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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesuatu yang tidak ada keraguan, bahwa Islam mengatur kehidupan 

keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal. Di dalam naungannya 

segala jiwa bertemu yang didasari kecintaan, kasih sayang, menutup 

kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian. Dalam pertahanannyalah 

anak-anak hidup dan berkembang menjadi remaja dan dewasa. Dari situlah 

kekal keterpaduan kasih sayang dan tanggung jawab.
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Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah, 

rahmah, dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran 

masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Islam 

mengatur hubungan ini dengan segala perlindungannya yang menjamin 

ketentraman dan kontinuitas tersebut sehingga mencapai tingkat taat yang 

tinggi.  

Islam mengatur hubungan antara suami istri dengan syariat terbatas dan 

menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni 

suami. Kerena ialah yang lebih mampu memimpin, mampu melerai terjadinya 

huru-hara, hiruk pikuk, pertikaian dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib 

rumah tangga inilah yang dapat memelihara segala keguncangan didasarkan 

pada bimbingan kasih sayang dan takwa kepada Allah.
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Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi 

memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami 

isteri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling 

memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan 

kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran 

dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha melakukan perbaikan, namun 

tidak kunjung berhasil pula, maka pada  saat itu, talak adalah kata yang paling 

tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang didalamnya terdapat obat 

penyembuh, namun ia merupakan obat yang paling akhir diminum. 

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits bahwa perceraian merupakan 

sesuatu yang dibenci oleh Allah: 

ِ ْبِن ُعَمَر  ِ  قَالَ  : قَالَعْن َعْبِد َّللاه ُ َعلَْيِه َوَسلهَم أَْبَغُض اْلَحََلِل إِلَى َّللاه ِ َصلهى َّللاه َرُسوُل َّللاه

 الطهََلقُ 

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar berkata: bahwa Rasulullah Saw. telah 

bersabda:“Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah 

talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah). 

 

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri 

dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, 

niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan 

merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti neraka dan penjara yang 

hanya berisikan siksaan dan penderitaan.  

Orang-orang yang menolak adanya talak telah menutup semua pintu bagi 

pasangan suami istri jika rumah tangga mereka goyang dan dalam keadaan 

kritis. Maka dengan demikian sebenarnya mereka telah membunuh perasan 
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cinta, hati nurani dan kemanusiaan dalam diri mereka. Masing-masing mereka 

akan mencari jalan yang tidak layak dan tidak pula dibolehkan sehingga 

mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan.
3
 

Islam menjadikan talak sebagai hak prerogatif kaum laki-laki bukan 

perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga 

perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan 

dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang 

membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah 

biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh 

dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan 

yang besar baginya.
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Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang 

disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan 

tertentu. Adapun rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Suami yang mentalak, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.
5
  

2. Wanita yang ditalak 

Wanita yang ditalak menurut kesepakatan para ulama mazhab, 

disyaratkan harus seorang istri, yaitu berada dibawah wilayah atau 

kekusasaan laki-laki yang mentalak.
6
 

3. Shigat atau ucapan talak 

                                                         
3
 Ibid. 
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hlm. 321.  
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Di Indonesia sendiri, hukum perkawinan diatur dalam Undang-undang 

perkawinan Undang-undang No.1 Tahun 1974, karena hukum materiil 

perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. Untuk selanjutnya, UU 

No.1 Tahun 1974 dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan. 

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 mengatakan: 

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

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

berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk itu, 

penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami istri perlu saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar 

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-

alasan tertentu serta di lakukan di depan sidang pengadilan
7
 sebagaimana telah 

di atur di dalam Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

                                                         
7
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(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami 

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara percereraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri. 

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini tidak diatur 

dalam fikih mazhab apa pun, dengan pertimbangan bahwa perceraian 

khususnya yang bernama talak adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat 

menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan fikih 

perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan 

karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.
8
 

Mengenai perbedaan antara fikih normatif dan hukum positif Indonesia 

mengetai talak sebagaimana dijelaskan di atas, Drs. H. Abd. Salam, S.H. M.H 

selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram menuliskan sebuah artikel 

melalui website resmi Pengadilan Agama Mataram, http://arsip.pta-

mataram.go.id bahwa Undang-undang yang mengatur tatacara perceraian 

adalah termasuk kategori syiyasah sya‟iyah.  

Dalam syiyasah syar‟iyah penguasa mendapatkan wewenang yang sangat 

luas dalam mengatur kemaslahatan dan kepentingan umum. Ia boleh saja 

menentukan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi negara dan rakyatnya berdasarkan 

prinsip umum syariah yaitu al-„adalah wa muraat almashalih al-jami‟i an-

naas (prinsip keadilan dan menjaga kemaslahan ummat). Dalam bidang ini 

                                                         
8
 Ibid. 
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kebijakan penguasa tidak harus memiliki acuan yang terperinci dari al-Qur-an 

dan sunnah, karena acuan siyasah syar‟iyyah adalah kemaslahatan ummat, dan 

kemaslahatan itu sendiri adalah prinsip umum yang diinduksi dari dalil syar‟i 

baik al-Qur-an maupun hadits. Maka hal-hal yang menjadi wasilah bagi 

terwujudnya maslahat tentu harus diadakan dan yang menjadi penghalangnya 

harus ditiadakan. Dalam kaitan ini para fuqaha‟ telah merumuskan kaidah: 

بالمقاصدالحكم بالوسيلة حكم   “hukum bagi wasilah adalah hukum bagi tujuannya” 

Ditinjau dari tujuannya, siyasah syar‟iyyah mempunyai tujuan 

kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu syiyasah syar‟iyyah 

dalam konteks ini terkait erat dengan maqashid asy-syariah, yaitu 

kemaslahatan umat dalam rangka menuju kebahagian dan kesejahteraan 

bersama. Pengaturan masalah perkawinan dan perceraian termasuk hal yang 

sangat berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga pengaturan negara amat 

diperlukan.  

Untuk memastikan terbentuknya keadilan dan untuk menjaga kemaslahatan 

ketika terjadinya perceraian antara suami-istri, pemerintah memberlakukan 

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Persoalannya sekarang adalah, 

apakah penerapan pasal tersebut telah mengahadirkan mashlahah ditengah-

tengah masyarakat dan sejauh mana kemaslahatan atau manfaat yang dapat 

diambil dari penerapan pasal tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, tentang perbedaan antara hukum Islam dan 

hukum Indonesia dalam proses talak, dan pemerintah Indonesia berdalih 

menerapkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39  ayat (1) tentang ikrar talak 
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harus di depan sidang pengadilan tersebut untuk dan demi tujuan 

kemaslahatan. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal 

tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul “TINJAUAN MAQASHID 

ASY-SYARIAH TERHADAP PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG 

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG IKRAR TALAK HARUS DI 

DEPAN SIDANG PENGADILAN”. 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok 

permasalahnnya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan 

masalah tersebut adalah mengenai tinjauan maqashid asy-syariah terhadap 

Pasal 39  ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar talak harus di depan 

sidang pengadilan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh 

rumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimanan konsep talak di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39  ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? 

2. Bagaimana tinjauan maqashid asy-syariah terhadap Pasal 39  ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar talak harus di depan sidang 

pengadilan? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 
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a. Untuk mengetahui dan menjelaskan lebih rinci tentang konsep talak di 

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39  ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 

1974. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan maqashid asy-syariah 

terhadap Pasal 39  ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar 

talak harus di depan sidang pengadilan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai penyelesaian akhir dalam mendapatkan gelar sarjana di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Untuk menambah ilmu pengetahun penulis dalam kajian-kajian fiqih 

sebagai suatu topik spesifik pada Fakultas Syariah dan Hukum. 

c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga 

kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum secara khusus dan 

mahasiswa UIN SUSKA secara umum. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara Library Research, yaitu melakukan 

penelitian melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai leteratur 

yang ada kaitannya dengan inti permasalahan. 

2. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang terdiri 

dari: 
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a. Data atau bahan primer, yaitu bahan yang dijadikan sebagai sumber 

utama, yakni kitab al-Muwafaqat karangan Abu Ishaq al-Syathibi. 

b. Data atau bahan hukum sekunder yang diambil dari kaitan dengan 

judul, yaitu: Dhawabith al-Maslahah fî as-Syari‟ah al-Islamiy 

karangan Muhammad Sa‟id Ramadhan al-Buthi, Maqashid asy-

Syariah Al-Islamiyah karangan Imam Muhammad Thahir bin 

„Asyur, Fiqih Maqashid asy-asyariah karangan Yusuf Al-

Qordhawi, Fiqh al-Islamiyah wa Adhillatuhu karangan Wahbah 

Zuhaily, Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq, dan juga buku-buku 

yang berkaitan lainnya. 

3. Teknik Analisis Data 

a. Deskriptif, yakni menghimpun data-data sehingga dapat disusun sesuai 

dengan kebutuhan penulisan skripsi. 

b. Analisis konten, yakni analisis data atau pengolahan secara ilmiah 

tentang isi dari sebuah pesan atau komunikasi. Metode ini penulis 

gunakan untuk menganalisis data yang telah disajijkan yang akhirnya 

terdapat suatu kesimpulan. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan mendapatkan gambaran yang jelas 

mengenai skripsi ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan yang terdari dari beberapa sub bab, yaitu: Latar 

Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 
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dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II :  Bab ini berisi landasan teori UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, sejarah lahirnya UU tersebut, prinsip-prinsip 

perkawinan berdasarkan UU tersebut, perceraian menurut undang-

undang. 

BAB III :  Bab ini terdari dari 2 (dua) sub bab, yaitu: (1) Landasan teori 

tentang talak, defenisi talak, dasar hukum, rukun dan syarat talak, 

pembagian talak dan hikmah pensyariatan talak (2) Landasan teori 

tentang maqashid asy-syariah, diantaranya pengertian maqashid 

asy-syariah, dan pembagian maqashid asy-syariah, maqashid asy-

syariah dalam penetapan hukum. 

BAB IV :  Bab ini terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu: 

a. Konsep talak di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39  ayat 

(1) UU Nomor 1 Tahun 1974 

b. Tinjauan maqashid asy-syariah terhadap Pasal 39  ayat (1) UU 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang ikrar talak harus di depan sidang 

pengadilan. 

BAB V :   Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam skripsi 

ini. 

 


