai anak. Banyak faktor yang menjadi pengaruh mereka menjadi TKW 

antara lain faktor geografis, historis dan budaya yang berkembang di masyarakat. 

Dengan kepergian seorang ibu menjadi TKW banyak berbagai dampak yang muncul. 

Sebagian besar dampak tersebut dirasakan oleh anak-anak dan suami TKW. Anak-

anak dari mereka kurang mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang berkualitas. 

Sedangkan dampak bagi suami adalah adanya pergeseran peran suami. 

Penelitian ini cukup menarik,karena secara rinci menyoroti tentang kehidupan 

keluarga TKW pada umumnya. Hanya saja penelitian ini belum secara khusus 

menyoroti tentang istri sebagai pencari nafkah utama. Sebagai pencari utama ini 

nampak sekali ketika istri menjadi TKW selama beberapa tahun sekaligus istri 

sebagai satu-satunya tumpuan keluarga. Isteri berperan sebagai pencari nafkah utama 

baik nafkah sandang, pangan, papan, serta pendidikan bagi anak-anaknya. 

                                                             
7 UU RI No. 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, PT. Karya Anda, Surabaya, tt , hlm. 5   
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F. Metode Penelitian  

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan keilmuan yang dilakukan untuk 

memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah 

hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan 

kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.
8
 Dalam suatu penelitian, 

metodologi penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada dan harus 

diperhatikan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum 

normatif atau biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum 

doktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 

atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum tersier.
9
 Penulis menggunakan penelitian hukum normatif 

karena penulis menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. 

Adapun dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis 

gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan 

Kompilasi hukum Islam, Hukum keluarga Islam, Undang-Undang perkawinan, 

sedangkan putusan hakim yang penulis gunakan adalah putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn.  

2. Pendekatan Penelitian.  

Pendekatan penelitian digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi 

dan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 

                                                             
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014 : 60 
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014: 55 
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Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 

gabungan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus 

(case approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua undang-undang yang sedang ditangani. Pendekatan 

undang-undang yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni terhadap 

peraturan perceraian yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata), kompilasi hukum Islam,Undang-Undang perkawinan, Undang-

undang ketenagakerjaan, Undang-undang Tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sedangkan pendekatan kasus (case 

approach) dilakukan dengan ratio decidendi atau reasoning dengan menelaah 

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari pertimbangan 

pengadilan sampai kepada suatu putusan.
10

 Pendekatan kasus dalam penelitian 

hukum ini yakni dengan menelaah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam penelitian hukum ini adalah bersifat preskriptif. Ilmu 

hukum termasuk ilmu yang bersifat preskriptif dimana tidak memerlukan 

hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, namun memberikan preskripsi 

mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.
11

 Penelitian mengenai perceraian 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri. Pada putusan Mahkamah Agung 

                                                             
10

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014:133 - 

134 
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014 : 59 
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Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. Tidak memerlukan 

hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya, tetapi penelitian ini bersifat 

bagaimana seharusnya hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan 

putusan terhadap tergugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

4. Sumber data  

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah data 

sekunder atau bahan pustaka. Berdasarkan jenis data yang digunakan tersebut, 

diperlukan sumber penelitian yang dibedakan antara bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 

bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Sedangkan bahan hukum 

sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 

dokumen-dokumen resmi.
12

 

a. Sumber Data Primer  

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

2) Undang-Undang perkawinan; 

3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. 

b. Sumber Data Sekunder  

1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum; 

2) Jurnal-jurnal hukum; 

3) Skripsi dan tesis; 

4) Artikel; 

                                                             
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014: 181 
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5) Bahan dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk 

mendukung penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan 

hukum tertulis dengan menggunakan content analisys, yang berguna untuk 

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari literatur, buku-

buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian 

lainnya serta putusan hakim yang erat kaitannya dengan permasalahan yang 

dibahas. Berdasarkan bahan hukum tersebut, kemudian dianalisis dan dirumuskan 

sebagai bahan pendukung dalam penelitian hukum ini, khususnya yang 

berhubungan dengan kasus Perceraian Tenaga Kerja Wanita (TKW) Diluar Negeri 

(putusan nomor:1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn). 

6. Analisa Data  

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah 

teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola 

berfikir deduktif. Metode deduktif ini berpangkal dari pemajuan premis mayor, 

kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis tersebut kemudian ditarik 

suatu kesimpulan atau conclusion. Premis mayor yang dimaksud adalah aturan  

hukum, sedangkan premis minor adalah fakta hukum dan dari kedua hal tersebut 
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akan ditarik konklusi.
13

 Adapun dalam penelitian hukum ini yang dimaksud 

dengan premis mayor adalah aturan hukum dalam Undang-Undang perkawinan, 

sedangkan premis minor dalam penelitian hukum ini adalah fakta hukum dalam 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1065/Pdt.G/2015/PA.Kjn. 

Dari kedua hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab isu 

hukum yang terdapat dalam penelitian hukum ini. 

G. Sistematika Penulisan  

Pada dasarnya kajian skripsi ini merupakan satu kesatuan utuh dan terpadu 

yang dibagi kepada empat bab. Masing-masing bab dikonstruksi dengan 

sistematis sebagai barikut:  

Bab I, adalah pendahuluan yang memberi arah untuk pembahasan 

seluruhnya. Dalam bab ini dikemukakan Latar belakang masalah yang 

menguraikan secara jelas urgensi penelitian ini dilakukan. Pada perumusan 

masalah dikemukakan pertanyaan-pertanyaan pokok yang dijadikan pijakan yang 

menjadi fokus penelitian. pada bab ini juga dikemukakan tujuan dan kegunaan 

penelitian yang menggambarkan sasaran akhir dari penelitian ini.  

Selanjutnya  dikemukakan  tinjauan  pustaka  untuk  mengungkapkan  beberapa 

penelitian yang telah ada sebelumnya dan menggambarkan spesifikasi yang 

membedakannya dengan penelitian penelitian yang telah ada sebelumnya. 

Kemudian dipaparkan pula kerangka teoritik yang merupakan teori-teori yang 

digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Adapun metode penelitian 

dijelaskan secara tegas dan lugas untuk memberikan kepastian mekanisme 

                                                             
13

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2014: 89-

90 
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penelitian ini dilakukan, baik dalam mengumpulkan data, mengolah serta 

menyimpulkannya. Pada bagian akhir bab ini dikemukakan sistematika dari 

keseluruhan pembahasan.  

Bab II, ini dijelaskan tentang pengertian cerai gugat, faktor-faktor 

penyebab perceraian, alasan terjadinya perceraian, prosedur pengajuan cerai 

gugat, pendapat ulama tentang cerai gugat, selanjutnya dijelaskan pula tentang 

pengertian TKW (Tenaga Kerja Wanita), Faktor keberangkatan TKW ke luar 

negeri, dan tinjauan tentang TKW.  

Bab III, ini menerangkan putusan pengadilan agama tentang Kasus 

perceraian Tenaga Kerja Wanita di luar negeri menurut hukum Islam dan 

Indonesia, dan faktor-faktor sebab terjadinya perceraian menurut (Putusan Nomor. 

1065/pdt.G/2015/pa.Kjn). Kemudian dianalisis terhadap putusan Pengadilan 

Agama Kajen tentang Kasus perceraian TKW (Tenaga Kerja Wanita). Meliputi 

fakta hukum dan dasar hukum yang terkandung didalam putusan Nomor : 1065/ 

Pdt. G/2015/Pa. Kjn. 

             Bab IV, adalah akhir dari pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan penutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




