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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin 

atau bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari 

kata nakaha, artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan 

untuk arti bersetubuh (wathi). Menurut Sayid Sabiq, perkawinan 

merupakan satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, 

baik manusia, hewan maupun tumbuhan.
2
 Perkawinan dilakukan oleh 

manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, bahwa segala sesuatu di 

dunia ini terdiri dari dua pasangan. Sesuai dengan firman Allah dalam al-

Qur‟an sebagai berikut: 

 َوِمن ُكلِّ َشْىٍء َخَلْقَوا َزْوَجْْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
Artinya: “ Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”(QS.Adh-Dhaariyat: 49).
3
 

 

Rasulullah Saw bersabda: 

َََااَءو َثََلثٌَة َحقٌّ َعَلى اَللَِّ  َكاَتُ  الَِّذي رُرِرُ  ا
ُ
و َواُ ُ   ي َبِيِِل اَللَِّ ًِ َُاا

 َعْنهُ ُمْما اُ
 َوالوَّاِكُح الَِّذي رُرِرُ  الَعَفاَف ")بون الرتمذي(

                                                           
1
 Depdikbud. 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. Cet. Ke-3. 

Edisi Kedua. Hal. 456.  
2
 Abdul Rahman Ghazali.  2010. Fiqih Munakahat. Jakarta. Prenada Media Group. Cet. 

Ke-3. Edisi Pertama. Hal. 8.  
3
 Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. 2014. Departemen Agama RI. Bandung. Sygma. Hal. 
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Artinya: “ Ada tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan dari 

Allah; Mujahid di jalan Allah, Mukaatib yang ingin melunasi utangnya, 

dan orang yang menikah supaya terjaga dari maksiat". (Sunan Tirmidzi)
4
 

 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang 

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.
5
 Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan 

adalah akad yang sangat kuat “mistaqan ghalidan” untuk mentaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

2. Rukun Perkawinan 

  Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan 

hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun 

perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang 

menjadi syarat sahnya perkawinan.
6
 

 Menurut jumhur ulama rukun pekawinan ada lima dan masing- 

masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Sebagai berikut:  

a. Calon mempelai laki-laki, 

 Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai 

laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus mempenuhi syarat 

mampu melaksanakan akad sendiri yakni: 

1) Islam 

                                                           
4
  Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 2007.  Shahih Sunan Tirmidzi.  Pustaka Azzam. 
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 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
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6
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2) Baligh 

3) Berakal sehat 

4) Tidak dipaksa 

5) Bukan mahram calon mempelai wanita 

6) Tidak sedang ihram haji atau umrah 

7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah. 

 

b. Calon mempelai perempuan 

 Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. 

Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:
7
 

1) Islam 

2) Berkal sehat 

3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki 

4) Tidak sedang ihram atau umrah 

5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah. 

 

c. Wali 

  Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan 

mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah: 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwalian
8
 

d. Dua orang saksi 

  Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah, ialah:  

1) Seorang laki-laki 

2) Muslim 

3) Adil 

4) Berakal sehat 

5) Baligh 

6) Mengerti maksud akad nikah 

                                                           
7
  Ibid. Hal. 68-69.  

8
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. Hukum Perdata Islam di 

Indonesia. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. Hal. 62. 
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7) Tidak terganggu ingatan 

8) Tidak tuna rungu atau tuli. 

 

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah 

serta mendatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah 

dilangsungkan.
9
 

e. Akad (ijab qabul) 

  Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih 

dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk 

menunjukkan keinganannya membangun ikatan. Sedangkan qabul 

adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan 

kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak 

pertama.
10

 

  Sebagai contoh lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku 

menikahimu” dan perempuan mengatakan “aku terima”. perkataan 

lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.  

  Ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi 

secara sah dengan kata-kata zawajtu (aku jodohkan) atau ankahtu (aku 

kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya.
11

: 

3. Syarat- Syarat perkawinan 

Untuk dapat melaksanakan perkawinan, maka harus memenuhi 

syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan dibedakan 

dalam dua bagian:
12

   

                                                           
9
 Ibid. Hal. 73.  
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 Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Solo.  Era 

Intermedia. Hal. 34.  
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a. Syarat-syarat materil 

Yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan 

perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan 

untuk memberi ijin. Syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d 11 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dapat dibedakan lagi 

dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang 

relatif/nisbi. 

1) Syarat materiil yang absolut/mutlak 

Yaitu tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan 

melangsungkan perkawinan, yang meliputi: 

a) Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 

tahun (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974), terdapat 

penyimpangan dari batas umur tersebut dapat mememinta 

dispensasi kepada Pengadilan. 

b) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan 

antara kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1). 

c) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2). 

d) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) 

                                                                                                                                                               
12

 Komariah.  2013. Hukum Perdata Edisi Revisi. Malang. UMM Press. Hal. 37.  
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cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meinggal 

dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih 

hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya. 

Menurut pasal 6 ayat 6 UU No. 1 tahun 1974, ketentuan 

tentang pihak-pihak yang berwenang memberikan izin 

tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya 

tidak menentukan lain.  

2) Melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang yang 

tertentu, yaitu:  

a) Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena 

darah dan perkawinan yang ditentukan dalam undang-undang 

perkawinan: 

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah atau pun ke atas. 

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.  

3. Berhubungan semenda.  

4. Berhubungan susuan.  

5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri dalam Hal seorang suami beristri 

lebih dari istri. 

6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
13

 

                                                           
13

 pasal  8 undang –undang  No. 1 tahun 1974 tentang  perkawinan  
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b) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain 

tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh 

pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan dalam 

Pasal 9 UU No 1 tahun 1974. 

c) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin 

lagi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, sepanjang 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari 

yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam pasal 10 UU 

No. 1 tahun 1974. 

d) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin 

lagi sebelum habis jangka tunggu dalam pasal 11 UU No. 1 

tahun 1974.
14

 

b. Syarat-syarat Formil 

Yaitu syarat-syarat yang berhubungan  dengan formalitas 

mengenai pelaksanaan perkawinan. 

1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon 

memepelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai 

pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka 

waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum 

perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 Dan 4 Peraturan Pemerintah 

                                                           
14

 Komariah. Op. Cit. Hal. 40.  
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Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). 

2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya 

pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. 

Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat 

meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus 

dipenuhi oleh mempelai. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 

Tahun 1974 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
15

  

4. Tujuan Perkawinan 

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh 

keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga 

yang damai dan teratur. 
16

 

Selain itu, bahwa tujuan perkawinan dalam islam untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, dan sekaligus untuk 

membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam 

menjalani hidup di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar terciptanya 

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat.
17
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 Ibid. Hal. 41. 
16

 Yunus Mahmud. 1964. Hukum Perkawinan dalam Islam. Jakarta. CV Al-Hidayah. 

Hal. 1. 
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 Mohd. Idris Ramulyo. 2002. Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari undang-

undang No.1 Tahun 19974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. PT. Ikrar Mandiri Abadi. Cet. 

Ke-4. Hal. 27 
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5. Perjanjian Perkawinan 

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat 

sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak 

calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan 

dilangsungkan.
18

 Menurut Az- Zaqra,  perjanjian (akad) dalam 

terminologi fikih adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua 

pihak atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat 

diri.
19

  

Ada dua hal yang penting mengenai perjanjian perkawinan 

ini.yaitu:  Pertama, perjanjian ini bukan merupakan sebuah keharusan. 

Tanpa ada perjanjian perkawinanpun, perkawinan tetap dapat 

dilaksanakan. Dengan kata lain, perjanjian perkawinan hanya sebuah 

lembaga yang dipersiapkan apabila ada pihak-pihak yang merasa perlu 

untuk membuat perjanjian untuk menghindarkan terjadinya perselisihan 

di belakang hari, misalnya mengenai pemisahan antara harta pribadi dan 

harta bersama. Kedua, berkaitan dengan isi perjanjian tersebut kendati 

pada dasarnya dibebaskan tetapi tidak boleh bertentangan dengan aturan-

aturan syari‟at. 

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa: 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah 

pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian 

tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah 

                                                           
18

  Sayyid Sabiq. 2000. Fikih Sunah Jilid 7. Bandung. PT. Al-Maarif. Hal. 145-146. 
19

 Ria Desviastanti. Dalam Tesisnya Berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Harta 

Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Hal. 56. 
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mana isisnya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak 

ketiga tersangkut 

2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-

batas hukum, agama, dan kesusilaan. 

3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 

dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

Dalam Pasal 47 KHI juga mengatur mengenai perjanjian 

perkawinan, yang berbunyi: 

1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 

calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang 

disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta 

dalam perkawinan 

2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran 

harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing 

sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga 

isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing 

untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta 

bersama atau harta syarikat. 

Dari pasal tersebut diketahui bahwa KHI memandang perjanjian 

perkawinan bukan hanya harta bersama yang didapat selama perkawinan 

berlangsung, tetapi juga termasuk harta bawaan masing-masing suami 

istri. Perjanjian perkawinan juga bukan hanya untuk melakukan 

pemisahan harta, tetapi dapat juga menyatukan harta, tergantung dari apa 

yang disepakati oleh para  pihak. Adanya perjanjian perkawinan ini tidak 

menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan 

rumah tangga.
20
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 A. Damanhuri H. R. 2012.  Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. 

Bandung. Mandar Maju. Hal. 12.  
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6. Pembatalan Perkawinan 

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri 

sesudah dilangsungkan perkawina. Selain itu pembatalan perkawinan juga 

tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang 

dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah 

ada. Sedangkan Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut 

fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh sebagai salah 

satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan 

hubungan perkawinan yang telah berlangsung.
21

 

Perkawinan dapat dibatalkan, dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 

melangsungkan perkawinan. Sementara menurut Pasal 71 KHI, yaitu: 

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. 

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih 

menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang). 

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari 

suami lain. 

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. 

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali 

yang tidak berhak. 

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

g. Perkawinan yang dilakukan dengan saudara kandung dari isteri 

atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.
22

 

 

7. Putusnya perkawinan 

Putusnya perkawinan serta akibatnya di atur dalam Bab VIII  Pasal 

38 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

                                                           
21

 Ahmad Ajhar Basyir. 2000.  Hukum Perkawinan Islam . Yogyakarta.  UII  press. hal 

85. 
22

 Wati Rahmi Ria. 2007. Hukum dan Hukum Islam. Bandar Lampung.  CV Sinar Sakti. 

Hal. 137.  
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diatur juga dalam Bab V Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 

1975 tentang Tata Cara Perceraian. Menurut Pasal 38 KHI dapat putus 

dikarenakan tiga hal, yaitu : 

1. Kematian. 

2. Perceraian, dan 

3. Atas Keputusan Pengadilan.
23

 

 

a) Kematian 

Kematian adalah hilangnya nyawa seseorang, jika salah satu dan 

pasangan suami istri mengalami kematian, maka dengan kematian inilah 

yang menyebabkan putusnya perkawinan, pihak yang ditinggalkan akan 

mewariskan harta pasangannya.  

Dalam hal putusnya perkawinan karena kematian jika yang 

meninggal dunia adalah suami maka yang ditinggalkan adalah istri. Istri 

yang ditinggalkan mati suaminya harus beriddah (masa tunggu) selama 

empat bulan sepuluh hari, dan jika istri yang ditinggal oleh suaminya 

dalam keaadaan hamil maka istri harus beriddah sampai kelahiran 

anaknya. 

b) Perceraian  

  Sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 

disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hal tersebut dapat 

dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Tiap-tiap 

                                                           
23

  Aggota IKAPI. 2015. Kompilasi Hukum Islam. Bandung. Nuansa Aulia. Hal. 84.  
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perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Maksudnya, apabila perkawinan harus dicatatkan, begitu pula 

bila terjadi perceraian antara keduanya. Jadi, ketika menikah suami istri 

tentu memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinannya dari 

pihak KUA (Kantor Urusan Agama). Namun, apabila terjadi perceraian, 

akta nikah diganti dengan akta cerai yang diberikan oleh pengadilan 

agama yang menangani kasus perceraian suami istri yang 

bersangkutan.
24

  

c) Atas Keputusan Pengadilan. 

Dalam  Pasal 39 UU No.  1   Tahun  1974 dinyatakan bahwa: 

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 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan perundangan sendiri.
25

 

Berkaitan dengan pasal di atas maka selanjutnya dijelaskan 

mengenai penyebab terjadinya perceraian dalam Pasal 19 PP No. 9 

Tahun 1975 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan berikut: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya; 

                                                           
24

 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

Studi Kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih. Hal. 217. 
25

 Undang-Undang Perkawinan serta Penjelasannya. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Hal. 20. 
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3) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain; 

4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 

5) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
26

 

 

Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 116  KHI mengenai 

sebab-sebab terjadinya perceraian karena alasan-alasan sebagai berikut: 

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. 

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya. 

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung. 

4) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. 

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

6) Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

7) Suami melanggar taklik talak.  
8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak rukunan dalam rumah tangga.
27

 

 

 

B. Tinjauan Umum Wanita Karir 

1. Pengertian Wanita Karir 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan 

dewasa. Sedangkan “karir” berarti wanita yang berkecimpung dalam 

kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).
28
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Wanita karir adalah wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu 

atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, 

untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. 

Umumnya karir ditempuh oleh wanita diluar rumah sehingga wanita karir 

tergolong mereka yang berkiprah disektor publik.
29

 Hal ini dinyatakan 

pada Pasal 27 Ayat 2 Undang Undang 1945 yaitu: “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Dari kutipan 

UUD 1945 tersebut telah jelas bahwa tatanan kehidupan terdapat oleh 

kemampuan warga negara untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan yang 

layak. Begitu pula dalam Pasal 38 yang berbunyi:  

1) Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 

kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 

2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang 

disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan. 

3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 

yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 

syarat-syarat perjanjian kerja yang sama. 

4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan 

pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak 

atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin 

kelangsungan kehidupan keluarganya.
30

 

Dalam kesempatan bekerja tidak ada yang membedakan antara pria 

dan wanita untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh sebab itu, dalam Pasal 5 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaan 

menyatakan bahwa:  setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama 

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dan dalam pasal 6 UU 
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No. 13 Tahun 2003 setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan 

yang sama tanpa diskriminasi pengusaha. 

Dalam firman Allah :  

ُ َعَمَلُكْم َوَرُبنلُُي َواْلُمْؤِمُوننَ   َوُقِل اْعَمُلنا َفَسَِ َرى اَللَّ
Artinya: “ Dan Katakanlah (Muhammad): Bekerjalah kamu, maka Allah 

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu.”(QS. At-Taubah:105)
31

 

 

 Pada dasarnya, bekerja bagi seorang wanita dalam islam hukumnya 

mubah, bukan sunnah atau wajib. Tetapi jika seorang wanita (istri) 

berkehendak bekerja, maka hal itu diperbolehkan dengan adanyanya 

syarat-syarat tertentu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:  

َّا اْكَََسْْبَ  ۖ  ا اْكَََسُينا لِلّرَِجاِل َهِصٌِ  مَِّّ  َواْبأَُلنا اَللََّ ِمن  ۖ  َولِلوَِّساِء َهِصٌِ  مِّ  
ِإنَّ اَللََّ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلًِما ۖ  َفْضِلِي   

Artinya:”(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa 

yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari 

apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari 

karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu”.(QS. An-Nisa:32)
32

 

 

Dalam sebuah hadist telah dikisahkan, yaitu :   

 

َشاُم ْبُن ُعْرَوَة َعْن  ًِ َثِِن  ثَ وَا َأِب َعِن اْبِن ِإْبَحاَق قَاَل َح َّ ثَ َوا رَ ْعُقنُب َح َّ قَاَل َح َّ
 ْبِن َمْسُعنٍا َوأُمِّ َعْن رَاِئطََة اْمَرأَِة َعْيِ  اَللَِّ  أَبِِِي َعْن ُعيَ ِِْ  اَللَِّ ْبِن َعْيِ  اَللَِّ ْبِن ُعََْيةَ 

َعََِما  َوَلِ ِى وََكاَهْت اْمرَأًَة َصَواَع اْلَِِ  قَاَل وََكاَهْت تُ ْوِفُق َعَلِِْي َوَعَلى َوَلِ ِى ِمْن َصو ْ
قَاَلْت فَ ُقْلُت لَِعْيِ  اَللَِّ ْبِن َمْسُعنٍا َلَقْ  َشَغْلََِِن أَْهَت َوَوَلُ َك َعْن الصََّ َقِة َفَما 

ِطُِع َأْن أََتَص ََّق َمَعُكْم ِبَشْيٍء فَ َقاَل ََلَا َعْيُ  اَللَِّ َواَللَِّ َما ُأِح ُّ ِإْن َلَْ َرُكْن َأْبََ 

                                                           
31

 Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid. Op. Cit. 203. 
32

 Ibid. Hal. 83 



30 
 

 ي َذِلَك َأْجٌر َأْن تَ ْفَعِلي َفأََتْت َرُبنَل اَللَِّ َصلَّى اَللَُّ َعَلِِْي َوَبلََّم فَ َقاَلْت رَا َرُبنَل 
ا اَللَِّ ِإّّنِ اْمرَأٌَة َذاُت صَ  َرًَ َما َوَلَِْس ِل َوََل ِلَنَلِ ي َوََل لَِزْوِجي هَ َفَقٌة َغِ ْ َعٍة أَبُِِع ِمو ْ و ْ

َوَقْ  َشَغُلنّن َعْن الصََّ َقِة َفَما َأْبََِطُِع َأْن أََتَص ََّق ِبَشْيٍء فَ َمْل ِل ِمْن َأْجٍر ِفَِما 
 َعَلِِْي َوَبلََّم أَْهِفِقي َعَلِِْمْم فَِننَّ َلِك  ي أَهْ َفْقُت قَاَل فَ َقاَل ََلَا َرُبنُل اَللَِّ َصلَّى اَللَُّ 

 َذِلَك َأْجَر َما أَهْ َفْقِت َعَلِِْممْ 
Artinya: (Ahmad bin hanbal berkata), telah menceritakan kepada kami 

Ya'qub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishaq 

berkata; telah menceritakan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari 

Bapaknya dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ra`ithah, istri 

Abdullah bin Mas'ud, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang 

biasa membuat kerajinan. ('Urwah) berkata; dia berinfak kepada 

(Abdullah) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia berkata; saya berkata 

kepada Abdullah bin Mas'ud, kamu dan anakmu telah menyibukkanku 

dari bersedekah, sehingga saya tidak bisa bersedekah bersama kalian. 

Abdullah berkata kepadanya 'Demi Allah, saya tidak suka kamu 

melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Raitah 

kontan mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata; 

'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan, yang 

hasilnya bisa saya jual, namun anak dan suamiku tidak ada nafkahnya 

selainnya, namun selanjutnya mereka menyibukkanku sehingga aku tidak 

bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya 

belanjakan?. Rasulullah Shallallahu' alaihiwasallam bersabda: 

"Berinfaklah kepada mereka, karena hal itu menjadi pahala bagimu”. 

(HR. Ahmad
33

) 
  

Muhammad Quthb, salah seorang pemikir ikhwanul muslimin 

menulis dalam bukunya Syubuhat Haula Al –Islam, menjelaskan bahwa:  

“Perempuan pada zaman nabi pun bekerja, ketika kondisi menuntut 

mereka untuk bekerja. Masalah bukan terletak pada ada atau 

tidaknya hak mereka untuk bekerja. Islam tidak cenderung 

mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-

pekerjaan yang atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan 

kebutuhan atas dasar wanita itu sendiri. Misalnya kebutuhabn untuk 

bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena 

yang menanggung  hidupnya tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya.”
34
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Berdasarkan boleh tidaknya wanita keluar rumah, pada zaman nabi 

SAW terdapat beberapa figur dan tokoh wanita dan sahabat yang aktif 

bekerja. Sebagai contoh ialah Zainab Binti Jahsiistri Rasulullah SAW 

aktif bekerja menyamak kulit binatang dan hasilnya disedekahkan, Raifah 

istri Ibnu Mas‟ud juga aktif bekeja karena suami dan anaknya ketika itu 

tidak mampu membiayai rumah tangganya, dan  Asy-Syifa (w. 640 H), 

ialah seorang wanita yang pandai menulis diangkat oleh Umar bin 

Khattab menjadi petugas mengawasi pasar kota Madinah.
35

 

2. Peran dan Fungsi Seorang Wanita 

a. Wanita sebagai ibu 

Islam memandang dan memposisikan wanita sebagai ibu ditempat 

yang luhur dan sangat terhormat. Ibu adalah satu diantara orang tua 

yang yang mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 

setiap individu.
36

 

Posisi perempuan sebagai ibu dalam Islam sangat tinggi, ia 

berhak mendapatkan penghormatan tiga kali besar dari penghormatan 

anak kepada ayahnya.
37

 Ditangan ibu-lah setiap individu dibesarkan 

dengan kasih sayang yang tidak terhingga. Secara tegas Alquran 

memerintahkan setiap manusia untuk menghayati dan mengapresiasi 

ibu atas jasa-jasanya dengan berbuat baik kepadanya. Allah berfirmn:  
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وَ  ًوا َعَلى  َوَوصَِّ ْ هَساَن ِبَناِلَ ْرِي ََحََلَُْي أُمُُّي َوًْ ٍن َوِفَصالُُي  ي َعاَمْْيِ َأِن  ا اْْلِ َوًْ
 ِإَِلَّ اْلَمِصيُ  اْشُكْر ِل َوِلَناِلَ ْركَ 

Artinya “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang bapak ibunya, ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepada Ku dan kepada ibu bapakmu, hanya 

kepada Kulah kembalimu.”( QS. Luqman:14 ).
38

 

 

Ayat ini menunjukkan sebagai salah satu dari orang tua seorang 

ibu mempunyai hak untuk diapresiasi dan diperlakukan sebaik-

baiknya terutama oleh anak-anaknya. Apresiasi dan rasa syukur itu 

adalah semacam kompensasi dari jerih payah ibu yang melahirkan, 

merawat, mengasuh dan mendidik. Bentuk penghormatan lainnya juga 

menjadi hak ibu untuk mendapatkanya adalah diperlakukan dengan 

tutur kata yang santun dan dijaga perasaannya. 

b. Wanita sebagai istri 

  Peran lain wanita dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai 

istri. Suami dan istri adalah sepasang makhluk manusia yang atas 

dasar cinta kasih suci mengikat diri dalam jalinan nikah. Keduanya 

saling melengkapi dan saling membutuhkan. Sebagaimana firman 

Allah :  

ًُنَّ لَِياٌس لَُّكْم َوأَهَُْم لَِياٌس َلَُّنَّ   
Artinya: “Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah 

Pakaian  bagi mereka.” (Q.S. al-Baqoroh:187).
39

 

 

Sesuai dengan ayat ini, antara suami dengan istri kedekatannya 

dan fungsinya adalah bagaikan pakaian yang melekat tubuh 
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pemakainya, saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling 

melindungi. Islam memandang perkawinan melalui jalinan pernikahan 

dalam rangka menyejahterakan manusia (baik pria maupun wanita) 

serta menjamin kelangsungan hidup manusia melalui reproduksi dan 

regenerasi dalam sistem yang sehat.
40

 

Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kewajiban wanita 

mendapat tempat yang layak. Hal ini karena kaum wanita menyadari 

akan hak dan kewajibannya serta kedudukannya didalam keluarga, 

masyarakat dan Negara.
41

 Diantara pasal-pasal yang menyebutkan 

kedudukan wanita dalam UU No. 1 Tahun 1945 sebagai berikut: 

Pasal 30: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk 

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan 

masyarakat. 

Pasal 32: (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang 

tetap, (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di 

tentukan oleh suami istri bersama. 

Pasal 33: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat 

menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu 

kepada yang lain. 

Pasal 34: (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya, (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-

baiknya, (3) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-

masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.
42

 

 

Dalam undang-undang perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa 

kedudukan suami (pria) adalah sebagai pemimpin yang wajib 

melindungi dan wajib memberi nafkah, sedangkan istri (wanita) 
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adalah sebagai ibu rumah tangga suaminya itu. Artinya, istri (wanita) 

juga sebagai pemimpin tetapi masih dalam wilayah kepemimpinan 

suaminya.
43

 

Dalam ajaran Islam, wanita juga mempunyai hak dan kesempatan 

berkarier dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai 

wanita. Seorang wanita dikatakan wajib terjun kedalam bidang profesi 

jika berada dalam dua kondisi.  

1) ketika harus menanggung biaya hidup sendiri beserta keluarga 

pada saat orang yang menanggungnya sudah tiada atau tidak 

berdaya (orang tua, suami atau Negara).  

2) kondisi wanita dianggap fardu kifayah untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan yang dapat membantu terjaganya eksistensi suatu 

masyarakat muslim. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita 

haruslah berusaha sedapat mungkin mensingkronkan kewajiban 

dengan tanggung jawabnya terhadap rumah tangga dan anak-

anak.
44

 

c. Wanita Sebagai Pribadi dan Anggota Masyarakat. 

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan 

berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Setiap 

individu membentuk keluarga dan keluarga-keluarga itu merupakan 

komponen masyarakat. Tidak dapat dielakkan bahwa masyarakat 

tersebut lebih kurang separo anggotanya adalah wanita. Dengan 
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demikian, kokoh tidaknya masyarakat dan tercapai tidaknya harapan 

dan cita-cita masyarakat ditentukan oleh wanita, walaupun ini tidak 

boleh dipahami bahwa kehidupan masyarakat hanya menjadi 

tanggung jawab wanita.
45

 

3. Syarat-Syarat Wanita Karir Dalam Hukum Islam 

Seorang wanita boleh bekerja jika ada salah satu dari sejumlah 

keadaan yang membolehkan wanita bekerja diluar rumah sehingga 

dikatakan bahwa wanita karir itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Dengan demikian, keluarnya wanita dari rumah untuk bekerja itu tidak 

berakibat buruk bagi dirinya, suaminya, anak-anaknya dan 

masyarakatnya. Diantara persyaratan yang telah ditetapkan para ulama‟ 

fiqih bagi wanita adalah: 

a. Persetujuan suami 

Adalah hak suami untuk menerima atau menolak keinginan istri 

untuk bekerja diluar rumah, sehingga dapat dikatakan bahwa 

persetujuan suami bagi wanita karier merupakan syarat pokok yang 

harus dipenuhinya karena laki-laki adalah pengayom dan pemimpin 

bagi wanita.
46

 

b. Menyeimbangkan tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja 

Sebagian besar wanita muslimah yang dibolehkan bekerja diluar 

rumah karena tuntutan kebutuhan primer rumah tangganya, tidak 
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mampu menyamakan dan menyeimbangkan antara tuntutan rumah 

tangga dan kerja. Adanya aturan-aturan pekerjaan baik dari segi waktu 

maupun dari segi kesanggupan, menyebabkan seorang istri 

mengurangi kualitas pemenuhan kewajiban rumah tangganya atau 

bahkan mempengaruhi kesehatannya. 

c. Pekerjaan yang tidak menimbulkan khalwat 

Yang dimaksud dengan khalwat adalah berduaannya laki-laki dan 

wanita yang bukan mahram. Pekerjaan yang didalamnya besar 

kemungkinan terjadi khalwat akan menjerumuskan seorang istri 

kedalam kerusakan. 

d. Menghindari pekerjaan yang berbahaya bagi diri wanita dan 

masyarakat. 

e. Menjauhi segala sumber fitnah.
47

 

f. Memperpanjang pakaiannya hingga menutupi kedua kakinya dan 

menutupkan kerudung ke kepalanya sehingga tertutup bagian leher, 

bagian atas dada, dada dan wajahnya.
48

 

 

C. Tinjauan  Umum tentang  Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, sedangkan kata cerai berarti 

pisah
49

 yaitu perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih 

                                                           
47

 Ibid.  Hal. 146-149. 
48

 Abu Abdirrahman Sayyid bin Abdirrahman Ash Shubaihi, Risalah ilal Arusain Az 

Zawaj wal Mu’asyaratin Nisaa. Sukoharjo. Ghuroba‟.  Hal. 342. 
49

 Yufid Aplikasi. KBBI Online.  



37 
 

hidup. Dalam Islam kata cerai disebut dengan Talak. Arti talak menurut 

bahasa adalah melepaskan, sedangkan menurut istilah berarti melepaskan 

ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan 

istri dalam waktu tertentu atau selamanya.
50

 

Perceraian di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kategori, 

perbedaan ini dilihat dari siapakah yang melakukan permohonan untuk 

bercerai. Dalam Pasal 117 KHI jo Pasal 129 KHI tertulis bahwa perceraian 

yang diajukan oleh suami adalah Cerai talak. sedangkan perceraian yang 

diajukan oleh istri disebutkan pada Pasal 132 ayat (1) KHI yaitu Gugat 

Cerai. Dari penjelasan disini dapat disimpulkan bahwa perceraian ini 

dapat diajukan oleh suami atau istri.Di dalam al-Qur‟an banyak ayat yang 

berbicara tentang masalah perceraian. Di antara ayat-ayat yang menjadi 

landasan hukum perceraian adalah firman Allah SWT:  

فَِنن طَلََّقَما َفََل ُجَواَح  ۗ  تَوِكَح َزْوًجا َغِ ْرَُى  فَِنن طَلََّقَما َفََل َتَِلُّ َلُي ِمن بَ ْعُ  َحّتَّ  
َوتِْلَك ُحُ وُا اَللَِّ رُ يَ ِِّوُ َما لَِقْنٍم  ۗ  ا َأن رُِقَِما ُحُ وَا اَللَِّ َعَلِِْمَما َأن رَ ََ رَاَجَعا ِإن ظَوَّ 

 رَ ْعَلُمننَ 
Artinya: “ Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang 

kedua), maka perempaun itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin 

dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah, 

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”. (Q.S al- 

Baqarah : 230).
51
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Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang 

mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Berdasarkan hadis Nabi 

Muhammad saw. Sebagai berikut:  

ثَ َوا ُمَعرٌِّف َعْن ُُمَاِرٍب قَالَ  ثَ َوا َأَْحَُ  ْبُن رُنُهَس َح َّ ُ  ا َح َّ  قَاَل َرُبنُل اَللَِّ َصلَّى اَللَّ
ُ َشًِْئا أَبْ َغَض إَِلِِْي ِمْن الطَََّلقِ  َعَلِِْي َوَبلَّمَ   رواى ابنااا( (ى َما َأَحلَّ اَللَّ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah 

menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, ia berkata; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah 

menghalalkan sesuatu yang lebih Dia benci daripada perceraian." 

(Riwayat Abu Dawud).
52

 

 

Berdasarkan hadis tersebut, bisa diketahui bahwa perceraian 

merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh 

suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat 

dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif tersebut 

dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk 

mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak, baik melalui hakam 

(arbitrator)
53

 dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik 

yang diajarkan oleh al-Quran dan al-Hadis.
54

 

2. Macam – macam Perceraian 

Dalam Islam putusnya perkawinan dapat terjadi apabila terjadi 

beberapa hal berikut yaitu :
55

 

a. Meninggalnya salah satu pihak suami atau istri 
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b. Talak 

Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan 

mengucapkan secara suka rela ucapan talak dari pihak suami kepada 

istrinya. Hukum Islam telah mengatur tentang talak ditinjau dari 

berat ringannya akibat talak , yaitu:
56

 

1) Talak Raj‟i, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk 

kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan 

kedua yang dijatuhkan suami kepada istri yang sudah pernah 

dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang 

tebusan, selama masih dalam masa iddah.   

2) Talak Ba‟i n, yaitu talak yang apabila suami tidak boleh rujuk 

(kembali) kepada istri yang ditalaknya itu, melainkan harus 

dengan akad nikah baru. 

  Tidak hanya sampai disini, talak juga dibagi lagi dilihat dari 

cara pengucapannya, yaitu :
57

 

1) Talak Sharih, yang mana talak ini diucapkan oleh suami kepada 

istri dengan jelas, misalnya : “ aku talak kau satu kali…” 

2) Talak Kinayah yang mana talak ini diucapkan oleh suami 

kepada istri akan tetapi ucapan ini tidak menggunakan kata talak 

secara jelas, dengan kata lain suami mentalak istrinya dengan 

menggunakan kata-kata yang jika diartian berarti dia telah 

mentalak istrinya, misalnya : “kembalilah kamu ke rumah orang 
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tuamu” atau “ kamu sekarang telah bebas, lakukan apa yang 

kamu mau.” 

c. Fasakh 

Fasakh adalah pembatalan pernikahan antara suami-istri karena 

sebab-sebab tertentu. Fasakh dilakukan oleh hakim agama, karena 

adanya pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang dapat 

dibenarkan. Contoh apabila salah satu dari mereka (suami istri) 

murtad atau pindah agama dari nonmuslim ke agama Islam, maka 

pernikahan tersebut dapat putus. Akibat perceraian dengan fasakh, 

suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya. Berbeda dengan 

khulu‟, fasakh tidak memengaruhi bilangan talak. Artinya, walaupun 

fasakh dilakukan lebih dari tiga kali, bekas suami-istri itu boleh 

menikah kembali, tanpa bekas istrinya harus menikah dulu dengan 

laki-laki lain.
58

 

d. Khulu‟ 

Menurut istilah bahasa, khulu‟ berarti tanggal. Dalam ilmu fikih, 

khulu‟ adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, dengan 

jalan tebusan dari pihak istri, baik dengan jalan mengembalikan mas 

kawin kepada suaminya, atau dengan memberikan sejumlah uang 

(harta) yang disetujui oleh mereka berdua.
59

 Khulu‟ diperkenankan 

dalam Islam, dengan maksud untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

yang dihadapi istri. Allah SWT berfirman : 

                                                           
58

 Ibid. Hal. 85-87. 
59

 Ibid. Hal. 81. 



41 
 

َََ ْت ِبيِ  تِْلَك  ۖ   فَِنْن ِخْفَُْم َأَلَّ رُِقَِما ُحُ وَا اَللَِّ َفََل ُجَواَح َعَلِِْمَما ِفَِما اف ْ
ا  ُم الظَّاِلُمننَ َوَمن رَ ََ َع َّ ُحُ وَا اَللَِّ َفُأولَ   ۖ  ُحُ وُا اَللَِّ َفََل تَ ْعََُ وًَ ًُ  ِئَك 

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa 

atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk 

menebus dirinya.”( QS. Al Baqoroh :229).
60

 

 

Akibat perceraian dengan cara khulu‟, suami tidak dapat rujuk, 

walaupun bekas istrinya masih dalam masa „iddah. Berbeda dengan 

fasakh, khulu‟ dapat memengaruhi bilangan talak. Artinya, kalau 

sudah tiga kali dianggap tiga kali talak (talak ba‟in kubra), sehingga 

suami tidak boleh menikah lagi dengan bekas istrinya, sebelum 

bekas istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain, bercerai, dan 

habis masa „iddah-nya.  

e. Li‟an 

 Li‟an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina 

(karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat 

istrinya berzina). Dalam perceraian jenis ini dijelaskan dalam Pasal 

125 sampai dengan 128 KHI bahwa li‟an atau tuduhan dapat 

dijatuhkan apabila tuduhan tersebut telah terbukti di Pengadilan. 

f. Ila‟ 

 Ila‟ berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak 

akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa 

yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali kepada 

istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah 
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(kafarat).
61

 Akan tetapi, jika sampai 4 bulan ia tidak kembali pada 

istrinya, maka hakim berhak menyuruhnya untuk memilih di antara 

dua hal, kembali kepada istrinyadengan membayar kafarat sumpah 

atau mentalak istrinya. Apabila suami tidak bersedia menentukan 

dengan pilihannya, maka hakim memutuskan bahwa suami telah 

mentalak istrinya dengan talak ba‟in sugra, sehingga ia tidak dapat 

rujuk lagi . 

g. Zihar 

 Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan 

ibunya, seperti suami berkata kepada istrinya, “Punggungmu sama 

dengan punggung ibuku.” Jika suami mengucapkan kata-kata 

tersebut, dan tidak melanjutkannya dengan mentalak istrinya, wajib 

baginya membayar kafarat, dan haram meniduri istrinya sebelum 

kafarat dibayar.
62

 

3. Prosedur Perceraian 

Pada umumnya proses perceraian akan memakan waktu maksimal 

6 (enam) bulan di tingkat pertama, baik di Pengadilan Negeri maupun di 

Pengadilan Agama. Untuk mengajukan gugatan cerai, dibedakan bagi 

yang beragama Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Agama dan bagi 

yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.  
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a. Tata cara perceraian di Pengadilan Negeri: 

1) Gugatan cerai diajukan oleh penggugat atau kuasanya di 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

tergugat, kecuali tergugat tidak diketahui tempat kediaman atau 

tergugat di luar negeri sehingga gugatan harus diajukan di 

pengadilan tempat kediaman penggugat. 

2) Pemeriksaan gugatan oleh Hakim; 

3) Perceraian diputus oleh Hakim; 

4) Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat. 

b. Tata cara perceraian di Pengadilan Agama : 

1) Dalam hal suami sebagai pemohon (Cerai Talak): pertama, 

Seorang suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna 

menyaksikan ikrar talak di Pengadilan tempat kediaman 

termohon (istri). Kecuali apabila termohon dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa 

izin pemohon. Kedua, termohon bertempat tinggal di luar 

negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Ketiga, 

pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka 

permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan 

atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 
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2) Dalam hal istri sebagai penggugat (Cerai Gugat): Pertama, 

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat 

(suami). Kedua, Dalam hal penggugat bertempat tinggal di luar 

negeri maka gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan 

yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 

Ketiga, penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri 

maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan 

atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

c. Proses selanjutnya baik untuk Cerai Talak maupun Cerai Gugat 

adalah: 

1) Pemeriksaan oleh Hakim 

2) Usaha perdamaian oleh Hakim terhadap kedua belah pihak 

(mediasi) 

3) Dalam hal kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi 

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, ikrar talak 

diucapkan atau perceraian diputus 

4) Penetapan Hakim bahwa perkawinan putu 

5) Putusan perceraian didaftarkan kepada Pegawai Pencatat.
63
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D. Tinjauan Umum Keluarga 

1. Pengertian Keluarga 

 Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 

kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu 

tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
64

 

 Dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pengertian Keluarga adalah 

unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, 

istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya 

(janda).
65

 

2. Fungsi Dasar Keluarga 

 Pemahaman tentang pentingnya keluarga dapat dilihat dari fungsi-

fungsi dasar kinerjanya. Secara umum, keluarga menjalankan fungsi-

fungsi tertentu yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup 

dari generasi ke generasi, meskipun fungsi-fungsi ini sangat bervariasi. 

Fungsi keluarga efektif apabila terjadi keselarasan antara fungsi sosial 

dan ekonomi. Adapun fungsi dasar keluarga dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

a. Reproduksi, Keluarga akan mempertahankan jumlah populasi 

masyarakat dengan andanya kelahiran. Adanya keseimbangan angka 

natalitas dan mortalitas menjadikan populasi manusia menjadi eksis. 
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b. Sosialisasi, keluarga menjadi tempat untuk melakukan tansfer nilai-

nilai masyarakat, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan 

sains yang akan diteruskan kepada generasi penerus. 

c. Penugasan peran sosial, keluarga sebagai mediasi identitas keturunan 

(ras, etnis, agama, sosial ekonomi, dan peran gender) serta identitas 

perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam beberapa keluarga, 

anak perempuan diarahkan untuk melakukan pekerjaan rumah 

tangga dan menjadi pengasuh anak, sedangkan anak laki-laki 

diarahkan untuk menjadi pencari nafkah. 

d. Dukungan ekonomi, keluarga menyediakan tempat tinggal, 

makanan, dan perlindungan. Pada beberapa keluarga di negara-

negara industri, semua anggota keluarga kecuali anak-anak 

berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi. 

e. Dukungan emosional, keluarga memberikan pengalaman pertama 

anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa 

hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi anak-

anak. Keluarga juga memiliki kepedulian pada anggotanya ketika 

mereka sakit atau mengalami penuaan.
66

 

 Pada dasarnya keluarga mempunyai fungsi-fungsi pokok yaitu 

fungsi biologis antara lain melahirkan anak, fungsi efeksi hubungan kasih 

sayang dan fungsi sosialisasi yaitu interaksi sosial dalam keluarga 
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tentang pola-pola tingkah laku, sikap, keyainan, cita-cita, dan nilai-nilai 

dalam masyarakat dalam rangka perkembangannya.  

3. Pengertian Rumah Tangga 

Pengertian Rumah tangga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam 

rumah dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah bapak dan ibu 

beserta anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat 

mendasar dalam masyarakat.  

Lingkup rumah tangga dalam pasal 2 Undang-Undang Repubik 

Indonesia No. 23 tahun 2004 adalah meliputi: suami, isteri, dan anak, 

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, 

pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau 

orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 

tangga tersebut. Dimana orang yang bekerja sebagaimana dimaksud 

dalam kalimat sebelumnya adalah dipandang sebagai anggota keluarga 

dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang 

bersangkutan. Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga adalah suami 

istri atau mantan suami istri, orangtua dan anak-anak.
67

 

4. Bentuk-Bentuk Rumah Tangga 

 Hampir semua penduduk di dunia ini hidup dalam unit-unit 

keluarga. Namun struktur atau bentuknya bukan saja berbeda dari satu 
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masyarakat lain tetapi juga dari satu kelas dengan yang lain di dalam 

masyarakat itu sendiri. Ada dua macam tipe keluarga, yaitu: 

a. Keluarga inti  

Yaitu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak-anak. 

b. Keluarga besar 

Yaitu keluarga yang terdiri dari paman, sepupu, kakek, nenek, dan 

biasanya tiga generasi dalam satu atap.
68

 

 

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri 

Sejak saat dialangsungkan perkawinan, maka tumbuhlah hak dan 

kewajiban suami istri seperti yang ditentukan dalam undang-undang 

perkawinan sebagai berikut:  

1) Suami isrtri wajib menegakkan rumah tangga yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat. 

2) Suami isrtri wajib saling cinta dan mencintai, hormat 

menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada 

yang lain.  

3) Suami isrtri harus mempunyai tempat tinggal atau domisili., 

tempat tinggal tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan 

Suami isrtri. 

4) Suami isrtri mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat. 

5) Suami dan isrtri berhak melakukan perbuatan hukum. 

6) Suami adalah kepala rumah keluarga dan isteri sebagai ibu 

rumah tangga.  

7) Suami wajib melindungi isrtrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup rumah tangga (nafkah) sesuai dengan 

kemampuannya.  

8) Isrtri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
69

  

 

Dengan hak dan kewajiban suami istri tersebut, maka hak dan 

kewajiban suami istri menurut KUHperdata yang ketentuannya 

bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang tidak berlaku lagi. 
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Ketentuan-ketentuan tersebut terutama ketentuan yang merugikan pihak 

istri. diantaranya adalah: 

a. Kekuasaan marital dari suami, artinya suami mempunyai 

kekuasaan penuh dan bertanggung jawab terhadap harta benda 

kepunyaan istri pribadi.
70

 

b. Istri wajib mengikuti domisili atau tinggal bersama suami.
71

 

c. Istri menjadi tidak cakap bertindak dalam hukum.
72

 

 

E. Tinjauan  Umum Pengadilan Agama  

1. Pengertian Pengadilan Agama 

Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang 

beragama Islam. Sedangkan pengadilan adalah pengadilan agama dan 

pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
73

  

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan 

hukum Islam kepada orang Islam dalam mencari keadilan di Pengadilan 

Agama dan Peradilan Tinggi Agama dalam sistem peradilan nasional di 

Indonesia
74

  

2. Kewenangan Pengadilan Agama 

Wewenang (kmpetensi) Pengadilan Agama diatur dalam  pasal 49 

sampai pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  atas Perubahan 
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UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) 

tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri dari wewenang 

relatif dan wewenang absolut, wewenang relatif  Peradilan Agama diatur 

pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo Pasal 66 dan Pasal 73 Atas 

UU No.7 tahun 1989.
75

  

Kewenangan absolut berdasarkan  Dalam Pasal 49 UU No. 3 

Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang:   

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan 

ekonomi syari'ah.
76

 Berdasarkan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas UU No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk 

jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu 

meliputi perkara: 

1) Perkawinan 

a. Izin Poligami 

b. Pencegahan Perkawinan 

c. Penolakan Perkawinan oleh PPN 

d. Pembatalan Perkawinan 

e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri 

f. Cerai Talak 

g. Cerai Gugat 

h. Harta Bersama 

i. Penguasaan Anak 

j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu 

k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami 

l. Pengesahan Anak 

m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua 

n. Perwalian 
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o. Pencabutan Kekuasaan Wali 

p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan 

q. Ganti Rugi Terhadap Wali 

r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak 

s. Penolakan Kawin Campur 

t. Izin Kawin 

u. Dispensasi Kawin 

v. Isbat Nikah\ 

w. Wali Adhol 

2) Kewarisan 

3) Wasiat 

4) Hibah 

5) Wakaf 

6) Zakat 

7) Infaq 

8) Shodaqoh 

9) Ekonomi Syari'ah 

a. Bank Syariah 

b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah 

c. Asuransi Syari'ah 

d. Reasuransi Syari'ah 

e. Reksa Dana Syari'ah 

f. Obligasi Syari'ah 

g. Sekuritas Syari'ah 

h. Pembiayaan Syari'ah 

i. Pegadaian Syari'ah 

j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah 

k. Bisnis Syari'ah
77
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