
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Allah menciptakan manusia di dunia ini menghendaki dan mengangkatnya 

menjadi khalifah Allah di bumi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat 

Al-Baqarah:30 

          

            

    

Artinya: “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka 

berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang 

akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan 

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
1
 

Sebagai khalifah Allah di muka bumi manusia memikul tugas melaksanakan 

apa yang diinginkan oleh Dzat yang mengangkatnya menjadi khalifah itu. Salah 

satu tugas manusia di muka bumi ini ialah memakmurkan bumi, yaitu 

mengembangkan anak keturunan, membuat sejarah dan menciptakan peradaban 

umat manusia yang luhur dan ideal. 

Allah juga telah menetapkan hukum halal dan haram bagi umat manusia, 

apa yang dihalalkan Allah itu akan menjamin kebutuhan hidup manusia secara 
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universal, salah satunya ialah perkawinan.
2
 Dalam Kompilasi Hukum Islam 

“perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau 

mitsaaqan ghaliidhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah.” Sedangkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
3
 

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum:21 

             

         

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”.
4
 

Disamping tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah warahmah, tujuan perkawinan juga merupakan sarana 

yang ideal untuk memperoleh keturunan, dengan lahirnya keturunan itu mampu 

mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang untuk memajukan dan 

meningkatkan kehidupannya. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan siap membantu antara yang satu dengan yang lain secara 

lahir batin. Suami isteri juga wajib memelihara kehormatannya, di samping itu 

mereka harus memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak 

mereka mulai dari pertumbuhan jasmani, rohani, mengembangkan kecerdasan 
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akal pikiran mereka sampai kepada pendidikan agamanya. Dalam Islam, suami 

menduduki tempat sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. 

Tetapi hak dan kedudukan isteri dalam rumah tangga itu seimbang dengan berat 

tugas kewajibannya dan seimbang pula kedudukannya dengan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga. Allah melalui Al-Qur’an dan Rasul-Nya telah 

memberikan tuntunan dan aturan hukum terhadap hak dan kedudukan suami dan 

isteri tersebut.
5
 

Demikianlah seharusnya hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga, 

namun kadang-kadang pasangan suami isteri sibuk dengan pekerjaannya sehingga 

dalam kehidupan rumah tangganya tidak selalu menikmati ketenangan dan 

kedamaian secara terus menerus, sehingga kemungkinan akan timbul suatu 

permasalahan seperti terjadi perselisihan, pertengkaran karena tabiat, status sosial 

dan mungkin pada diri suami atau isteri terlihat gejala-gejala yang dapat dinilai 

sebagai benih retaknya kehidupan rumah tangga dan benar-benar sangat 

mempengaruhi kedamaian hidup rumah tangga, maka kedua belah pihak suami 

isteri wajib segera mengadakan perdamaian untuk kerukunan perkawinanya. Akan 

tetapi, jika suami isteri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi 

solusi dengan perceraian atau talak. Diperbolehkannya talak hanyalah dalam 

keadaan tertentu saja apabila tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak.
6
 

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan 

perkawinan. Sesuai dengan pendapat Sahal Mahfud, “perceraian diperbolehkan 

karena dalam situasi dan kondisi tertentu dan dibenci karena membawa akibat-

                                                      
5
 Imam Muchlas, Op.Cit., hal. 78 

6
 Mohammad Idris Ramulyo., Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 27 



4 

 

akibat buruk”, Karena itulah, perceraian merupakan tindakan yang paling dibenci 

oleh Allah meskipun diperbolehkan.
7
 

Sebagaimana Rasulullah bersabda: 

 
Artinya:“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta’alaa adalah 

menjatuhkan thalaq"(H.R. Abu Dawud dan Al-Hakim)
8
 

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi 

mengenai perceraian secara khusus tetapi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) 

hanya menyatakan alasan-alasan saja, bahwa perceraian dapat dilakukan apabila 

sesuai dengan alasan yang telah ditentukan. Dilihat dari putusnya perkawinan 

dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus 

karena kematian, karena talak, dan karena putusan Pengadilan.
9
 Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sedangkan talak adalah 

perceraian yang diajukan oleh suami. Seorang suami yang menceraikan isterinya 

harus mengajukan permohonan di tempat tinggal isteri,
10

 sedangkan menurut 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, perceraian dibagi 2. Pertama, cerai talak 

yaitu permohonan perceraian seorang suami yang beragama Islam yang akan 

menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk 

                                                      
7
 Sahal Mahfudh, Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Prolematika Umat. 

(Surabaya:Ampel Suci, 2003), hal. 156 
8
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dalam al-Mustadrak, al-Tabrani dalam al-Kabir dan Ibnu Adi dalam al-Kamil 
9
 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung:  Pustaka Setia,1999), hal.  

10 
10

 Diajukan ditempat isteri kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan 

tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Dalam hal Termohon bertempat 

kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman Pemohon. dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, 

maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

perkawinan mereka dilangsungkan. 
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mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Kedua, cerai gugat yaitu 

gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila 

Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

Tergugat.
11

 Oleh karena itu, urusan perceraian tidak lagi semata-mata urusan 

pribadi suami. Urusan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk 

memberi izin suami untuk mengucapkan ikrar talak.
12

 

Salah satu akibat buruk dari perceraian yaitu ketika telah menghasilkan 

anak. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan akibat perceraian kedua orang 

tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh 

dari kedua orang tuanya; Di samping itu, nafkah dan pendidikannya dapat 

terganggu. Atas dampak negatif tersebut, Pengadilan Agama dapat mewajibkan 

kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan 

sesuatu kewajiban kepada mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila 

isterinya tidak nusyuz) dan nafkah untuk anak-anak, pemeliharaan anak-anak 

(hadhonah), walaupun tidak adanya tuntutan dari isteri. Menurut pasal 66 ayat (5) 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim dapat menghukum mantan 

suami membayar kewajiban tersebut kepada mantan isteri yang jumlahnya 

disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga tidak memberatkannya.
13

 

Kewajiban suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada mantan 

isteri didasarkan pada firman Allah surat Al-Baqarah:236 
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Artinya:”Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan 

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang 

patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan.”
14

 

Apabila seorang suami mengajukan cerai talak, maka isteri juga dapat 

mengajukan gugatan nafkah madhiyah, iddah dan hadhonah, biaya penghidupan 

anak tersebut sebelum putusan talak dijatuhkan melalui gugatan rekonvensi 

(gugatan balik) apabila isteri khawatir kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh 

suaminya setelah terjadinya perceraian. 

Manfaat gugat rekonvensi ini adalah untuk mengimbangi gugatan 

Penggugat, agar sama-sama dapat diperiksa sekaligus. Untuk mengajukan gugatan 

rekonvensi harus memenuhi syarat-syarat. Pertama, gugatan rekonvensi ini harus 

diajukan pada jawaban pertama; kedua, penyusunan gugatan rekonvensi sama 

dengan gugatan konvensi dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama serta 

belum diputus. Di samping itu, akan memperoleh keuntungan, selain 

memperingan biaya juga mempermudah prosedur pemeriksaan. Dengan 

dimungkinkannya pihak Termohon mengajukan gugat rekonvensi kepada 

Pemohon, maka Termohon tidak perlu mengajukan gugatan baru, gugatan 

rekonvensi ini cukup diajukan bersama-sama dengan jawaban terhadap gugatan 

Pemohon. Jadi dalam gugatan itu ada gugatan yang saling berlawanan yaitu 
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gugatan konvensi (gugat asal) dan gugatan rekonvensi (gugat balik). Dalam 

gugatan konvensi Pemohonnya adalah Pemohon asal, dan Termohonnya adalah 

Termohon asal, sedangkan dalam gugat rekonvensi Pemohonnya adalah 

Penggugat rekonvensi atau Termohon asal, sedangkan Termohonnya adalah 

Tergugat rekonvensi atau Pemohon asal. 

Untuk masalah ini, peneliti akan melakukan penelitian kasus yang terjadi di 

Pengadilan Agama Malang yang menyangkut gugat rekonvensi terhadap cerai 

talak, salah satunya perkara No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg. yang terdaftar di 

kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 17 November 2009, yaitu 

mengenai masalah nafkah setelah terjadinya perceraian.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini 

mengambil judul “PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN GUGAT 

REKONVENSI TERHADAP CERAI TALAK (Studi Putusan Perkara 

Nomor 1537/Pdt.G/2009/PA.Mlg)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, 

maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Alasan apa yang menyebabkan terjadinya gugat rekonvensi? 

2. Bagaimana prosedur gugatan rekonvensi terhadap proses cerai talak? 

3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus gugatan rekonvensi 

terhadap cerai talak tersebut? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya gugat 

rekonvensi. 

b. Untuk mengetahui gambaran tentang prosedur pelaksanaan pengajuan gugatan 

rekonvensi yang dilakukan oleh pencari keadilan di Pengadilan Agama Kota 

Malang. 

c. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian 

atas gugatan rekonvensi. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

1) Memberikan wawasan tentang prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara 

gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya.  

b. Secara Praktis 

1) Bagi penulis pribadi, untuk lebih memperluas wawasan berfikir serta 

sebagai ilmu pengetahuan dalam studi Hukum Islam yang nantinya akan 

dipergunakan dalam kehidupan selanjutnya. 

2) Bagi Pengadilan, bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil 

suatu keputusan jika terjadi persoalan yang sama.  
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3) Bagi masyarkat luas, memberikan wawasan tentang prosedur pelaksanaan 

penyelesaian perkara perdata dalam Peradilan kepada masyarakat khususnya 

mengenai gugat balik. 

D. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan data dan pembahasan 

permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode-metode:  

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode 

pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasar 

asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku 

dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research), yaitu suatu penelitian terhadap ada tidaknya keterkaitan 

antara kondisi ekonomi suami dengan masalah gugatan rekonvensi. Serta upaya 

Hakim-Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memutus perkara gugatan 

rekonvensi. Oleh  karena  itu,  data-data  yang  dikumpulkan  berasal  dari  data 

lapangan  sebagai  obyek  penelitian.  Untuk  memperoleh  validitas  data,  maka 

teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan 

pertimbangan tingkat perceraian di Kota Malang paling tinggi, pada tahun 2010 

mencapai 1.858 perkara. Sementara untuk kasus gugat rekonvensi di Pengadilan 
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Agama Malang, berdasarkan data tahun 2010 tidak dijelaskan secara spesifik, 

tetapi dijelaskan mengenai pembagian harta bersama, pengasuhan anak dan 

sebagainya yang semuanya itu termasuk kedalam tuntutan gugat rekonvensi. 

3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang berupa: 

a. Data Primer, adalah data pokok yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data-data 

yang berkaitan. Yaitu dengan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim 

yang menangani kasus tersebut dan penelitian secara langsung pada putusan. 

b. Data Sekunder, adalah data tambahan/data pendukung serta melengkapi data 

primer. Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil 

penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan tema yang penulis 

angkat dalam tugas akhir ini.  

c. Data Tersier, adalah data tambahan untuk mendukung data primer dan 

sekunder. Biasanya berupa kamus, ensiklopedi, majalah, dan literatur-literatur 

ilmiah lainnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh melalui instrumen penelitian 

yang berupa: 

a. Studi Dokumen 

Bisa meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan primer 

(Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden), 

dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penulisan tugas akhir di atas 
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dengan cara mencari, dan mempelajari serta menganalisa data-data yang 

diperoleh. 

b. Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan wawancara bebas 

terpimpin atau terarah. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas, tetapi 

kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan 

ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis 

dalam menyusun kerangka-kerangka pertanyaan, dan cara mengajukan 

pertanyaan disesuaikan dengan selera situasi yang ada. Di samping itu, penulis 

juga menggunakan wawancara terbuka, wawancara terbuka terdiri dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga 

responden/informan diberikan kebebasan menjawabnya. Pertanyaan terbuka 

menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespon, 

mereka terbuka dan bebas merespon. Respon dapat berupa dua kata atau dua 

paragraf. 

Dalam hal ini penulis mengadakan interview dengan Majelis Hakim yang 

menangani perkara tersebut. 

5. Analisa Data 

Analisis data yaitu analisis pada teknik pengolahan datanya dan melakukan 

uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah 

menganalisis informasi yang menitik beratkan pada penelitian dokumen, 

menganalisis peraturan dan putusan-putusan Hakim.  
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Teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan 

teknik deskriptif analitif yaitu dengan cara  memberikan gambaran umum tentang 

data yang telah diperoleh. Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk melihat 

karakteristik data yang kita peroleh. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan:  

a. Pendeka

tan Analisis (Analitical Appoatch) yaitu mengetahui makna yang terkandung 

oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan Perundang-undangan secara 

konsepsional, sekaligus mengetahui penerapanya dalam praktik dan putusan-

putusan hukum. 

b. Pendeka

tan kasus yaitu mempelajari pendekatan norma-norma atau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus 

yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi 

fokus penelitian. 


