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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sunnatullah bagi umat manusia, hal ini ditetapkan 

Allah untuk menjaga kehormatan umat manusia dan juga untuk membedakan 

umat manusia dengan makhluk lainnya. Sudah menjadi kodrat segala sesuatu 

yang ada di dunia ini mempunyai pasangan masing-masing. Dalam al-Qur’an 

Allah befirman : 

                     

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan kamu 

mengingat kebesaran Allah”
1
. 

 

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata 

semata, melainkan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan. 

Perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abdi dan yang menjadi 

tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera 

(mawaddah wa rahmah) dapat terwujud
2
. 

Khoirudin Nasution menyimpul ada lima prinsip perkawinan yakni: (1) 

prinsip musyawarah dan demokrasi, (2) prinsip menciptakan rasa aman, 

nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga, (3) prinsip menghindari dari 
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kekerasan, (4) prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah patner, dan (5) 

prinsip keadilan
3
.  

Selain prinsip-prinsip di atas, perkawinan juga harus didasari dengan 

rasa cinta, kasih sayang, serta saling menghormati. Namun jika antara suami 

isteri sudah tidak ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, sudah tidak bisa 

saling menghargai dan selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan lagi 

dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah 

dengan perceraian. Meskipun demikian, Islam memandangnya perceraian 

sebagai perbuatan halal yang dibenci agama. 

Perkawinan adalah ikatan suci antara suami istri namun tidak boleh 

dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. 

Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti 

yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat 

diputuskan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, 

bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di 

tengah jalan
4
. 

Abu A’la Al-Maududi seperti dikutip oleh Rahmat Hakim dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam mengatakan, salah satu 

prinsip hukum perkawinan Islam adalah bahwa perkawinan itu harus 

dipertahankan sedapat mungkin agar tidak terjadi perceraian. Oleh karena itu, 

segala usaha harus dilakukan agar persekutuan tersebut dapat terus 
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berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah 

dan perkawinan menjadi suatu yang membahayakan sasaran hukum untuk 

kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara 

mereka boleh dilakukan
5
. 

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami 

istri dan tidak membolehkan mereka 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 

berisi siksaan dan penderitaan. Hal itu pasti akan berakibat buruk terhadap 

anak-anak dan bahkan akan mempersulit kehidupan mereka. Karena, jika 

pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pun 

pasti menderita dan menjadi korban
6
. 

Jika diamati, aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan 

seolah-olah fikih memberi aturan yang longgar, bahkan dalam tingkat tertentu 

memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak 

menjadi hak prerogatif laki-laki, sehingga bisa saja seorang suami bertindak 

otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak
7
. Namun, Islam membuat 

hukum tidak dimaksudkan agar mereka terlena dan lupa, tetapi justru dibuat 

untuk menyembuhkan dan memperbaiki berbagai kesalahan manusia serta 
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menyelamatkan mereka dari kejahatan yang sangat membahayakan dan 

kerusakan yang lebih fatal. 

Sedangkan dalam hukum positif kesannya memang mempersulit 

terjadinya perceraian antara suami dan istri dengan harapan dapat menekan 

tingginya angka perceraian. Salah satunya dengan adanya peraturan yang 

mengatur bahwa perceraian harus dilakukan dalam Pengadilan.  

Pada zaman sekarang, permasalahan dalam keluarga Islam 

memerlukan satu penelitian yang mendalam. Hal ini karena  kondisi 

kehancuran rumah tangga  umat  Islam di Negara ini yang semakin bertambah 

dari masa ke masa. Talak merupakan salah satu perkara yang terkandung 

dalam sistem perkawinan. Ia berlaku apabila terjadinya pergolakkan dalam 

rumah tangga yang tidak ada jalan penyelesaian baginya atau apabila terdapat 

pihak-pihak yang mengakhiri perkawinan. Allah S.W.T telah memerintahkan 

melalui beberapa firmanNya di dalam kitab suci al-Qur’an agar suatu 

penceraian itu tidak membawa kemudaratan pada pihak yang lain terutama 

terhadap kebaikan anak-anak hasil perkawinan yang dibina sebelumnya. 

Sebagaimana Firman Allah S.W.T: 

                )     222لبقرة :  ا) 

 
Artinya :“talak (yang boleh dirujuk kembali itu hanya) dua kali. sesudah itu 

bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara 
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yang sepatutnya atau melepaskan (menceraikannya) dengan cara 

yang baik.” (Al-Baqarah: 229) 

  

Maksud menceraikan dengan baik (ma’ruf) adalah tidak dicerca dan 

tidak dilakukan kekerasan terhadap istri. Suami hendaklah menunaikan 

tanggungjawab apabila terjadi perceraian seperti memberi nafkah iddah dan 

nafkah anak, terutama menyangkut tentang hadhonah, pembagian harta dan 

sebagainya yang diselesaikan dengan cara bijaksana. Jika seorang suami tidak 

ada keperluan untuk menceraikan  isterinya yaitu melafazkan talak tanpa 

alasan, ia boleh dianggap sebagai mengingkari nikmat Allah karena 

perkawinan dalam Islam adalah sebagian daripada nikmat Allah S.W.T
8
. 

Di samping itu, untuk memastikan roh dan semangat, talak dilakukan 

secara ma’ruf seperti yang diajarkan dalam Islam, maka undang-undang 

keluarga islam telah  menentukan bahwa semua pemohonan talak hendaklah 

diajukan ke mahkamah syariah. Aturan tersebut dibuat berdasarkan 

kemaslahatan umum atas dasar siyasah syar’iyyah yang membenarkan suatu 

kerajaan membuat Undang-Undang, ini memberi gambaran bahwa undang-

undang hanya mengakui perceraian yang berlaku di hadapan mahkamah 

syariah. 

Persoalan talak di hadapan mahkamah di Negeri Terengganu diatur 

dalam Enakmen 12 Undang-Undang Keluarga Islam Terengganu Tahun 

                                                             
8
 Mohd Naim Hj. Mokhtar, Talak: Konsep dan Perlaksanaan Di Mahkamah Syariah, 

Jabatan Undang-Undang Islam, Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam 

Antarabangsa (Kuala Lumpur: Dewan Pustaka, 2003),  cet, ke -2, h. 136. 
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1985
9
.Talak sebagai bagian daripada sistem perkawinan Islam yang telah 

diterima melalui hukum pembubaran perkawinan Islam dalam Undang-

Undang Keluarga Islam Terengganu dan diakui oleh sistem perundangan 

negara. Pengaturan dan pembubaran talak di mahkamah syariah ini dapat 

dilihat pada pasal 42. Dalam pasal ini, Enakmen menjelaskan tentang 

permohonan untuk perceraian kepada mahkamah, bagi suami atau istri yang 

ingin bercerai harus lebih dahulu mengajukan permohonan untuk bercerai 

kepada mahkamah dengan syarat yang ditetapkan, disertai dengan suatu 

pengakuan mengenai perceraian. 

Sementara pada pasal 121 mengenai perceraian di luar mahkamah dan 

tanpa persetujuan mahkamah Syariah. “Jika seseorang laki-laki (suami) 

menceraikan istrinya dengan melafazkan talak dengan bentuk apa saja di luar 

mahkamah tanpa pengakuan mahkamah maka laki-laki itu adalah melakukan 

satu kesalahan (perbuatan itu) kepada Mahkamah, maka dia adalah melakukan 

sesuatu kesalahan dan hendaklah dikenakan sanksi tidak melebihi lima ratus 

ringgit (RP 1,500,000) atau dipenjara tidak melebihi selama 3 bulan atau 

keduanya sekali”
10

. 

Contoh kasus talak di luar Mahkamah masih terjadi di Kuala 

Terengganu yang akhirnya mereka harus mendaftarkan diri di Mahkamah 

Kuala Terengganu dan dikenakan sanksi bagi suami yang melafazkan talak di 

luar Mahkamah. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus berikut : 

                                                             
9
Wan Isa Bin Long, Enakmen Undang-Undang Negeri Terengganu, (Negeri Terengganu: 

1985) , cet. ke-1, h. 5. 
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 Enakmen 12 tahun 1985, Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Pasal 

no. 121. Tentang Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, Bahagian 

kesalahan dan hukuman. 
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1. Zaki Bin Kamil dan Habibah Binti Yusof bercerai di luar Mahkamah 

Tanpa Izin Mahkamah Syariah Kuala Terengganu pada tanggal 

07.08.2014 jam 8.30 malam bertempat di sebuah rumah, No 23, Kampung 

Manir, Kuala Terengganu, didaftarkan di Mahkamah pada tanggal 

19.05.2015, setelah 21 hari dari tanggal di daftarkan, kasus ini disidangkan 

pada tanggal 10.06.2015 maka hasil dari sidang yang berlangsung, hakim 

menyuruh suami melafazkan satu kali talakmengikut hukum syarak 

seksyen 44 di depan sidang. Setelah itu sanksi di kenakan sebanyak lima 

ratus ringgit (RP 1,500,000) ke atas suami (zaki) karena melafazkan talak 

tanpa izin di luar Mahkamah. 

Walaupun aturan undang-undang telah ditentukan namun, kenyataan 

yang terjadi dalam masyarakat, talak di luar mahkamah sering terjadi. Pada 

umumnya, ia dimulai apabila terjadinya perselisihan dan di luar batas, suami 

akan melafazkan talak terhadap istri. Kebanyakan  yang dicerai di luar 

mahkamah akan di tinggal oleh suami, jika terjadi seperti itu pihak istri susah 

untuk membuktikan perceraian yang terjadi ke mahkamah, apabila pihak 

suami tidak memberi kerjasama
11

. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis tertarik untuk membahasnya 

dalam satu karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul“PELAKSANAAN 

SANKSI TALAK TANPA IZIN DI LUAR MAHKAMAH (STUDI 

KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH KUALA TERENGGANU)” 
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B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian ini menjadi lebih terfokus, tersusun 

dengan sistematis dan terarah, maka penelitian ini hanya akan tertumpu 

kepada berlaku pelaksanaan sanksi talak tanpa izin di luar Mahkamah Syariah 

Kuala Terengganu. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pemasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Talak Tanpa Izin di Luar Mahkamah 

Syariah Kuala Terengganu? 

b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sanksi Talak 

Tanpa Izin di Luar Mahkamah syariah Kuala Terengganu? 

 

D. Tujuan dan KegunaanPenelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan sanksi Talak Tanpa Izin di Luar 

Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. 

2. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan 

Sanksi Talak Tanpa Izin di Luar Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian akhir studi untuk memperoleh 

gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan memperbanyak khazanah pemikiran 

pemerhati hukum dan lembaga hukum di tanah air. 
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3. Memperdalam pengetahuan penulis di bidang riset ilmiah serta menambah 

wawasan penulis terhadap masalah yang sedang diteliti. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan 

penelitian hukum yang dilakukan di lapangan (field research), yaitu 

dengan melihat pelaksanaan sanksi talak tanpaizin di luar mahkamah 

syariah kuala terengganu. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Mahkamah Syariah Kuala Terangganu. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi penelitian itu 

merupakan lokasi yang mudah dijangkau dan letaknya strategis, selain itu 

di sinilah terdapatnya masalah dalam penelitian. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

a. Subyek penelitian ini adalah Hakim, ketua pendaftar (ketua panitera), 

penolong ketua pendaftar (panitera), pembantu pendaftar kanan 

(panitera) Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dan pihak yang di 

kenakan sanksi karena bercerai di luar mahkamah (suami). 

b. Obyek penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sanksi talak tanpa 

izin di luar Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi yang terdapat di dalam penelitian ini adalah suami yang 

melafazkan talak pada tahun 2015 yang dilakukan tanpa izin mahkamah, 

jumlah populasi 140 oleh sebab penulis mengambil sampel sebanyak 10% 
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yaitu 14 kasus dari jumlah yang melibatkan 20 orang dengan 

menggunakan metode Random Sampling. 

5. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan yaitu Hakim 

Mahkamah Syariah Kuala Terangganu, Ketua Pendaftar, Penolong 

Ketua Pendaftar, dan pihak yang talak tanpa izin mahkamah (suami 

istri). 

b. Data sekuder ialah data yang sudah tersedia di perpustakaan atau buku-

buku, artikel, majalah dan kamus sesuai dengan masalah diteliti. Data 

sekunder terbagi tiga yaitu : 

1) Bahan hukum primer yaitu al-Qur’an, Hadis, Enakmen Undang-

Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 tentang pembubaran 

perkawinan, dokumen dan arsip dari Hakim  Mahkamah Syariah 

Kuala Terangganu. 

2) Bahan hukum sekunder yaitu kitab tafsir, kitab fiqh, penjelasan 

enakmen undang-undang pentadbiran keluarga islam 1985 tentang 

pembubaran perkawinan dan segala literatur yang terkait dengan 

masalah yang diteliti. 

3) Badan hukum tersier yaitu kamus bahasa arab dan ensiklopedi 

hukum islam. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 
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a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 

pegamatan langsung terhadap realitas atau fenomena yang terjadi di 

lapangan. 

b. Wawancara, yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara lansung 

kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti. Pertanyaan 

ditujukan kepada Suami,Hakim, Pendaftar, Penolong Pendaftar, dari 

pertanyaan berkaitan tentang talak tanpa izin mahkamah. 

c. Angket, yaitu membuat beberapa pertanyaan tertulis dan diajukan 

kepada responden. 

d. Analisi dokumen, yaitu penulis mengambil data dari berbagai 

dokumen atau cacatan yang berkaitan dengan talak tanpa izin di luar 

Mahkamah Syariah Kuala Terengganu. 

7. Metode Penulisan 

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat 

dikumpulkan, maka penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Metode deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data-data kemudian 

disusun, dijelaskan dan dianalisa. 

b. Metode deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menguraikannya 

sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus. 
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c. Metode induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data 

khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan secara khusus. 

8. Metode Analisa Data 

Dalam analisa, penulis menggunakan analisideskriptif kualitatif,di 

mana data yang terkumpul dan diolah berdasarkan proses pengamatan 

yang mendalam dan dianalisis berdasarkan bahan hukum primer dan 

Enakmen Undang-undang Syariah Negeri Terengganu. Penulis 

menerapkan Metode analisa ini dengan jalan mengklasifikasikan data-data 

tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang 

menjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami 

tata aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan 

seperti berikut: 

BAB I:  Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II:  Penulis membahaskan mahkamh syariah kuala terengganu 

penelitian yang berisikan tinjauanpergertian mahkamah syariah, 

sejarah berdirinya mahkamah syariah kuala terengganu, struktur 
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mahkamah syariah kuala terengganu, misi, visi, objektif 

mahkamah syariah kuala terengganu. 

BAB III:  Dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang 

pengertian perceraian, hukum menjatuhkan talak, rukun-rukun dan 

syarat-syarat, macam-macam talak, kewajiban suami istri setelah 

bercerai, hikmah perceraian dan pelaksanaan talak. 

BAB IV:  Pada bab ini pembahasan tentang pelaksanaan Sanksi Talak Tanpa 

Izin Di Luar Mahkamah Syariah Kuala Terengganu danTinjauan 

Hukum Islam terhadap pelaksanaan sanksi talak tanpa izin di luar 

mahkamah syariah kuala terengganu. 

BAB V:  Merupakan bab yang terakhir dari penulisan ini meliputi 

kesimpulan dari pembahasan, serta beberapa saran-saran 

berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini yang di harapkan 

dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan penulis pada 

pihak-pihak terkait. 

 


