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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang tinjauan maqashid 

asy-syariah terhadap Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang ikrar talak harus di depan sidang pengadilan, maka dapat disimpulkan 

gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini sebagai berikut: 

1. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah piha” tidak bertentangan dengan hukum (syariah) Islam, isi 

pasal tersebut merupakan ijtihadiyah dan dapat dianggap sebagai produk 

pemikiran hukum Islam. Dan karena Undang-undang Perkawinan 1974 

sebagai produk pemikiran hukum Islam yang dikeluarkan oleh Negara, 

maka berdasarkan al-Quran surat an-Nisa’ ayat 59, Undang-undang 

Perkaiwnan itu mempunyai kekuatan mengikat untuk ditaati oleh umat 

Islam Indonesia. 

2. Peraturan permerintah menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan, termasuk cerai talak, telah menggunakan prinsip-

prinsip mashlahah dalam pendekatan hukum kasus tersebut. Aplikasi dari 

konsep al-maslahat ini dapat dilihat pada tujuan yang diinginkan oleh 

pemerintah yakni untuk menjaga agar dampak buruk dari perceraian 

tersebut tidak berakibat buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 
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perceraian, terutama istri dan anak-anak. Pernyataan ini tidak lain adalah 

berdasarkan kepentingan umum, karena hal itu akan dapat mendatangkan 

kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mudharatnya. Maka, demi 

terwujudnya kemaslahatan, perceraian harus diproses melalui pengadilan 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang aturan 

perceraian yang ada di Indonesia bahwa perceraian termasuk cerai talak 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, Kantor Urusan Agama 

(KUA) harus lebih giat melakukan penyuluhan serta sosialisasi, terutama 

kepada pasangan yang hendak menikah. 

2. Untuk terlaksananya aturan tersebut maka diharapkan kepada pasangan 

suami istri yang hendak bercerai setelah upaya perdamaian melalui keluarga 

kedua belah pihak tidak berhasil untuk menyampaikan maksud 

perceraiannya melalui pengadilan dengan cara mengajukan permohonan 

cerai talak ke Pengadilan Agama dan mengikuti proses selanjutnya di 

pengadilan tersebut, tidak menjatuhkan talak secara sewenang-wenang tanpa 

aturan. 

 


