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ABSTRAK

Roikhatul Jannah (2019): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak
Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan
Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan
Agama Pekanbaru)

Penelitain ini di latarbelakangi oleh adanya putusan Pengadilan Agama
Pekanbaru mengenai Cerai Talak, diawali dengan gugatan yang diajukan
penggugat (suami) mengenai perpisahan antara suami istri yang si istri sudah
keluar dari islam (murtad).

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan
hukum majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr
tentang cerai talak dengan alasan murtad, serta bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap putusan dalam perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai
talak dengan alasan murtad tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (Library
research), dan data tersebut berupa salinan putusan yang diambil di Pengadilan
Agama pekanbaru. Data sekundernya berasal dari buku-buku yang perkaitan
dengan Hukum Acara Pengadilan Agama serta buku-buku yang dianggap perlu
untuk menunjang penelitian tersebut.

Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama mengenai pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara cerai talak, perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan
dari keterangan saksi yang saling bersesuaian maka majelis hakim menjatuhkan
talak satu raj’i, yang mana dengan talak bisa kembali lagi dengan syarat belum
habis masa Iddah dan sudah kembali ke agama semula dan mengulang akad nikah
yang baru. Sedangkan menurut Hukum Islam, sesuai dengan ketentuan hukum
Islam bahwa hak talak itu pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki
pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan
sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Kata Kunci:  Cerai Talak, Alasan Murtad.
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Ta’ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa

menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM
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persatu. Penulis hanya bisa berdo’a, semoga Allah SWT membalas amal

baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian

skripsi ini.
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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi manusia. 

Allah SWT menjadikan dengan fitrahnya yang ingin hidup berpasang-pasangan, 

berkasih sayang, bahagia dan memenuhi tuntutan syahwatnya melalui cara yang 

halal. Fitrah tersebut dapat dilaksanakan melalui ikatan perkawinan yang sah. 

Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina 

sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, negara 

mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri berbagai masalah 

perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang 

perkawinan. Tujuannya adalah untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung 

jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan sejahtera. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 

21 yang berbunyi : 

                                 

               

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.
”1

                                                             
1
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan Al-Qur‟an, 2008) h. 406 
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Dalam Tafsir Quraish shihab mengenai ayat ini, Mujahid mengatakan: “Dan 

di antara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi 

kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. 

Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam 

hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan 

Allah.”
2
 

Istilah perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang 

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

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Pernikahan dalam islam dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan atas 

kerelaan, bukan paksaan.
4
 Prinsip pernikahan dalam islam adalah untuk selama 

hidup, bukan untuk sementara. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan 

kebutuhan syahwat manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan 

mengendalikan hawa nafsu dengan cara baik, yang berkaitan dengan peningkatan 

moralitas manusia sebagai hamba Allah. 

Perkawinan dalam islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, tapi Allah 

menyebutkan pernikahan itu adalah mitssaqol gholizin (janji yang erat).
5
 

                                                             
2
 https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21#tafsir-quraish-shihab 

 
3
 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 

Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001. 

 
4
 Abdur Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), cet. Ke-

1, h. 73.  

 
5
 Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademi Presindo, 2003), cet. Ke-2, h. 6. 

https://tafsirq.com/30-ar-rum/ayat-21#tafsir-quraish-shihab
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Putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena 

talak yang diucapkan suami di pengadilan setelah pengadilan mengizinkan suami 

mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum 

tetap. Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap terhadap gugatan perceraian dari pihak istri.
6
 

Perceraian merupakan putusnya hubungan antara pasangan suami istri 

sehingga segala implikasi yang di timbulkannya akan berlaku pada pasangan 

suami istri yang melakukan perceraian. Khusus untuk masyarakat yang beragama 

Islam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Salah satu perkara 

yang bisa diputus oleh seorang hakim ialah dalam perkara perceraian. Dimana 

dalam perceraian ini dibagi atas dua bagian yakni cerai thalaq dan gugatan 

perceraian. 

Perceraian karna thalaq merupakan putusnya perkawinan atas kehendak 

suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan 

tertentu.
7
 Sedangkan gugatan perceraian terjadi jika yang mengajukan gugatannya 

pihak istri, fasakh di Penhgadilan Agama yang mengajukan gugatannya dari pihak 

istri juga, tetapi tidak semua gugatan di putus dengan fasakh, fasakh itu terjadi 

ketika ada celah seperti sepersusuan, belum baligh, waktu akad bukan oleh bapak 

kandung atau kakek kandung, dan keluar dari islam (murtad). Dalam Fiqh dikenal 

dengan istilah Khulu’ dimaknai dengan perceraian yang disertai sejumlah harta 

                                                                                                                                                                       
 
6
 Arif Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013). h. 151. 

 
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006), h. 197 
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‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar lepas dari 

ikatan perkawinan.
8
 

Salah satu asas yang di anut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Apabila terjadinya 

perceraian, berarti tujuan perkawinan yang dicita-citakan untuk membentuk 

keluarga bahagia dan sejahtera telah gagal terwujud. Dengan maksud untuk 

mempersulit terjadinya perceraian tersebut, maka Pasal 39 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menentukan: 

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

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belak pihak. 

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

istri itu tidak akan dapat hidup  rukun sebagai suami istri. 

(3) Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundang-undangan tersendiri. 

Undang-undang perkawinan tidak mengatur adanya nikah beda agama, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa UU disatu sisi secara tidak langsung tidak 

mengakui pernikahan beda agama, peraturan UU yang ada hanya menyerahkan 

urusan pernikahan pada agama masing-masing. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 yang 

mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaan itu.
9
 Padahal dalam agama Islam sendiri terjadi 

                                                             
8
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 220 

 
9
 Undang-undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 2 
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perbedaan pendapat tentang hal ini, sehingga menjadi rancu jika dibiarkan 

demikian. 

Dalam kompilasi hukum islam dimana didalamnya menjelaskan secara 

tegas akan kewajiban menikah dengan yang seorang yang seagama dan tidak 

mengesahkan pernikahan beda agama. Mengingat agama atau kepercayaan adalah 

termasuk masalah privasi yang tidak semua bisa ikut campur di dalamnya, dan 

juga kebebasan beragama menjadi azas Negara, maka kesulitan dalam 

penanganan kasus murtad dalam perkawinan menghadapi kendala.  

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi  karena salah satu pihak 

meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Putusnya 

perkawinan karena perceraian terjadi karena adanya dua hal: yang pertama talak 

yang mana suami mengikrarkan dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah 

satu sebab putusnya perceraian, yang kedua berdasarkan gugatan perceraian yaitu 

perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak khususnya istri 

ke Pengadilan. Putusnya perkawinan karena putusan di pengadilan itu berakhirnya 

perkasinan yang didasarkan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

Kemudian Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan 

perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup 

rukun sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal  39 

ayat (2) tersebut dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang 

mana  disebutkan bahwa ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk 
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melaksanakan perceraian. Alasan perceraian imi adalah sama seperti dengan 

tersebut dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan pembahasan dua ayat 

yaitu: melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
10

 

Murtad merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam kehidupan 

beragama, kembali dari agama Islam menuju kekafiran baik hal yang dilakukan 

sebatas niat, perbuatan yang akibatnya pelaku dianggap telah kafir maupun 

dengan ucapan penghinaan, penentangan, maupun sebagai keyakinan.
11

 

Peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan perceraian yang 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ialah peralihan agama atau murtad yang 

menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.
12

 Pada pasal 40 dan 44 

Kompilasi Hukum Islam adanya yang mengatur tentang larangan menikah beda 

Agama, jadi tidak boleh menikah itu beda Agama. Karena salah satu pihak 

diantara suami atau istri tidak menginginkan pasangannya untuk perpindah 

agama. Percekcokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga 

hingga salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. 

Salah satu kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr. yang berawal dari adanya perkawinan seorang laki-laki 

yang bernama Wegi Arianto bin Anuar Ali, umur 31 tahun, agama Islam, 

pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di jalan 

                                                             
10

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Prenanda Media Goup, 2005), cet. ke-5, h. 445-446. 

 
11

 Wahbah az-Zuhaily, Al-foqh Al-Islam Wa adillatuh (Bairut: Dar Al-Fikr Al-Ma‟asir 

1997), cet. ke-4, h. 576. 

 
12

 Inpres No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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Harmonis No.7 RT.02 RW.07 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai 

Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon, sedangkan yang perempuan yang 

bernama Siti Maryam alias Tuti Maria binti Sehati Nainggolan, umur 26 tahun, 

agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat 

kediaman di Jalan Sekolah Gang Sekolah 2 RT.02 RW.013 Kelurahan Limbungan 

baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagai termohon. 

Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 

2006, dan Pemohon dan Termohon hidup bersama kurang lebih delapan tahun 

bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon kemudian pindah kerumah 

sewa selama enam tahun kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon 

sekitar bulan desember bulan 2014 Termohon pergi ketempat kediaman bersama, 

selama menikah pemohon dan termohon telah berhubungan layaknya suami istri 

dan sudah dikaruniai dua orang anak dan ikut bersama pemohon. Keadaan rumah 

tangga pemohon dan termohon semula berjalan dengan rukun dan damai, tetapi 

semenjak sekitar bulan april 2014 sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan 

akan rukun lagi dalam rumah tangga, di sebabkan oleh: termohon selingkuh 

dengan laki-laki lain, termohon temptamental dan emosional. Pada sekitar akhir 

bulan desember 2014 termohon pergi  dari tempat kediaman alasan pulang 

kampung, akan tetapi tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama 

dengan berbagai alasan, berdasarkan informasi dari teman-teman termohon dan 
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obrolan di jejaring sosial milik termohon, termohon kembali keagama asalnya 

yaitu Kristen Protestan.
13

 

Di dalam Pengadilan Agama dapat menerima murtadnya seseorang jika 

orang itu menyatakan sendri di Pengadilan Agama bahwa ia telah keluar dari 

Agama Islam. Berdasarkan studi kasus ini permasalahan murtad dalam bentuk 

putusan Pengadilan Agama istri kembali keagama asalnya, sering terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat di damaikan lagi, bahkan istri 

telah bermain cinta dan berselingkuh dengan laki-laki lain. 

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi  karena salah satu pihak 

meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian 

Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup 

alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal  39 ayat (2) tersebut dan 

Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 yang mana  disebutkan 

bahwa ada beberapa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan 

perceraian. Alasan perceraian ini adalah sama seperti dengan tersebut dalam Pasal 

116 Kompilasi Hukum Islam dengan pembahasan dua ayat yaitu: melanggar 

taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
14
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 Perkara Cerai Talak Nomor: 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr, pada tanggal 14 Desember 2018. 

 
14

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Prenanda Media Goup, 2005), cet. ke-5, h. 446-445. 
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Semua pasal dalam peraturan perundang-undang dan hukum islam yang 

berkaitan dengan perkara ini hakim memutuskan mengabulkan permohonan 

Pemohon secara verstek, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 

satu raj‟i terhadap pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Berdasarkan undang-undang di atas telah di jelaskan jika di dalam ikatan 

perkawinan ada peralihan agama itu putus ikatan perkawinan, sedangkan dalam 

putusan tersebut berisikan talak satu raj‟i. 

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah yang 

timbul akibat peralihan agama dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, peneliti 

ingin melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis 

Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)” 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan 

masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan 

ini pada pertimbangan hukum majelis hakim, tinjauan hukum Islam terhadap 

putusan dalam perkara nomor 1061/Pdt.G.2015/PA.Pbr. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara 

nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan murtad? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan dalam perkara nomor 

1061/Pdt.G.2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan murtad? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakum majelis hakim dalam putusan 

perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan 

alasan murtad. 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan dalam perkara 

nomor 1061/Pdt.G.2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan 

murtad. 

2. Manfaat Penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pertimbangan hakum majelis 

hakim dalam putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang 

cerai talak dengan alasan murtad. 

b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam 

terhadap putusan dalam perkara nomor 1061/Pdt.G.2015/PA.Pbr tentang 

cerai talak dengan alasan murtad. 

c. Sebagai persyaratan untuk pemperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif  

Kasim Riau. 

E. Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencari informasi 

secara terencana dan sistematis. Penelitian berarti pencarian kembali. Pencarian 
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yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), 

karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan 

tertentu.
15

 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research), yaitu usaha 

untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan.
16

 Yakni dengan meneliti 

atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan masalah 

yang sedang diteliti, yaitu pertimbangan hakim dalam putusan penetapan 

cerai talak dalam alasan murtad dan  hukum islam terhadap penetapan cerai 

talak dalam alasan murtad. Maka jenis penelitian ini disebut dengan 

penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu sesuatu alat pengumpulan 

data yang dilakukan melalui data tertulis. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini ialah putusan nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr 

yang mempunyai hukum tetap. 

b. Objek dari penelitian ini ialah murtad. 
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 Amiruddin Dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2006). h. 19. 
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 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 

h. 1-2. 
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4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh terkait dengan tema 

penelitian.
17

 Bahan hukum primer ini, yaitu putusan Pengadilan Agama 

Pekanbaru Perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang murtad. 

b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari sumber-sumber 

yang berkenaan baik berupa dokumen-dokumen, buku referensi, literatur-

literatur yang ada hubungan dengan penelitian serta instansi terkait, seperti 

fiqih munakahat, fiqih Islam, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama 

Pekanbaru. 

c. Data Tersier yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum 

peimer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, indekkomulatif maupun 

website. 

5. Analisis Data 

Setelah data yang penulis peroleh dari berkas perkara Nomor: 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr, kemudian data tersebut diolah dengan mempelajari 

lalu disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian 

kalimat yang jelas dan rinci kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan 

dengan cara mempelajari teori-teori hukum, undang-undang, dan 

membandingkan dengan pendapat ahli. 

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil kesimpulan, setelah 

tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan suatu 
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 Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), cet. ke-3. h. 132. 
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metode yang dikenal dengan metode analisis (content analysis) yaitu dengan 

memahami kosa kata, pola kalimat dan latar belakang. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian ini, penulis menyajikan dan memakai 

sistematika V BAB yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Terdiri dari uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II:        Gambaran Umum Pengadilan Agama Pekanbaru dan Putusan 

di Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr 

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang sejarah pengadilan, 

visi dan misi pengadilan, struktur pengadilan, tugas dan fungsinya, 

Pengertian Putusan Hakim, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru 

nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr.  

BAB III:  TINJAUAN TEORI 

Bab ini membahas tentang pengertian perceraian, alasan perceraian, 

macam-macam perceraian, pengertian talak, macam talak, tata cara 

talak, dan alasan talak, pengertian murtad. 

 

 

BAB IV:  HASIL PENELITIAN 
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Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai pertimbangan hukum 

majelis hakim dalam putusan perkara nomor 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan murtad 

dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan dalam 

perkara nomor 1061/Pdt.G.2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan 

alasan murtad. 

BAB V:  PENUTUP 

Penutup ini berisi dari kesimpulan dan saran. Bab ini berisi 

kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang 

diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan dalam upaya kesempurnaan. 



15 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

PEKANBARU 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Pekanbaru 

Ditinjau dari sejarah, keberadaan Pengadilan Agama mempunyai 

rangkaian sejarah yang sangat panjang, dimulai dari zaman pra penjajahan 

Hindia Belanda sampai pada saat sekarang ini. Berbicara sejarah Pengadilan 

Agama di Pekanbaru, tentu tidak terlepasdari sejarah keseluruhan peradilan 

Agama yang ada di Indonesia. 

Pengadilan Agama telah tumbuh dan melembaga di Bumi Nusantara 

sejak Islam dianut oleh penduduk yang ada di wilayah ini, yakni berabad-

abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Tumbuh dan berkembang 

lembaga Peradilan Agama adalah karena ketumbuhan dan kesadaran hukum 

oleh umat Islam.
18

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang 

Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah diluar Jawa dan 

Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran 

Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 

November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama 

Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari‟ah di Sumatra. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan 
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 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1994), h. 

42 



16 

 

 
 

Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari‟ah Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.
19

 

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan 

yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimp-

inan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru K.H. Abdul Malik, 

anggota Mahkamah Syari‟ah Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukit-

tinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui 

K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Bukittinggi, 

Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan Agama Jakarta pada 

tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai 

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru.
20

 

Dengan dilantiknya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/

Mahkamah Syari‟ah Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah 

berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka 

tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama 

Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru 

berumur 49 tahun. 

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari‟ah 

Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan 

kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru 

Kota. Dengan meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 
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tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa 

rumah penduduk di Jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sek-

itar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan 

menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu 

juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Janu-

ari1970. 

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan 

Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang sebelumnya 

sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar 

tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk 

di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan 

Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota 

dengan menempati kantor sendiri.
21

 

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan 

yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. 

Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) 

Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan 

Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadi-

lan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988−1994), Drs. Abdul-

rahman Har, S.H. (1994−1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. 

(1998−2001), Drs. Zein Ahsan (2001−2004), Drs. Harun S, S.H. 

(2004−2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006–2007, PYMT), Drs. H. Mas-
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rum (2007–2009), Drs. Taufik Hamami (2009−2010), Drs. H. Firdaus HM, 

S.H., M.H. (2010−2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012−2015) dan Drs. H. 

Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015– Sekarang). 

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh 

Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor 

di Jalan Dt. Setia Maharaja /Parit Indah Pekanbaru. Perjalanan panjang 

perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-

pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi 

lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat 

naïf, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat 

uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar 

sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan 

menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek 

Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. 

Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian 

kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan 

Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan 

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru. 

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk 

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah 

Agung RI, bersamasama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis 

memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjan-
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gan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara 

lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.  

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru 

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui 

Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses 

perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita. 

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal 

ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia 

merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang 

Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru 

merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada 

di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru 

merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwu-

judnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”. 

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada 

kurun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok 

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan 

Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, 

maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi 

Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya 

sebagai berikut: 
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1. Menjaga kemadirian Pengadilan Agama Pekanbaru; 

2. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 

3. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Pekanbaru 

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru 

Pengadilan secara kelembagaan merupakan organisasi kekuasaan yang 

mempunyai struktur organisasi tertentu, Adapun stuktur kepengurusan 

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai berikut.
22
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4. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Pekanbaru 

1. Tugas Pokok. 

Menurut ketentuan pasal 49 ayat no. 3 Tahun 2006  tentang Perubahan 

Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memberikan , memutuskan 

dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang:
23

 

1) Perkawinan  

2) Waris  

3) Wasiat    

4) Hibah 

5) Wakaf 

6) Zakat 

7) Infaq 

8) Shadaqah 

9) Ekonomi syari‟ah. 

Pengadilan Agama Pekanbaru melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tugas Pengadilan Agama Pekanbaru di atas. Hal iniberarti Pengadilan 

Agama Pekanbaru telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang 

diatur peraturan perundang-undangan. 
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2. Wewenang Pengadilan Agama 

a. Kekuasaan Relatif 

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan 

dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik ditingkat pertama, 

maupun ditingkat Banding.
24

 Artinya cakupan da batasan kekuasaan 

relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Kekuasaan relatif ini sangat penting untuk mengetahui 

kepengadilan manakah seseorang harus mengajukan perkaranya. 

Adapun kekuasaan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi 

wilayah Kota Pekanbaru, Riau.  

b. Kekuasaan Absolut  

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis tingkat Pengadilan. 

Berdasarkan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas 

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa 

pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam dibidang:
25

  

 

a) Perkawinan 
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b) Waris 

c) Wasiat 

d) Hibah 

e) Wakaf 

f) Zakat 

g) Infak 

h) Shodaqoh 

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 

1061/Pdt.g/2015/PA.Pbr 

1. Putusan Pengadilan Agama   

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau  al-qada’u  (Arab), yaitu  produk 

pengadilan agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, 

yaitu “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa di istilahkan dengan 

“produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurusdictio cententiosa.
26

 

Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah dari pengadilan kepada 

pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau 

untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. 

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak 

lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. Para hakim Peradilan Agama harus menyadari 

sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan 
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keadilan, setiap putusan hendaknya dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri 

dan menyelesaikan suatu perkara. 

Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk 

tertulis dan di tandatangani oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota 

yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang 

dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama, serta ditandatangani pula oleh Panitera 

Pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera.
27

 

Dalam putusan pengadilan ada enam bagian yang tersusun secara 

kronologis dan saling kait-mengkaitkan satu sama lain: 

a. Kepala Putusan 

b. Identitas para pihak 

c. Duduknya perkara atau tentang kejadiannya 

d. Tentang pertimbangan hukum 

e. Tentang amar putusan 

f. Bagian penutup 

2. Putusan Hakim nomor 1061/Pdt.g/2015/PA.Pbr 

Pengadilan Agama Pekanbaru telah menyelesaikan perkara perceraian 

dengan cerai talak yang disebabkan oleh salah satu dari kedua belah pihak 

tersebut murtad dan sudah memeluk agama lain dengan nomor perkara 

1061/Pdt.g/2015/PA.Pbr.
28

 

a. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap 

sidang tetapi tidak hadir. 
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b. Mengadulkan permohonan Pemohon secara verstek 

c. Memberi izin kepada Pemohon (Wegi Arianto bin Anuar Ali) 

untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap Termohon (Siti 

Maryam alias Tuti Maria binti Sehati Nainggolan) didepan sidang 

Pengadilan Agama Pekanbaru 

d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk 

mengirimkan  salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 196.000,- (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) 

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan 

Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 Masehi 

bertepatan pada tanggal 16 Dzulqaidah 1436  Hijriah  oleh kami Dra. Hj. Biva 

Yusmiarti, MA sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Murni, M.Hum dan Drs. 

H. Zulharnel Maas, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, 

SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa 

hadirnya Termohon. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perceraian  

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sunggu dalam kondisi yang 

tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia. 

Begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan layaknya barang yang dapat 

dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas.
29

 Salah satu keberhasilan Islam untuk 

mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus 

dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar dengan sebagai penghormatan 

kepada perempuan, dan harus disertai dengan wali. Untuk menjaga kelanggengan 

lembaga perkawinan pun akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki 

tidak terlampau mudah menceraikan istrinya. 

Perceraian merupakan kata yang terdiri dari cerai yang berarti pisah, 

mendapatkan imbuhan per-an sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan 

suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya 

masih hidup. Undang-undang Perkawinan pada Pasal 38 dan KHI pada Pasal 113 

menyatakan bahwa perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya 

perkawinan.  

Pada satu sisi perceraian itu di perbolehkan dalam Islam, namun di sisi lain, 

perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai matinya salah 

seorang suami istri. Namun terkadang dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal 

yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan 
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tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Putusnya perkawinan sebagai 

langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dengan putusnya 

perkawinan itulah jalan keluar yang baik. Meskipun begitu, perceraian merupakan 

suatu hal yang dibenci dalam Islam dan kebolehannya sangat jelas dan hanyaa 

boleh dilakukan ketika tidak ada jalan yang dapat ditempuh oleh kedua belah 

pihak. 

Putusnya perkawinan karna tiga hal: yaitu karna kematian, perceraian dan 

putusnya pengadilan.
30

 Terkait dengan perceraian, bahwa perceraian hanya dapat 

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan harus cukup 

alasan bahwa antara suami istri dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai 

suami istri. 

B. Macam-Macam Perceraian  

Dari ketentuan tentang perceraian yang diatur dalam Pasal 39 sampai 

dengan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat 

ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu: 

a. Talak  

a) Pengertian Talak 

Menurut bahasa, talak berarti melepaskan tali dan membebaskan. 

Menurut syara‟, melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. 

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya Tahzib, talak adalah tindakan 
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orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian 

memutuskannya.
31

  

Makna talak adalah memutuskan tali pernikahan yang mengikat antara 

suami dengan istrinya. Meski bermakna seperti itu, talak masih merupakan 

salah satu bagian dalam syariat Islam. Pada dasar hukumnya talak berasal 

dari Al-Qur‟an, hadis Nabi, dan juga ijma‟ para ulama.
32

 

Dalam ijma‟, ulama sepakat bolehnya talak. Ungkapan tersebut 

menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana 

disebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. 

Menurut ulama fiqih, ayat-ayat talak termasuk ayat yang terperinci 

dalam alqur‟an. Salah satu yang menjadi dasar hukum bolehnya 

menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah al-

baqorah ayat 229: 

بٓ َءا ي ٖۗ َوََل يَِحلُّ لَُنۡن أَى تَۡأُخُرواْ ِهوَّ  بِإِۡحَسَٰ
تَبِىِۖ فَإِۡهَسبُكُۢ بَِوۡعُسوٍف أَۡو تَۡسِسيُحُۢ ُق َهسَّ ٓ أَى يََابفَبٓ     تَۡيتُُووهُيَّ َشيۡ ٱلطَّلََٰ ب لَِلَّ

ِ فََل  ِِۖ فَإِۡى ِخۡفتُۡن أََلَّ يُقِيَوب ُحُدوَد ٱّللَّ ِ فََل تَۡعتَُدوهَب  أََلَّ يُقِيَوب ُحُدوَد ٱّللَّ ۡۡ بِِِٖۗۗ تِۡلَل ُحُدوُد ٱّللَّ لَۡيَِِوب فِيَوب ٱۡفتََد ََ  ََ ٌَب ُُ  

لُِووَى 
ئَِل هُُن ٱلظََّٰ

ٓ ِ فَأُْولََٰ   ٢َٕٕوَهي يَتََعدَّ ُحُدوَد ٱّللَّ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak 
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akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir 

bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran 

yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang 

zalim.”
33

 

Hukum talak secara umum ayat yang diatas menyatakan bahwa talak 

itu diperbolehkan, namun ulama fiqih mengemukakan rincian hukum talak 

jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu 

terjadi.
34

 

Talak hukumnya wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadinya 

percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai 

(hakam) dari kedua belah pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung 

berakhir. Dalam keadaan seperti ini hukumnya wajib talak bertujuan untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dan kasih sayang serta menciptakan 

ketentraman antara kedua belah pihak. 

Talak hukumnya sunnah apabila istri tidak mau patuh terhadap 

hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, 

baik sebagai hamba Allah SWT seperti sholat dan puasa maupun sebagai 

istri seperti tidak mau melayani suami. 
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Talak dihukumkan haram tatkala suami mengetahui bahwa istrinya 

akan melakukan perbuatan zina apabila ia menjatuhkan talak istrinya. 

Dengan menjatukhan talak tersebut, berarti suami telah memberikan 

peluang bagi istri untuk melakukan perzinaan. Termasuk kedalam talak 

yang diharamkan ini adalah menjatuhkan talak istri dalam keadaan haid, 

nifas, dan dalam keadaan suci (tidak haid dan tidak nifas) tetapi telah 

dicampuri lebih dahulu.
35

 

Talak dihukum makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan 

sama sekali. Talak dihukum mubah (boleh) apabila talak dijatuhkan alasan 

tertentu, seperti akhlak wanita tang diceraikan tidak baik, pelayanan 

terhadap suami tidak baik, dan hubungan antara keduanya tidak sejalan 

meskipun pertengkaran dapat dihindari. 

Didalam pengadilan jika yang penggugatnya seorang suami biasanya 

di sebut dengan cerai talak, cerai talak adalah perceraian yang terjadi 

sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya di muka 

sidang pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama 

Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 

9 Tahun 1975 bahwa Seorang suami yang telah melangsungkan 

perkawinan munurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, 

mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi 

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan 
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alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang 

untuk keperluan itu.
36

 

Adapun tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya 

selanjutnya diatur dari Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:  

1) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut dan 

mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima 

surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan 

bercerai itu untuk dimintai penjelasan.  

2) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri tersebut 

dan ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai, 

kemudian Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri 

yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup 

rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk 

mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.  

3) Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang 

terjadinya perceraian tersebut dan surat keterangan tersebut 

dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu 

terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. 

4) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu 

dinyatakan di depan sidang Pengadilan.   
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b) Macam-macam talak 

Disegi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai 

ucapan talak:  

1. Talak sharih ialah Ungkapan talak dengan bahasa yang jelas, 

Talak yang terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan 

putusnya hubungan pernikahan, baik dengan menggunakan 

ungkapan, tulisan yang ditunjukkan kepada istri, isyarat dari 

seorang suami bisu, maupun dengan utusan. 

2. Talak kinayah ialah Ungkapan talak dengan sindiran, Talak 

sindiran ialah Talak yang memerlukan adanya niat pada suami. 

Karena, kata-kata yang diucapkan tidak menunjukkan pengertian 

talak. Talak dengan isyarat. Talak dengan tulisan. Talak bebas dan 

bergantung. Shighat talak pada masa yang akan datang. 

Di tinjau dari segi isyarat bagi orang bisu dan bagi orang yang dapat 

bicara: 

1. Talak dengan Isyarat bagi orang bisu dapat memakai isyarat, 

orang bisu dapat menempati lafal dalam menjatuhkan talak. 

2. Talak dengan isyarat bagi yang dapat berbicara disini 

dikatagorikan talak sindiran karena secara global memberi 

pemahaman talak.  

Ditinjau dari segi waktu di jatuhkan talak itu, maka talak dapat dibagi 

menjadi tiga macam yaitu: 
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Talak sunni adalah talak yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu 

apabila seorang suami mentalak istrinya yang telah disetubuhi dengan 

talak satu pada saat suci, sebelum di setubuhi.
37

  

1. Talak bid‟i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-

syarat talak sunni. yang termasuk dalam talak bid‟i ialah: talak 

yang tidak dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di 

permulaan haid maupun di pertengahannya, talak yang dijatuhkan 

terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli dalam 

keadaan suci.
38

 

2. Talak sunni wala bid‟i, yaitu talak yang tidak termasuk kedalam 

talak sunni dan tidak pula masuk talak bid‟i, yaitu: talak yang 

dijatuhkan terhadap istri yang belum digauli, talak yang 

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang 

telah lepas haid, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang 

hamil.  

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk 

kembali bekas istri, maka talak terbagi dalam dua macam: 

1. Talak raj‟i adalah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada 

istrinya yang telah disetubuhi. Yaitu, talak yang terlepas dari segala 

yang berkaitan dengan pergantian uang serta belum didahului 
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dengan adanya talak sama sekali atau telah didahului oleh adanya 

talak satu. Dalam hal ini suami masih mempuyai hak untuk 

kembali kepada istrinya, meskipun tanpa ada keridhaan darinya. 

2. Talak ba‟in ini seorang suami masih mempunyai hak menikah 

kembali dengan istri yang ditalaknya. Dengan talak ini, seorang 

suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita. Yaitu 

jika menghendaki wanita tersebut akan menerimanya melalui 

penyerahan mahar atau melalui proses akad nikah. Sebaliknya, jika 

menghendaki, ia juga boleh menolaknya. Dalam talak ini tidak ada 

perbedaan antara lafazh yang diucapkan secara jelas maupun 

sindiran. 

Talak Ba‟in adalah talak yang memisahkan sama sekali 

hubungan suami istri. Talak Ba‟in terbagi menjadi dua bagian:
39

 

Talak Ba’in Shugro, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk 

dari bekas suaminya, namun tidak menghilangkan hak nikah baru 

kepada istri bekas istrinya itu. Talak Ba’in Shugro, ialah talak yang 

dijatuhkan seorang suami kepada istri sebanyak tiga kali. Sebagian 

ulama berpendapat yang termasuk talak bain kubro adalah segala 

macam yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti ila, zihar, 

dan li‟an. 
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b. Gugat  

a) Pengertian Cerai Gugat 

Didalam pengadilan agama jika yang menggugat seorang istri 

biasanya disebut dengan cerai gugat, Cerai gugat adalah perceraian yang 

disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak 

kepada pengadilan dengan suatu putusan pengadilan. Penjelasan Pasal 20 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa Gugatan 

perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 

atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya 

dan kepercayaannya itu selain agama Islam. 

Gugatan Cerai adalah tuntutan hak ke pengadilan bisa dalam bentuk 

tulisan atau lisan yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari 

suaminya. 

Cerai gugat yaitu seorang isteri menggugat suaminya di depan 

pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Undang-undang 

yang diajukan di depan pengadilan tempat tinggalnya dengan permintaan 

agar memeriksa perkaranya dan menjatuhkan putusan perceraian. 

Cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, 

agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang 

bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan 

ke Pengadilan Agama. 
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Adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan 

suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari 

suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.  

Perceraian yang disertai dengan sejumlah harta sebagai ‘iwadh yang 

diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari 

ikatan perkawinannya biasa disebut dengan khulu’. 

Khulu’ menurut bahasa dibaca dhammah huruf kha yang bertitik dan 

sukun lam dari kata khila’ dengan dibaca fathah artinya naza’ (mencabut), 

karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain. 

Pengertian Khulu’  menurut syara‟ sebagaimana yang dikemukakan Asy-

Syarbini Al-Khathib adalah pemisah antara suami istri dengan pengganti 

yang dimaksud (iwadh) yang kembali kearah suami dengan lafal talak atau 

khuluk.
40

 Hukum islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki 

perceraian dengan mengajukan khulu’ sebagaimana hukum Islam memberi 

jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. 

Sebagaimana talak itu status hukumya boleh jadi menjadi wajib, 

adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, adakalanya 

menjadi sunnat dan adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, 

maka demiian pula hukum melakukan khulu’.  

Khulu’ itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak 

mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri tersiksa. Khulu’ 

itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dengan 
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anak-anaknya. Khulu’ itu dibolehkan ketika ada keperluan yang 

membolehkan istri pada menempuh jalannya. Khulu’ menjadi makruh  jika 

ada keperluan, dan menjadi sunnah hukumnya jika maksudnya untuk 

mencapai kemaslahatan yang lebih memadai.  

Perbedaan khulu’ dan talak dalam hal waktu dijatuhkan bahwa khulu’  

boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi talak, sehingga khulu’ boleh 

terjadi ketika istri segang haid, nifas, atau dalam keadaan suci yang telah 

digauli. 

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan 

suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk 

tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya 

perkawinan. Ada 4 hal kemungkinan putusnya perkawian:
41

 

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya  

salah seorang suami istri. 

2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu 

dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian 

dalam bentuk ini disebut talaq. 

3. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat 

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si 

suami tidak berkehendak untuk itu. 
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4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan pada istri yang 

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dianjurkan.  

C. Alasan Perceraian 

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, karena 

terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena 

perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Antara 

lain: 

a. Perceraian disebabkan oleh adanya hak pilih untuk memilih suami atau 

istri yang balig, bila yang menikahkan selain bapak atau kakek.
42

 

b. Perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan dalam 

pernikahan atau kekurangan mahar yang diberikan mahar dari mahar 

matsal. 

c. Perceraian yang disebabkan oleh keengganan suami untuk kembali masuk 

Islam ketika suaminya telah menjadi seorang non Muslim. 

d. Perceraian yang disebabkan oleh satu aib (cacat) dari berbagai aib yang 

terdapat pada suami, seperti penisnya terpotong dan impoten. 

e. Perceraian yang disebabkan suami enggan masuk Islam setelah istrinya 

menjadi Muslimah terlebih dahulu, menurut pendapat kedua belah pihak 

(suami istri). 

f. Perceraian yang disebabkan oleh li’an. 
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g. Perceraian yang disebabkan oleh suami: menyakiti istri, tidak mampu 

memberi nafkah, hilang, dan dipenjarakan. 

h. Perceraian yang disebabkan kepemilikan salah satu pasangan terhadap 

pasangannya. 

i. Perceraian yang disebabkan adanya hak untuk memerdekakan istri. 

j. Perceraian yang disebabkan murtadnya suami dari agama Islam, sementara 

sang istri masih tetap memeluk Islam. 

k. Perceraian yang disebabkan oleh munculnya hal-hal yang merusak 

perkawinan. 

Dari alasan perceraian diatas, adapun akibat putusnya perkawinan sebagai 

berikut:  

a. Akibat talak 

Talak Raj‟i tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan 

istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan 

hak kepemilikannya, serta tidak mempengaruhi hubungan yang halal 

secuali persetubuhan. 

Akibat Talak Ba‟in Sugra  ialah memutuskan hubungan perkawinan 

antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan 

perkawinan telah putus, maka suami sudah menjadi orang lain bukan 

suaminya lagi. 

Akibat Talak Ba‟in Kubra hukum nya sama dengan talak ba‟in sugra 

yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri, tetapi 
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talak ba‟in kubra tidak dapat kembali kepada bekas istri, kecuali sudah 

menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah di kumpulinya. 

 

b. Akibat hukum Fasakh 

Akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak, talak ada 

talak ba‟in dan talak raj‟i. Talak raj‟i tidak mengakhiri ikatan suami istri 

dengan seketika. Sedangkan talak ba‟in mengakhirinya seketika itu juga. 

Fasakh ialah membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan 

yang terjalin antara suami istri.
43

 Fasakh terjadi apabila ada celah pada 

akad nikah atau ada sebab baru yang mencegah berlangsungnya suami 

istri. 

Contoh fasakh yang terjadi karena ada celah yang terjadi pada akad 

nikah: 

1. Apabila akad sudah sempurna dan selesai, kemudian diketahui 

bahwa sang istri yang dinikahi ternyata saudara susuannya, maka 

akadnya harus fasakh. 

2. Apabila ada anak kecil yang belum balig, baik laki-laki maupun 

perempuan diakad oleh seseorang bukan ayah atau kakeknya, 

kemudian keduanya balig, maka masing-masing mereka memiliki 

hak untuk memilih  antara meneruskan atau mengakhiri hubungan 

pernikahannya. 

Adapun contoh fasakh yang terjadi karena adanya sebab baru, seperti: 
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1. Apabila salah satu dari pasangan suami-istri murtad dan tidak mau 

kembali kepada agama Islam, maka akadanya harus difasakh 

karena sebab baru tadi, yaitu murtad. 

2. Apabila sang suami masuk Islam sementara istrinya enggan untuk 

memeluk Islam dan tetap musyrik maka pada saat itu akadnya 

harus di fasakh, kecuali jika sang istri berasal dari Ahlul kitab, 

maka akadnya tetap sah, itu karena akad yang dilangsungkan 

dengan Ahlul Kitab hukumnya sah. 

c. Akibat khulu‟ 

Khulu adalah perceraian yang dibeli oleh si istri dari suaminya karena 

ada beberapa hal dari suami yang tidak menyenangkan istrinya. 

Kesepakatan penceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan 

imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami 

d. Akibat sumpah li‟an 

Li'an adalah sumpah seorang suami untuk meneguhkan tuduhannya 

bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain. Sumpah itu dilakukan 

suami karena istrinya telah menyanggah tuduhan suaminya itu, sementara 

suami sendiri tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhan zina-nya. 

e. Akibat murtad 

Pengertian murtad ialah kembali dari agama Islam kepada 

kekafirannya, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik 

dimaksudkan sebagai denda gurauan atau dengan sikap permusuhan 
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maupun karena suatu keyakinan.
44

 Sebagai mana firman Allah SWT dalam 

surat al-Baqoroh ayat 256 yang berbunyi: 

                           

                             

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), Sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu 

barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, 

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat 

kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 

mengetahui.” 

 

Orang  yang murtad itu meyakini bahwa Allah SWT itu tidak ada, 

menghalalkan segala sesuatunya yang diharamkan, seperti zina, minum-

minuman keras, dan mengharamkan apa yang halal, seperti jual beli, 

nikah, atau menafikan kewajiban-kewajiban yang disepakati seluruh umat 

Islam, seperti memperlihatkan tingkah laku yang menunjukkan bahwa 

yang bersangkutan telah keluar dari agama Islam, seperti membuang Al-

Qur‟an ketempat pembuangan kotoran, menyembah berhala, dan 

menyembah matahari.  

Pernikahan beda agama dalam al-qur‟an terdapat tiga ayat yang secara 

terkstual membicarakan pernikahan beda agama, antara orang Islam 

dengan bukan muslim.
45

 

Pertama, mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang 

musyrik. Kedua, yang membicarakan pernikahan beda agama dalam al-
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Qur‟an adalah ayat  mengenai larangan menikah dengan lelaki kafir, dan 

lelaki-lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita kafir. Ketiga, 

mengenai larangan wanita muslimat menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab 

dan kebolehan lelaki orang muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. 

Perkawinan antar pemeluk agama tidak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maupun dalam 

Kompilasi Hukum IslamTahun 1991. Namun demikian, Kompilasi Hukum 

Islam mengungkapkan larangan terhadap orang Islam mengawini orang 

yang tidak beragama Islam diatur dalam Pasal 40 dan 44 KHI.
46

  

Dalam Pasal 40 Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang 

pria dengan seorang wanita dalam keadaan tertentu: karena wanita yang 

bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain, seorang 

wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, wanita yang 

tidak beragama islam dan di Pasal 44 seorang wanita Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam.
47

 

Peralihan agama atau murtad mengandung beberapa makna, secara 

umum murtad berarti suatu perbuatan dimana salah seorang dari suami 

atau istri keluar dari agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak 

dijelaskan tentang pengertian murtad, namun dijelaskan dalam Pasal 116 
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huruf h bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan rumah tannga. 

a) Akibat Hukum Murtad Terhadap Perkawinan 

Di Indonesia putusnya ikatan perkawinan karena murtadnya 

seseorang dari suami istri dilakukan di Pengadilan Agama. Pengadilan 

Agama hanya dapat menerima murtadnya seseorang jika orang itu 

menyatakan sendiri dengan tegas di depan Pengadilan Agama bahwa ia 

keluar dari agama Islam. Karena itu murtad seseorang yang dilakukan 

bukan di depan Pengadilan Agama tidak boleh dianggap sah. Tetapi di 

dalam praktek, murtad yang dilakukan oleh pihak istri adalah sebagai 

jalan untuk bercerai. Tetapi apabila salah seorang dari suami istri tidak 

lagi memeluk agama Islam karena keyakinan batinnya. Dalam hal ini 

salah satu pihak dapat minta hukum tentang status nikahnya menurut 

syara‟ agama Islam. Pengadilan dapat menyatakan dalam keputusannya 

bahwa perkawinan mereka telah terfasakh disebabkan salah seorang 

dari pada suami istri itu tidak lagi memeluk agama Islam. 

Akibat hukum dari perkawinan antar pria Islam dengan wanita 

Yahudi dan Nasrani haram hukumnya. Anak-anak hanya bernashab 

kepada ibunya saja dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak tidak 

mewarisi dari bapak.
48

 

Pendapat kedua yang dianut maka perkawinan antara pria Muslim 

dengan wanita Yahudi dan Nasrani akibat hukumnya sama dengan 
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perkawinan pria Muslim dengan wanita Muslim yang memenuhi rukun-

rukun dan syarat-syarat pernikahan. Anak menjadi anak sah suami istri, 

dan berhak saling mewarisi antara ayah dan anak, demikian juga antara 

suami istri, bila sebaliknya terjadi, yaitu wanita muslim, prianya ahlul 

kitab akibar hukumnya perkawinannya menjadi tidak sah sama seperti 

pendapat pertama. 

Menurut pendapat ketiga, bila dipenuhi persyaratan laki-laki itu 

harus taat patuh dan bertakwa kepada Allah benar-benar takwa dan 

dapat membimbing istri dan anak-anaknya menjadi Muslim dan 

Muslimat, maka akibat hukum dari perkawinan itu sah, asal saja di 

penuhi baik syarat maupun rukun-rukun perkawinan, seperti membayar 

mahar, ijab qobul dan sebagainya.
49
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari pembahasan yang telah diuraikan diatas mengenai pertimbangan 

Hakim tentang cerai talak akibat murtad dalam perkara no. 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara no. 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr pengadilan agama penetapannya ialah 

berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah  Nomor 9 

Tahun 1975 jo, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 

dalam rumah tangga dan dari keterangan saksi yang saling bersesuaian 

maka majelis hakim menjatuhkan talak satu raj‟i, yang mana dengan talak 

bisa kembali lagi dengan syarat belum habis masa Iddah dan sudah 

kembali ke agama semula dan mengulang akad nikah yang baru. 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan dalam perkara nomor: 

1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam  

bahwa hak talak itu pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki 

pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan 

sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.  

B. Saran 

Berdasarkan informasi dan data yang penulis dapatkan dan penulisan skripsi 

ini, maka ada beberapa hal yang di saran kan oleh penulis antara lain: 
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1. Putusan majelis hakim memang sudah sesuai dengan Undang-undang yang 

berlaku, namun alangkah baiknya para majelis hakim a gar dapat 

mempertimbangkan lagi  dalam memutuskan perkara. 

2. Sebaiknya kepada masyarakat Indonesia khususnya umat Islam disarankan 

sekali untuk tidak melakukan pernikahan beda agama atau 

mempertahankan rumah tangga dengan pasangan yang telah berbeda 

agama karena lebih baik banyak mudharatnya dari pada mafsadahnya bagi 

keutuhan keluarga, anak-anak dan yang lebih penting adalah menjaga nilai 

keimanan kita dalam agama Islam. 

3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah semoga peneliti ini dapat 

membantu menambah referensi dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

membahas topik yang banyak lagi. 
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