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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Perceraian 

  Perkawinan dalam hukum islam, bukanlah perkara semata, melainkan ikatan 

suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian 

ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan itu harus 

dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan 

dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud. 

  Namun sering kali apa yang terjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. 

Perkawinan harus putus ditengah jalan, sebenarnya putusnya perkawinan merupakan 

hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat 

juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat 

lepas, yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar dari talak itu adalah 

melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian. 

  Dalam Istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini 

(suami-istri). Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena 

kematian disebut dengan “cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan  karena 

perceraian ada 2 (duan) yaitu cerai gugat (khulu) dan cerai talak, putusnya 

perkawinan karena putus pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.
20
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2000), hlm. 10. 
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  Perceraian dalam istilah: “fiqih” disebut talak yang berarti membuka ikatan, 

membatalkan perjanjian. Perceraian dalamistilah “fiqih” juga sering disebut “furqah” 

yang artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu, 

digunakan oleh para ahli fiqih sebagai suatu istilah yang berarti perceraian suami 

istri.
21

 

  Kata “Talak” dalam istilah “fiqih” mempunyai arti yang umum ialah segala 

macam bentuk perceraian baik, yang dijutuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh 

hakim maupun perceraian yang jatuh sendirinya atau perceraian karena meninggalnya 

suami atau istri. Selain itu talak juga mempunyai arti yang khusus yaitu perceraian 

yang dijatuhkan oleh pihak suami.
22

 

  Cerai gugat (khulu) dalam islam, dikenal dengan “talak tebus” artinya talak 

yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai 

gugat terjadi kareana adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya 

tidak dapat dipertahankan lagi.
23

 Perceraian barakibat hukum putusnya perkawinan, 

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawianan berarti berakhirnya 

hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dri segi 

siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini 

ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut. 
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 Soemiyati, Hukium Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan. (Yogyakarta : 

Librty, 1982), hlm. 103. 
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 Ibid. Hlm. 103-104. 
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 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam. (Bandung : Sinar Baru, 1995), hlm. 410. 



17 
 

a) Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri, melalui matinya 

salah seorang suami istri. Adanya kematian menyebabkan dengan sendirinya 

berakhirnya hubungan perkawinan. 

b) Putusnya perkawinan atas kehendak suami, karena adanya alasan tertentu dan 

dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk 

ini disebut talak. 

c) Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri yang menghendaki 

putusnya perkawinan „Khulu‟. 

d) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim, sebagai pihak ketiga setelah 

meliahat adanya sesuatu pada suami istri yang tidak dapat dijalakan lagi 

hubungan perkawinanya fasakh.
24

  

Pengertian perceraian dapat diartikan, dalam berberapa perspektif, dalam 

hukum yaitu: 

a) Perceraian didalam hukum Islam yang telah di positifkan, dalam pasal 38, 39 

UU No 1 Tahun 1974 dijabarkan dalam pasal PP No 9 Tahun 19975. 

b) Pengertian dalam perceraia talak, yang diajukan atas insiatif suami ke 

Pengadilan Agama dan berlaku segala akibat hukumnya, sejak saat perceraian 

diikrarkan didepan siding pengadilan (vide pasal 14 dan pasal 18 PP No 9 

Tahun 1975). 
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 Addul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Perspektif fiqih dan Hukum Positi. 

(Yogyakarta : UII Pres, 2011). 
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c) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya atas inisiatif istri, kepada Pengadilan Agama yang dianggap 

terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya keputusan, 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai hukum tetap (vide Pasal 0 sampai 

dengan Pasal 36). 

d) Perceraian menurut hukum Agama selain hukum Islam yang telah 

dipositifkan, dalam UU No. 1 Tahun 19974 dan dijabarkan dalam PP No. 9  

Tahun 1975, yaitu perceraianyang gugatan cerainya diajukan oleh atas inisatif 

suami atau istri, kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi berserta 

segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar 

pencatatan sipil (vide pasal 20, 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975). 

    Memperhatian arti dari suatu perceraian diatas, maka dapat dipahami bahwa 

perceraian adalah suatu yang digunakan untuk menagaskan terjadinya suatu peristiwa 

hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan 

hukum, proses hukum tertentu dan akibat hukum-hukum tertentu, yang harus 

dinyatakan dengan tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya  perkawinan antara 

suami dan istri, berarti putus hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, 

sehingga keduanyaa tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi 

menjalanin kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya 

perkawina tersebut tidak memutuskan hubungan silaturrhim antara suami dan bekas 

istri dan keluargannya. 
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B. Dasar Hukum Perceraian 

  Dalam menjalankan kehidupan berkeluarga antara suami istri, tentu saja tidak 

selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, ada permaslahan yang bisa 

diatasi ada juga permasalahan tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi 

pertengkaran antra suami dan istri. Jadi apabila terjadi suatu pekawinan pertengkaran 

terus menerus, dan mengakibatkan perpecahan antar kedua pihak, maka dalam 

Agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar dalam suatu perkawinan. 

Di dalam Al-Qur‟an memang tidak ada ayat yang menyuruh atau melarang Talak, 

namun hanya mengatur bagaimana bila talak terjadi. Ayat-ayat yang mengatur 

perceraian seperti berikut : (QS. An-Nisa‟:35) 

ب فَبْبعَثُ٘ا  ََ ِٖ ٌْ ِشقَبَق بَْيِْ ُ ُْ ِخْفت إِ فِِّك َٗ َ٘ ب إُِ يُِسيدَا إِْصََلًدب يُ َٖ ِي ْٕ َ ِْ أ ٍِّ ب  ًَ َدَن َٗ  ِٔ ِي ْٕ ِْ أَ ٍِّ ب  ًَ َدَن

ب َخبِيًسا ًَ َُ َعِيي َ َمب ُه َّللاه ب ۗ إِ ََ ُٖ ُ بَْيَْ  َّللاه

”Apabila khuatir ada persengketaan antara kedua pihak suami dan istri, 

maka kirimlah seorang juru damai dari pihak laki-laki maupun perempuan, 

jika keduanya mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepda 

suami istri itu dan sesunggunya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha 

Mengenal.
25

 

 

  Walaupun di percerain diperbolehkan dalam Islam, tetapi agama islam tetap 

memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas 

hukum Islam sebagaimna dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW  dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim yaitu : 
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 Depertemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya. (P.T Karya Toha Putra, 

Semarang 2002), QS. An-Nisa (4):(35). 
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“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian antara suami 

istri’ 

  Berdasarkan hadis diatas, dapat dipahami bahwa perceraian diperbolehkan 

oleh agama, tetapi harus berdasakan alasan-alasan yang kuat dan  bercerai adalah 

pilihan terakhir bagi pasangan suami istri ketiaka memang tidak ada lagi jalan 

keluarnya, adapun untuk hukum perceraian dilihat dari sisi kemaslahatan dan 

kemudharatannya. 

  Selain berdasarkan Al-quran dan hadis di atas yang menjadi dasar hukum 

perceraian, juga terdapat juga didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata), dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Di Indonesia mengatur putusnya 

perkawinan,  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut pasal 38 

sampai dengan pasal 41 tentang Perkawinan. 

Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena : 

a) Kematian  

b) Perceraian dan 

c) Atas keputusan pengadilan 

Pasal 39 Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidangPengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada 

cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun 

sebagai suami istri. Tata cara percerain di depan siding pengadilan diatur 

dalam peraturan perundangan sendiri. 

Pasal 40 Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.Tata cara 

mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. 

Pasal 41 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingananak bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan 

memberikan keputusannya. 
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b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan menentukan sesuatu bagi bekas istri.
26

 

 

  Putusnya perkawinan antara suami dan istri diatur dalam pasal 113 sampai 

dengan pasal 128 Inpres, Nomor 1 Tahun 1991 KHI (Komilasi Hukum Islam).  

Berdasarkan dalam pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan: 

a) Perkawinan. 

b) Perceraian. 

c) Atas Keputusan Pengadilan. 

Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau 

berdasarkan gugatan perceraian. 

Pasal 115 bahwa perceraian dapat dilakukan didepan siding pengadilan 

setelah pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. 

Pasal 116 yaitu perceraian karena ada alasan : 

Pasal 116 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : 

a) Adanya salah satu pihak antara suami atau istri melakukan perbuatan 

zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya. 

b) Antra suami atau istri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-

turut tampa izin dan tidak ada alasan yang sah. 

c) Antra suami atau istri masuk penjara 5 tahun atau setelah perwinan 

mendapatkan hukum yang lebih berat. 

d) Salah satu pihak baik suami atau istri melakukan penganiayaan, 

kekejaman yang membahayakan. . 

e) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan penyakit atau cacat 

badan dan tidak bisa menjalakan kewajibanya. 

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

g) Suami melanggar talik talak. 

h) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukun dalam rumah tangga. 

Pasal 117 Talak yaitu ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama, satu 

sebab perkawinan putus sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 

131. 
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Pasal 118 didalam talak raj’i bahwa talak satu dan dua suami boleh rujuk 

selama istri dalam masa iddah. 

Pasal 119 yaitu didalam Talak: 

a) Talak ba‟in shugra bahwa talak yang tidak dapat rujuk lagi tetapi boleh 

akad nikah baru dengan bekas istri meskipun dalam iddah. 

b) Talak ba‟in shugra sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) yaitu: 

c) Talak yang terjadi qabla al dukhul. 

d) Talak dengan tebusan atau khuluk. 

e) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

Pasal 120 dalam talak ba‟in kubro yaitu talak yang ketiga kalinya tidak dapat  

rujuk lagi kecuali bekas istrinya menikah dengan ornag lain kemudian cerai.  

Pasal 121 dalam talak sunny talak yang dijatuhkan terhadap istri yang dlam 

keadaan suci. 

Pasal 122 dalam talak bid‟i yaitu talak yang dilarang ketika dijatuhkan kepada 

istri dalam keadaan haidh. 

Pasal 123 perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan 

sidang pengadilan 

Pasal 124 dalam khuluk harus berdasarkan alasan perceraian yang sesuai 

dalam ketentuan pasal 116 

Pasal 125 dalam li‟an putusnya perkawinan untuk selama-lamanya. 

Pasal 126 dalam li‟an terjadinya dikarenakan suami menuduh istri berbuat 

zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir. 

Sedangkan istri menolak tuduhan.   

Pasal 127 tata cara li‟an diatur sebagai berikut yaitu: 

a) Suami bersumpah sebanyak empat kali dengan kata tuduhan zina atau 

pengingingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-

kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan pengingkaran 

tersebut dusta”. 

b) Istri menolak tuduhanan atau pengingkaran itu dengan bersumpa 

sebanyak empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran 

tersebut tidak benar” diikuti sumpah kelima dengan kata-kata 

murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut 

benar. 

c) Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu 

kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. 

d) Apabila tata cara huruf a  tidak diikuti dengan tata cara huruf b, 

maka dianggap tidak terjadi dalam li‟an. 

Pasal 128 didlam li‟an hanya sah dilakukam didepan sidang Pengadilan 

Agama.
27
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C. Bentuk-Bentuk Perceraian 

  Berdasarkan Al-quran dan sunnah Rosulullah SAW, para ulama dari keempat 

Mzahab Hukum Isalam memberikan penjelasan tentang perceraian dalam “Sarah al-

Kabir” disebutkan ada lima katagori perceraian antara lain sebagai berikut. 

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus Syiqaq. 

2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau dapat diperkirakan tidak akan 

membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masi ada harapan untuk 

mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis : “ Hal halal yang paling dimurjai 

Allah adalah perceraian. 

3. Ia menjadi muba  bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak 

buruk (su‟ul khuluq al-mari‟ah) dan dengan demikian kemungkinanan akan 

membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut. 

4. Hukumnya mandub jika istri tiadak memenuhi kewajiban utama terhadap 

Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina) 

5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat datang bulan
28

 

 

  Di dalam UU 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat 

pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa 

UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut, bentuk-bentuk perceraian yang 

dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan 

hukumnya.  

  Namun demikian bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusnya 

perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-

alasan hukum perceraian yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 

Tahun 1975 yaitu: 
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1. Talak 

  Talak secara harfiyah, yaitu bebas atau lepas sedangkan dihubungkan 

dengan kata talak, putusnya suatu perkawinan antara suami dan istri yang 

mengakibatkan masing-masing sudah bebas. Secara terminolog para ulama 

mengemukakan melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz 

talak dan sejenisnya.
29

 

  Macam –macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak 

terdiri dari 2 (dua) macam talak yaitu :  

a) Talak sunnah ialah talak yang di perbolehkan atau sunnah hukumnya 

yang diucapkan 1 (satu) kali dan istri belum digauli ketika suci dari 

haidh. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada 

waktu yang berbeda, dan istri dalam keadaan suci dari haidh serta 

belum digauli pada tiap waktu suci dari haidh itu, dua kali dari talak 

telah dirujuk, sedangkan yang tiga kali tidak dapat dirujuk. 

b) Talak bid’ah ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya yang 

talaknya dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haidh, juga talak yang 

dijatuhkan ketika istri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami, 

tergolong bid‟ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu 

waktu.
30
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 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif. 
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  Selanjutnya macam-macam talak ditinjau dari jumlah menjatuhkan, 

talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak yaitu : 

a) Talak Raj’I ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami. dan suami 

dapat rujuk kembali kepada istri. Dalam syariat Islam raj’i terdiri 

beberapa bentuk, talak satu, dua dengan menggunakan pembayaran 

tersebut (iwadl). Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak raj‟i yang 

berupa talak satu, dua dengan tidak menggunakan iwadl  juga istri 

belum digauli. 

b) Talak Ba‟in Talak ba‟in adalah talak yang memberi hak merujuk 

bagi bekas suami,  terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan 

bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus 

melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-

syaratnya.
31

 

  Talak ba‟in terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu: 

a) Talak ba‟in sugra adalah talak yang di jatuhkan kepada istri yang 

belum di campuri. Dalam talak ba‟in sugro tersebut tidak boleh suami 

rujuk kembali kepada istrinya, akan tetapi boleh nikah kembali baik 

dalam masa iddah maupun sesudah nikah. 
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2008), Cet. III, hlm. 196. 
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b) Talak ba‟in kubra dalam istilah lainnya yaitu talak tiga, dalam hal 

talak tersebut tidak boleh suami rujuk kembali kepada istrinya dan 

tidak boleh di nikah kembali, kecuali ada syarat-syarat yang di 

tentukan. Misalnya istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah 

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar 

dan telah selesai menjalankan iddahnya.
 
Hal ini sesuai dengan 

firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 230:  

ب فَََل ُجَْبَح  َٖ ًجب َغْيَسُٓ ۗ فَئُِ َطيهقَ ْٗ ِ بَْعدُ َدتهٰى تَِْنَخ َش ٍِ ب فَََل تَِذوُّ ىَُٔ  َٖ فَئُِ َطيهقَ

ب ُددُٗدَ  ََ ب أَُ يَتََساَجعَب إُِ َظْهب أَُ يُِقي ََ ِٖ َُ  َعيَْي ٘ َُ ًٍ يَْعيَ ْ٘ ب ِىقَ َٖ ِ يُبَيُِّْ تِْيَل ُددُٗدُ َّللاه َٗ  ۗ ِ َّللاه  

Dari ayat diatas dijelaskan bila Kemudian jika suami mentalaknya 

(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain, kemudian jika 

suami ang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya ( bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalanka hukum-hukum Allah, 

diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.
32

 

 

  Selanjutnya, abdur Ghofur Anshori menjelaskan macam-macam talak 

ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, terbagi  menjadi 2 (dua) yaitu : 

a) Talak Tanjis, talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan sharih atau kinayah, dalam bentuk ini talak terlaksana segera 

setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut. 

b) Talak ta’lik yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan mengunakan 

ucapan yang pelaksaannya digantungkan, baik mengunakan lafaz shari 

atau kinayah. Contonya: “ Bila ayahmu pulang dari luar negri engkau 

saya talak” talak dalam bentuk ini terlaksana secara efektif setelah 

syarat yamg digantungkan terjadi. Dalam contoh diatas, talak jatuh 
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setelah ayahnya pulang dari luar negri, tidak saat ucapaan itu di 

ucapkan.
33

 

 

  Kemudian talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan 

talak itu ada 2 (dua) macam talak yaitu: 

a) Talak mubasyir yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh 

suami yang menjatuhkan talak, tampa melalui perantaraan atau wakil. 

b) Talak takwil talak yang mengucapkannya tiadak dilakukan sediri oleh 

suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Contohnya : 

“Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu” secara khusus 

disebut talak tafwidh, secara etimologi tafwidh mengandung arti 

melimpahkan. Talak tafwidh dengan demikian berarti talak yang untuk 

mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpakan oleh suami kepada 

istri.
34

 

  Memperhatikan penejelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi dari 

talak, adalah hak suami untuk menceraikan istrinya yang harus memenuhi, syarat-

syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang ada pada suami 

maupun istri. 

  Bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 ada 2 (dua) yaitu : 

1) Cerai Talak adalah upaya dari pihak seorang suami, untuk menceraikan 

istrinya. 
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2) Cerai gugat yaitu perceraian yang disebabkan oleh adanya, suatu gugatan 

terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada Pengadilan Negeri, 

atau pengadilan agama untuk dimintakan putusan pengadilan tentang 

gugatan perceraian.
35

 

 

  Syarat-syarat sahnya talak baik yang berlaku untu suami, istri atau sighat talak 

dijelaskan oleh Soemiyati sebagai berikut yaitu : 

Syarat-syarat seorng suami menjatuhkan tak ialah: 

a) Berakal sehat 

b) Talak baligh 

c) Tidak karena paksaan 

 

  Para ahli fiqih bahwa sah nya seoang suami menjatuhkan talak ia telah berakal 

sehat, baliqh dan tidak dikarenakan paksaan: 

1. Syarat seorang istri bisa ditalak oleh suaminya apabila istri terika suatu 

perkawinan yang sah, istri dalam keadaan suci belum di campuri dan tidak 

dalam keadaan hamil. 

2. Sighat talak yaitu apabila sautu ucapan oleh suami atau wakilnya pada waktu 

menjatuhkan pada istrinya, sighat sendiri ada yang diucapkan langsung ada 

juga ucapan sindiran (kinayah). Sighat yang langsung misalnya “saya 

jatuhkan talak satu padamu”. Sighat yang tidak langsung berupa sindiran 

“kembalila kepada orang tuamu atau ekau telah aku lepaskan dari aku,” 

dinyatakan sah apabia : 

3. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak kepada istrinya. 

4. Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk 

menyatakan talak kepada istrinya. Apabila ucapannya itu tidak bermaksud 
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untuk menjatuhkan talak, maka sighat yang demikian tadi tidak sah 

hukumnya. 

2. Syiqaq 

  Konflik anatara suami dan istri itu ada beberapa sebab dan macamnya, 

keputusan berpisah antara suami dan instri disebut  thalaq, maka konflik-

konflik tersebut anataralain disebut syiqaq. Syiqaq diartikan sebagai 

perselisihan atau terjadinya konflik antara suami istri,  yang diselesaikan dua 

orang hakam, satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Hal ini 

merujuk pada Al-Qur‟an surah An-Nisaa‟ ayat 35 yang maksudnya adalah 

jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami istri maka 

utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan,
 
Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan istri itu, 

sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Maha mengenal. 

  Maksud diangkatnya seorang hakam, untuk mendamaikan kedua pihak 

antra suami dan istri. Jalan yang paling baik untuk menyelesaiakan konflik 

antara suami istri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya karena merekala 

yang berkepentingan terhadap kebaikan keluarga besarnya, apabila dalam 

mendamaikan antra suami dan istri tidak berhasil, maka menceraikan suami 

dan istri ke Pengadilan Agama. 
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3. Khulu’ 

    Khulu‟yang terdiri dari lafadz kha-la-a yang berasal dari bahasa 

Arab secara etimologi berarti,  menanggalkan atau membuka pakaian. 

Dihubungkannya kata khulu‟ dengan perkawinan karena dalam Al-Qur‟an 

disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan 

pakaian bagi suaminya. Allah SWT. Berfirman: Artinya: “Mereka pakaian 

bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka mereka”.
 
Secara syara‟ khulu‟ 

adalah berpisahnya suami dari istrinya dengan memberi ganti, yang diambil 

suami dari istrinya atau selainnya, dengan kata-kata tertentu.
  

  
Amir Syarifuddin menjelaskan: 

 “khulu merupakan bentuk putusnya suatu perkawinan, didalam khulu 

ada uang tebusan atau ganti rugi iwadh”.
36

  

 

   Dapat dipahami bahwa khulu’ adalah solusi yang diberikan oleh 

hukum oleh hukum islam kepada istri yang berkehendak untuk bercerai dari 

suami yang disertai dengan tebusan harta atau uang dari istri yang 

menginginkan cerai dari suaminya tersebut. 

4. Fasakh 

    Fasakh secara etimologi membatalkan dihubungkan dalam 

perkawinan, fasakh berarti membatalkan suatu perkawinan atau merusak 

perkawinan, secara terminologis fasakh bermakna pembatalan suatu ikatan 

pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan suami atau istri yang 

                                                           
  36 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan. (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 231. 



31 
 

dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena menyalahi hukum 

pernikahan.
37

 Jadi diputusnya hubungan perkawinan (atas permintaan salah 

satu pihak) karena menemui cacat celanya atau merasa tertipu atas hal-hal 

yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, contoh : cacat 

jasmani atau rohani sebelum perkawinan). 

5. Fahisah 

  Fahisah adalah perbuatan yang memberi malu keluarga. Fahisah 

didlam Al-Qur‟an surat An-Nisa (4):15. 

سِ  ٍْ َ دُٗا فَأ ِٖ ٌْ ۖ فَئُِ َش ُْن ٍِّ ِه أَْزبَعَتً  ِٖ دُٗا َعيَْي ِٖ ٌْ فَبْستَْش ِ َِّّسبئُِن ٍِ َِ اْىفَبِدَشتَ  تِي يَأْتِي اىَله ِه َٗ ُٕ ُن٘

ِه َسبِيبهً فِي اْىبُيُِ٘ث دَ  ُٖ ُ ىَ ْٗ يَْجعََو َّللاه ُث أَ ْ٘ ََ ِه اْى ُٕ فهب َ٘ َ تهٰى يَت  

Yang artinya apabila perempuan melakukan perbuatan keji atau buruk 

dan memalukan keluargah, melakukan mesum, homo, seksual, lesbian 

dan sejenisnya dan suami menuduh istrinya fahisyah maka suami 

membuktikan empat orang saksi, bahwa istrinya melakukan fahisyah.
38

  

 

  Jika kesaksian 4 (empat) saksi tersebut telah terbukti sah, maka suami 

dapat menghukum isteri dengan menahan isteri di rumah suami,sampai Allah 

memberi jalan penyelesaian. Jika isteri berubah menjadi baik, maka dia boleh 

keluar rumah lagi, namun jika tidak berubah maka dapat dilakukan perceraian 

suami istri 
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6. Ta’lik Talak 

  Ta’lik Talak dijelaskan oleh Sudarsono, Ta’lik talak berupa ikrar dari 

suami dan hanya mengikat suami istri itu sendiri. Di samping untuk menjaga 

kerukunan hubungan suami istri juga untuk mengimbagi hak talak yang ada 

pada suami.
39

 Ta‟lik Talak pada prinsipnya suatu perjanjian diawal 

pernikahan, hubungan suami dan istri akan putus berdasarkan ta’lik talak 

ketika melangar perjanjian awal pernikahan. 

7. Ila’ 

  Ila dalam bahasa Arab berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan 

cara bersumpah, dalam artian berarti „ sumpah suami untuk tidak mengauli 

istrinya.
40

 istri seakan-akan menggantung, membuat istrinya menderita. Ila’ 

merupakan bentuk perceraian, akibat sumpah suami. 

8. Zhihar 

  Zhihar adalah prosedur talak yang hampir sama dengan ila‟. Arti 

zhihar ialah seorang suami yang bersumpah, bahwa istrinya itu baginya 

sama dengan punggung ibunya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan 

kebiasaan masyarakat Arab apabila masyarakat Arab marah, maka 

ibarat/penyamaan tadi sering terucap.
41

 Aapabila ini terjadi  berarti suami 
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tidak mengauli istrinya, jika terjadi Zhihar berarti suami telah menceraikan 

istri. 

9. Li’an 

  Li’an dalam bahasa Arab dari kata laa-a-na, secara harfiah saling 

melaknat, secara definisi yang representatif yaitu sumpah suami yang menuduh 

istrinya melakukan zina, sedangkan suami tidak bisa mendatangkan saksi.
42

 

Sumpah dalam li’an dapat mengakibatkan putusnya perkawinan suami dan 

istri.. 

10. Murtad (Riddah) 

  Syaik Hasan Ayyub menjelaskan, apabila salah seorang suami atau 

istri Murtad sebelum melakukan persetubuhan, maka terkena fasakh menurut 

para ulama, dituturkan oleh Abu Daut bahwa pernikahan tidak terkena fasakh 

apabila kemurtadan, dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi 

setelah melakukan persetubuhan ada dua pendapat Abu Hanifah dan Malik, 

bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya masa  iddah. Apabila yang 

murtad itu masuk islam sebelum berakhirnya masa iddah, maka suami istri 

tetap dalam hubungan pernikahan, apabila ia tidak masuk islam sampai akhir 

masa iddahnya, maka sudah terjadi perpisahan sejak ia murtad, dalam Mazhab 

Syafi‟i riwayat dari Ahmad Daut Azh-Zhahiri. 
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  Apabila antara suami dan istri keluar dari Agama Islam, maka 

hubungan perkawinannya putus, dasar hukumnya i‟tibar dari Al-Qur‟an Surah 

Al-Baqarah ayat 221 : 

 ٍِ ْشِسَمبِث َدتهٰى يُْؤ َُ ََل تَِْنُذ٘ا اْى ََل َٗ َٗ  ۗ ٌْ ْ٘ أَْعَجبَتُْن ىَ َٗ ْشِسَمٍت  ٍُّ  ِ ٍِّ َْتٌ َخْيٌس  ٍِ ْؤ ٍُّ تٌ  ٍَ َ ََل َٗ ِه ۚ 

ئَِل  ٌْ ۗ أُٗىَٰ ْ٘ أَْعَجبَُن ىَ َٗ ْشِسٍك  ٍُّ  ِ ٍِّ ٌِ َخْيٌس  ٍِ ْؤ ٍُّ ىَعَْبدٌ  َٗ ُْ٘ا ۚ  ٍِ َِ َدتهٰى يُْؤ ْشِسِمي َُ تُِْنُذ٘ا اْى

ُ يَْدُع٘ إِىَى  َّللاه َٗ َُ إِىَى اىْهبِز ۖ  ٌْ يَْدُع٘ ُٖ ِٔ ِىيْهبِس ىَعَيه ُِ آيَبتِ يُبَيِّ َٗ  ۖ ِٔ ْغِفَسةِ بِئِْذِّ ََ اْى َٗ اْىَجْهِت 

 َُ  يَتَرَمهُسٗ

Yang artinya janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik 

sebelum mereka beriman, sesunggunya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati.
43

 

 

D. Macam-Macam Alasan Perceraian 

  Dimata hukum perceraian tidak dapat terjadi gitu saja, maksudnya harus ada 

alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sesuatu perceraian. 

Pengadilan berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk 

dilaksanakan, didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilaksakan bila terdapat 

sejumlah alasan penting yang mendasar. Perceraian adalah Putusna perkawianan 

iakatan suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga suami istri iu 

sendiri. 
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  Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan 

dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 

PP No. 9 Tahun 1975 yaitu : 

a. Salah satu pihak tersebut berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainyan yangb sukar disebutkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak yang lain dan tanpa alasan lain yang sah atau karena hal lain dilur 

kemampuan. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan perkerjaannya sebagai suami atau istri. 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkarandan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.
44

  

  Selanjutnya disebutkan didakam KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai 

alasan-alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 yaitu : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disebuhkan. 
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b. Salah satu pihak meninggalakan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

g. Suami melanggar taklik talak 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 

dalam rumah tangga. 

  Dan dijelakan juga didalam KHI pasal 113 disebutkan ada 3 (tiga)  alasan- 

alasan putusnya perkawinan yaitu : 

a) Kematian. 

b) Perceraian. 

c) Atas putusan pengadilan.
45
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E. Landasan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian 

  Landasanng hakin dalam memutuskan perkara, diperlukan suatu landasan 

yang mencukupi, agar keputusan mencapai kebeneran dan dapat dipertanggung 

jawabkan baik kepada yang berpekara, negara maupun kepada Allah Swt. Seorang 

hakim dalam menyelesaikan perkara harusla memenuhi ketentuan yang terdapat 

didalam ladasan hukum materil dan landasan hukum formilnya. 

  Hukum materil yang mewadahi suatu peraturan yang mengatur kepentingan-

kepentingan, dan hubungan ang bersifat perintah dan larangan. Sedangkan hukum 

formil, merupakan hukum acara, menurut Sudikno Mertokusumo hukum formil 

merupakan peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum 

perdata materil. 

  Dalam melaksanakan hukum materil perdat, dalam hal pelangaran atau untuk 

mempertahankan hukum materil perdata dalam hal tuntutan hak diperlukan suatu 

rangkaian peraturan hukum lain disamping hukum materil itu sendiri, peraturan-

peraturan ini yang disebutkan hukum perdata formil atau hukum acara perdata. 

   Bahwa hukum acara perdata Agama, merupakan suatu kaidah hukum yang 

menentukan dan yang mengatur cara bagaimana mengimplementasikan setiap hak 

dan kewajiban-kewajiban perdata Agama yang sudah diatur dalam hukum perdata 

materil di lingkungan perdailan Agama. 

Sumber-sumber hukum acara Peradilan Agama yaitu: 

 

a. HIR / R.Bg. 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. 

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. 
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d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. 

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975. 

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. 

g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam). 

h. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 

j. Peraturan Menteri Agama. 

k. Keputuan Menteri Agama.Kitab-Kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak 

Tertulis lainnya. 

l. Yurisprudensi Mahkamah Agung.
46

 

 

  Dengan adanya sumber hukum acara Peradilan Agama, para hakim memiliki 

landasan dalam menyelesaikan perkara, dikuatkan dalam pasal 28 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 2004 bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib 

mencari dan mengali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

keadaan masyarakat.  

  Oleh sebab itu dalam hukum acara juga menjunjugi keadilan yang di redhoi 

oleh Allah Swt, dengan demikian, hasil keputusan hakim dapat keadilan dan 

memuaskan  bagi para pencari keadilan  islam. 

  Selain dari pada itu ada juga Asas-asas yang dijadikan landasan beracara di 

Pengadilan Agama. Asas dalam hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar , dan 

asas-asas Peradilan serta pedoman bagi Peradialan Umum, Peradilan Tata Usaha 

Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama ketentuan ini telah diatur dalam Undng-

undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menjelaskan ketentuan pokok kekuasaan 
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kehakiman, sedangkan asas-asas yang menjadi kewenangan Peradilan Agama  

sebagai berikut: 

1. Asas Personalitas Keislaman 

  Asas Personalitas Keislaman, yaitu suatu asas yang tunduk dan patuh 

terhadap ketentuan Peradilan Agama, ketentuan asas ini diatur dalam Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Amademen, atas Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 penejelasan umum 

dalam alenia ketiga dan pasl 49 terbatas perkara-perkara yang kewengan 

Pengadilan Agama. 

  Ketentuan dalam asas personalitas keislaman pada Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: 

a. Para pihak yang bersengketa harus, sama-sama beragama Islam. 

b. Dalam perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, 

zakat, infaq, waqaf, shodaoh, hibah, wakaf, wasiat, waris dan ekonomi 

syariah. 

c. Hubungan suatu hukum yang berdasarkan hukum islam, oleh karena 

itu penyelesaiannya berdasarkan hukum islam..  

  Dalam hal ini khusus untuk perkara perceraian, yang digunakan 

sebagai tolak ukur untuk menentukan kewenangan Pengadilan Agama. 

Apabila seseorang telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan segala 

macam sengketa perkawinan perkaranya tetap menjadi kewenangan mutlak 

pihak Peradilan Agama, walaupun salah satu pihak telah keluar dari Agama 
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Islam (murtad), baik dari pihak suami ataupun istri, tidak dapat mengugurkan 

asas personalitas keislaman yang melekat pada saat perkawinan tersebut 

dilangsungkan, artinya setiap penyelesaian sengketa perceraian ditentukan 

berdasar hubungan hukum pada saat perkawinan berlangsung, bukan 

berdasarkan Agama yang dianut pada saat setelah terjadi sengketa. 

2. Asas ishlah (upaya perdamaian) 

  Dalam asas ishlah di atur dalam, pasal 29 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan jo, pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tentang perkawinan, pasal 65, pasal 85 

(1 dan 2) Udang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di amademenkan, dalam 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Dan pasal 

115 KHI jo, pasal 16 (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

kekuasan kehakiman. Dalam upaya perdamaian di sidang Pengadilan Agama 

bersifat imperatif (memerintah). 

3. Asas Terbuka Untuk Umum 

  Asas terbuka untuk umum, terdapat dalam pasal 59 (1)Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 diubah, dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2000 

yang menjelaskan tentang Peradilan Agama dan pasal 19 (3 dan 4) Udang-

undang Nomor 4 Tahun 2004. Didalam sidang pemeriksaan bersifat terbuka 

untuk umum, apabila ada hal yang penting yang dicatat dalam berita acara 

sidang memerintahkan pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan 

dilakuakn dengan sidang tertutup. 
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  Selain itu pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama, harus dilakukan 

tertutup mengenai pemeriksaan permohonan cerai talak atau cerai gugat 

ketentuannya diatur dalam, pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 yang diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang 

menjelaskan tentang Peradilan Agama. 

4. Asa Equality 

  Asas Equality yang menjelaskan tentang kesamaan hak, yang diatur 

dalam pasal 58 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pasal dan 

isinya tidak dirubah menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang, 

Peradilan Agama jo. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

tentang kekuasaan hakim. 

  Dalam hal ini setiap orang yang berpekara dimuka sidang Pengadilan, 

sama haknya dan kedudukanya sehingga tidak ada perbedaan. 

5. Asas Aktif Memberi Bantuan 

 Asas ini memberikan bantuan, kepada pencari keadilan di lingkungan 

Peradilan Agama, ketentuan asas ini diatur dalam pasal 119 HIR/149 R.Bg. 

jo. Pasal 58 ayat 2  dan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  tentang Peradilan 

Agama jo. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang 

menjelaskan ketentuan kekuasaan kehakiman yaitu: 
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“Pengadilan membantu para pencari keadilan, dan berusaha sekerasnya 

mengatasi hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, 

cepat dan biaya ringan” 

   Dengan demikian bagi, seorang hakim memberikan bantuan kepada 

para pihak dalam proses perjalanan persidangan bersifat wajib dalam 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permaslahan formil, tidak 

mengenai dengan permaslahan materil atau disebut pokok perkara. 

6. Asas Upaya Hukum Banding 

  Asas upaya hukum banding, merupakan suatu asas terhadap hasil 

putusan yang telah ditetapkan Pengadilan tingkat pertama kemudian dapat 

diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi, oleh pihak yang bersangkutan 

agar perubahan terhadap putusan sebelumnya, kecuali Undang-undang telah 

menentukan kebijakan yang lain. 

7. Asas Upaya Hukum Kasasi 

  Asas upaya hukum kasasi ini, untuk mengenai putusan Pengadilan 

dalam tingakat banding yang dapat kasasi kepada Mahkama Agung. Oleh para 

pihak yang bersangkutan, kecuali ada Undang-undang telah menentukan 

kebijakan lainnya. 

6. Asas Upaya Peninjauan Kembali  

  Asas uapaya peninjauan kembali, merupakan suatu upaya dilakukan 

oleh pihak yang bersangkutan terhadap putusan yang sudah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, pihak bersangkutan dapat mengajukan ke Mahkama 
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Agung, apabila terdapat hal-hal atau keadaan tertentu yang telah ditentukan 

dalam Undang-undang. 

7. Asas Pertimbangan Hukum. 

  Asas pertimbangan hukum, merupakan suatu asas yang menjelaskan 

segala putusan terdapat alasan yang jelas dan asas ini mengatakan bahwa 

keputusan memuat pasal tertentu, dan peraturan perundang-undang yang 

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang harus dijadikan dasar untuk 

mengadili suatu keputusan. 

8. Asas Memberi Bantuan Antara Pengadilan 

  Asas ini memberi bantuan antra Pengadilan merupakan asas untuk 

kepentingan Peradilan, semua Pengadilan saling membantu yang diminta. 

Tugas hakim memberikan keputusan agar tercapai suatu keadilan, dan hakim 

melakukan konstering terhadap peristiwa yang di hadapi mengkualifikasi dan 

mengkonstitusinya. Jadi para hakim harus memperhatikan dalam mengadili 

suatu perkara, hal yang paling penting yaitu adana fakta atau peristiwa dan 

bukan hukumnya.bersifat menentukan yaitu suatu peristiwa nya, maka dalam 

hal ini  

 Dalam peraturan hukumnya merupakan suatu alat, sedangkan yang 

menentukan suatu peristiwanya. Maka dalam hal ini seorang hakim 

memperhatikan pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai 

suatu keputusan yang telah dijatuhkan sudah cukup mempunyai alasan yang 
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kuat atau tidak, pertimbangan hakim sangatlah penting untuk membuat 

memori banding dan memori kasasi.
47

  

  Pertimbangan yaitu dasar dari pada suatu keputusan, pertimbangan 

dalam suatu keputusan ada 2 (dua) yaitu: 

a) Pertimbangan duduk perkara. 

b) Pertimbangan hukumnya. 

  Dari pertimbangannya bahwasanya pertimbnagan duduk perkara yang 

dikemukakan oleh para pihak sedangkan dalam pertimbangan hukumnya yaitu 

pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim, pertimbangan dari putusan 

tersebut merupakan adanya alasa-alasan hakim untuk mempertanggung 

jawabkan kepad masyarakat yang mengenai ketetapan ia terapkan dalam suatu 

keputusan (objektif).
48

  

F. Tata Cara perceraian Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974  

  Putusnya suatu ikatan perkawinan, didalam Undang-undang No.1 Tahun 

1974, pasal 38 huruf (b), dapat terjadi dengan perceraian setelah suami mendapat izin 

untuk menceraikan isterinya dan dengan mengucapkan ikrar talaknya dimuka 

sidang Pengadilan Agama. Maka pada saat itulah terjadi perceraian, sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.  

                                                           
  

47
 R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan. (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2003), hlm. 79. 
  

48
 Ibid.  hlm. 100.   
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  Adapun menurut didalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974, 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak pihak 

suami, yang kemudian disebut cerai talak dan yang kedua perceraian atas 

kehendak pihak isteri atau yang kemudian disebut cerai gugat. Cerai talak dan 

cerai gugat tersebut hanya dapat dilakukan dimuka sidang pengadilan sesuai 

dengan peraturan pemerintah, yang surat permohonanya harus diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sebagaiman dimaksudkan dalam, Pasal 

20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk bunyi Pasal tersebut 

adalah sebagai berikut: ‘Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau 

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya, meliputi tempat 

kediaman tergugat‟.
49

 

  Adapun pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 PP No.9 Tahun 

1975 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya 

seperti dimaksud dalam pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Yaitu: 

1) Pemohon yang dimaksud dalam ayat 1 yang diajuka di Pengadilan Agama 

yang daerah hukumnya, tempat kediaman termohon kecuali termohon dengan 

sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tampa izin Pemohon. 

2) Apabila termohon bertempat tinggal diluar Negri, maka permohonanya 

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat 

tinggal pemohon. 

                                                           
 49 Sastro Atmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 

123. 
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3) Dalam hal ini, termohon bertempat tinggal diluar Negri, permohonanya 

diajukan kepada Pengadilan yang meliputi tempat perkawinan mereka 

dilangsungkan. 

  Selanjutnya didalam tata cara, pengajuan permohonan perceraian juga 

proses perceraian itu sendiri. Adapun tata cara prosedurnya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas 

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang 

menyatakan bahwa formulasi gugatan permohonan dalam perkara cerai talak dan 

cerai gugat, dan berpedoman pada pasal 67 tahun 1989, bahwa ketentuan-ketentuan 

termuat adalah: 

a. Indentitas para pihak yaitu, Nama, Umur dan tempat kediaman permohonan 

dan termohon. 

b. Alasan-alasan dasar yang menjadi perceraian atau disebut dengan istilah 

posita gugat.
50

 

  Adapun formulasi dari proses perceraian diatas,  adalah formulasi dari cerai 

gugat yang bersifat murni. Disini di ingatkan mengenai alasan perceraian yang 

disebutkan diatas, adalah alasan alternatif, yaitu pemohon pemohon dapat meminta 

salah satu dari alasan-alasan cerai sesuai dengan fakta yang ada. 

 

 

                                                           
50 Soedarho Soimin, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata. (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2001),hlm. 29. 
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1. Pemanggilan pihak-pihak 

  Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai talak, dilakukan 

menurut ketentuan Pasal 26, 27, 28 dan 29 peraturan pemerintah No.9 tahun 

1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 

1974. 

  Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Setiap kali diadakan sidang pengadilan, yang memeriksa gugatan 

perceraian baik permohon dan termohon atau kuasa hukumnya mereka 

dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. 

b) Bagi Pengadilan Negri, pemangilan dilakukan oleh petugas yang 

ditunjukan oleh ketua Pengadilan Agma yaitu juru sita penganti. 

c) Pangilan disampaikan kepada pribadi, yang bersangkutan apabila 

yang bersangkutan tidak dapat menjumpainya pemanggilan 

disampaikan kepada lurah atau yang dipersamakan dengan itu. 

d) Panggilan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dilakukan,  dan 

disampaikan secara patut dan sudah diterima baik oleh suami atau 

isteri atau kuasa hukum mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum 

sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilakukan dengan salinan 

surat gugatan. 

   Selanjutya apabila kediaman termohon tidak jelas atau tidak diketahui 

atau tidak mempunyai tempat tingal yang tetap, maka pemangilan dilakukan 

dengan cara : 
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a. Menempelkan surat permohonan, atau surat panggilan pada 

papan pengumuman di Pengadilan Agama. 

b. Mengumumkan melalui surat kabar, atau media masa cara 

tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu 

bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

c. Tenggang waktu antara panggilan akhir tersebut diatas dengan 

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 

d. Dalam hal sudah dilakukan panggilan tersebut tergugat dan kuasanya 

tidak hadir, permohonan diterima tanpa hadirnya tergugat, 

kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

e. Apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, panggilan 

disampaikan melalui KBRI setempat dengan cara sebagai berikut: 

a) Panggilan tersebut dikirim lewat DEPLU RI di Jakarta yang 

akan ke KBRI yang dituju. 

b) Sidang pemeriksaan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan terhitung sejak dimasukanya perkara di 

kepaniteraan Pengadilan Agama. 

c) Apabila termohon telah dipanggil namun tetap tidak 

hadir dipersidangan maka hakim dapat menjatuhkan putusan 
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verstek dengan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung 

Nomor 9 Tahun 1974.
51

 

2. Pemeriksaan 

  Pemeriksaan cerai talak pada umumnya diatur dalam BAB IV 

bagian kedua paragraf kedua Undang-undang No.7 Tahun 1989, hamper 

sama dengan yang diatur dalam BAB V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 

1975. Adapun tahapanya sebagai berikut: 

a) Pemeriksaan oleh Majlis Hakim Menurut ketentuan pasal 68 (1) 

Undang-Undang No. 7 Tahun1989 berbunyi “Pemeriksaan 

permohonan cerai talak dilakukan oleh majlis hakim”.
52

 Didalam 

ketentuan tersebut jelas bahwa hakimlah yang berhak melakukan 

pemeriksaan dan hakim yang melakukan pemeriksaan diatur dalam 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 50 yang menjelaska 

bahwa sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, 

kecuali apabila, kecuali undang-undang menentukan lain. 

b) Pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum Yang dimaksud 

sidang tertutup untuk umum yaitu bahwa selain dari pada yang 

                                                           
  51 M. Fauzan, Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. ( Jakarta: 

kencana, 2005), hlm. 144. 

  
52

 Undang-Undang Peradilan Agama (U.U No.7Th. 1989). 
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berkepentingan langsung atau yang dijadikan oleh hakim harus 

meningalkan sidang.
53

 

3. Tenggang waktu pemeriksaan dari pendaftaran 

 Diantara Tanggang waktu antara pendaftaran perkara, dengan 

persidangan diatur dalam pasal 68 (1) Undang-undang Peradilan Agama agar 

dilakukan persidangan selambat-lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah 

tanggal pendaftaran, hal ini bertujuan untuk memenuhi asas perdilan 

sederhana, cepat dan biaya ringan.  

 Ketentuan waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak, 

tanggal pendaftaran itu berlaku untuk keadaan normal. Dalam keadaan tidak 

normal berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) Sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan adalah apabila tidak diketehaui 

tempat kediamanya di Indonesia, maka Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975.  

b) Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, adalah apabila termohon 

bertempat kediaman diluar Negri sebagaimana dalam pasal 29 (3) PP 

No.9 Tahun 1975. 

4. Hakim mendamaikan para pihak 

 Sebelum dimulai persidangan biasanya hakim, berupaya menasehati 

para pihak agar memikirkan kembali perkawinan mereka. Bila dipandang 

                                                           
  53 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

1998), hlm. 96. 
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perlu hakim dapat meminta bantuan lembaga penasehat perkawinan, 

semacam Badan Penasihat dan Penyelesaian Perkawinan (BP. 4).
54

 

  Kalau masih bisa diteruskan perkawinannya, maka hakim memberi 

kesempatan kepada pemohon untuk mencabut kembali surat 

permohonannya. Apabila pemohon tidak jadi bercerai dan terjadi 

perdamaian maka hakim membuat “penetapan” yang isinya 

mengabulkan permohonan untuk mencabut kembali perkaranya 

menyatakan perkara dicabut dan diberi Register Induk Perkara yang 

bersangkutan, serta menyertakan bahwa kedua belah pihak (suami-isteri) 

masih terikat dalam perkawinan serta tidak bisa mengajukan perceraia baru 

dengan alasan yang sama. 

 Biasanya upaya ini dilakukan dalam setiap awal persidangan sampai 

putusnya persidanagan dijatuhkan. Dalam siding perdamaian, suami isteri 

harus datang secara pribadi tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum 

sperti yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang kekuasaan kehakiman. 

5. Pembuktian 

 Karena yang harus dibuktikan adalah peristiwa hukum bukan 

hukumnya, maka yang dinamakan pembuktian berarti memberi kepastian 

kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu hal ini 

                                                           
  

54
 Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 131. 
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dikarenakan hakimlah yang harus mengkonstatir peristiwa, 

mengkwalisirnya dan kemudian mengkonstitutir
55

 

  Didalam pembuktian perkara, perceraian harus dilakukan dengan 

cara melihat alasan-alasan yang digunakan, baik pemohon dan termohon 

diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti yang berupa 

saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lain yang dibenarkan oleh undang-

undang yang antara lain adalah sebagai berikut: akta nikah, surat-surat 

lain, pengakuan, dan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya 

perkawinan kemudian terjadinya perselisihan suami isteri. 

 Adapun tujuanya dari pembuktian itu sendiri adalah untuk untuk 

menetapkan hubungan hukum antara kedua belah yang sedang berperkara. 

6. Musyawarah Majlis Hakim 

 Setalah tahap pembuktian dianggap cukup selesai, maka hakim 

memerintahkan kepada semua pihak yang ada dalam sidang untuk meninggal 

ruang sidang dan Majlis Hakim bermusyawarah atas perkara tersebut dan 

mencukupi alasan-alasan hukum yang tidk boleh kedua belah pihak 

mengetahui.
56

  

  Musyawarah Majlis Hakim untuk menyelesaikan pokok perkara yang 

nantinya akan diputuskan dan untuk bahan pertimbangan hakim dalam rangka 

                                                           
  

55
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 2009), 

hlm.  138. 

  56 M. Fauzan,  Pokok-Pokok Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Hlm. 57. 
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mengabulkan perceraian dan hakim menyimpulakan fakta-fakta yang telah 

terungkap dipersidangan yang hasilnya : 

a) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan 

b) Telah cukup alasan perceraian.
57

 

7. Putusan 

 Tahap putusan perkara adalah yaitu keputusan pengadilan atas 

perkara gugatan berdasarkan adanya dua pihak yang bersengketa yaitu 

penggugat dan tergugat.  Selain itu putusan ini juga dikenal sebagai produk 

peradilan yang sesungguhnya (yurisdictio contentiosa). dan Karena ini 

merupakan perkara cerai talakyang termasuk permohonan, maka 

putusan dari pengadilan adalah penetapan, yang amar putusanya berisi 

tentang dikabulkanya permohonan gugatan cerai talak. 

 Apabila termohon tidak puas atas putusan pengadilan dapat 

melakukan upaya hukum dengan mangajukan banding kepada 

Pengadilan Tinggi Agama dan sebelum keputusan mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan selanjutnya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah 

Agung. 

 Adapun untuk prosedur upaya banding dijelaskan oleh Idris 

Ramulyo dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam, sebagai berikut: 

                                                           
  

57
Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradila Agama. (Bandung: Alumni, 1996), 

hlm. 60-61. 
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a) 14 hari putusan diucapkan apabila pada waktu putusan pihak 

pemohon banding hadir sendiri di persidangan atau 30 hari 

setelah keputusan diumumkan di papan pengumuman Pengadilan 

Agama.  

b) Membayar biaya perkara banding 

c) Pembanding atau kuasanya, menyerahkan memori banding ke 

Pengadilan Agama untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama.  

 Jadi upaya banding dilakukan setelah 14 hari seperti ketentuan 

diatas, upaya banding tidak dapat diterima setelah melebihi 14 hari karena 

penetapan putusan Pengadilan atas cerai talak sudah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

8. Sidang Pengucapan Ikrar Talak 

  Cara pengucapan ikrar talak yang diatur didalam, pasal 70,71 dan 72 

Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yaitu: 

a. Pengadilan menentukan hari sidang pengucapan ikrar talak, setelah 

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

b. Dihadiri pemohon dan termohon Sedangkan tentang kehadiran 

pemohon dan termohon sebagaimana diatur dalam, Pasal 70 ayat 3 

undang-undang No. 7 Tahun 1989.
58

 

  Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, 

pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan 

                                                           
  58  Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam. Hlm. 207. 
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memanggil suami isteri atau wakilnya untuk menghadiri siding 

tersebut”. Dengan demikian berarti kedua belah pihak diharapkan untuk hadir 

dalam persidangan. Namun apabila suami atau isteri tidak bisa hadir, mereka 

dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya. Apabila isteri tidak hadir atau 

tidak mewakilkan kuasa hukumnya maka pengadilan dapat melanjutkan 

persidangan tanpa hadirnya isteri. Dalam hal ini dapat dilihat pada pasal 70 

ayat 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu: 

“Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut tetapi tidak 

datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau 

wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau 

wakilnya.
59

Dalam hal ini hakim berfungsi, sebagai saksi dalam pengucapan ikrar 

talak dan membuat suatu penetapan penyaksian ikrar talak. Dari keterangan 

diatas dapat disimpulakan bahwasanya persidangan pengucapan ikrar talak 

merupakan eksekusi dari penetapan cerai talak atara pemohon dan termohon. 

59
 Undang-Undang Peradilan Agama (U.U No. 7 Tahun 1989). 


