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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia berarti : 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami

istri; thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti :

1. Perpisahan: 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.28

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “thalaq” yang berarti

“membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah

fiqh juga sering disebut  “furqah” yang artinya “bercerai” yaitu “lawan

dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli

fiqh sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”

Perceraian dalam Islam dikenal dengan thalaq yang secara

etimologi adalah :

29دُ یْ قَ الْ لُّ حِ ةً غَ لُ وَ ھُ وَ قُ الَ لطَّ اَ 

Artinya : Thalak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.

Menurut Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry thalaq

secara bahasa adalah حل القید ( melepaskan ikatan) dan menurut istilah

syara’ adalah :

28 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar
Bahasa Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 185

29 Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibary, Fath al-Muin bi Syarh Qurrrah al-Aini,
(Surabaya : Bengkulu Indah, t.t), hal. 112
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30احِ رَ سَ وْ اَ اقِ رَ فِ ظِ ا للفْ بِ احِ كَ النِّ دُ قْ عَ لُّ حِ 

Artinya :  Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau  lepas.

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan

dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan

itu.31 Dari pengertian perceraian yang diberikan, Subekti tidak

memasukkan perceraian dengan sebab kematian.

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, perceraian mencakup

antara lain :

1. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang

diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada

pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala

akibat hukumya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di

depan sidang pengadilan agama (vide pasal 14 sampai 18 PP no. 9

tahun 1975).

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang

diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada

pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta  segala

akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide pasal 20 sampai 36 PP

No. 9 Tahun 1975).

30 Sayid Muhammad Syathaa al-Dimyathi al-Misry, I’aanatu al-Thalibiin, (Bandung
: Al-Maarif, t.t), Juz IV, hal. 2

31 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : PT. Internusa, 1985), hal. 42
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Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang

dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya

putusan pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

1. Al-Qur’an

Tidak ada ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menyuruh atau

melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan

ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun

banyak ayat Al-Qur’an yang mengatur thalak tetapi isinya hanya

sekedar mengatur bila thalak itu terjadi, meskipun dalam bentuk

suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah dalam Surat :

a. Ath-Thalaq ayat 1 :
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Artinya :  Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,
maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
(QS. Ath-Thalaq ayat 1).

Berdasarkan Surat Ath-Thalaq ayat 1 di atas dapat diketahui

bahwa jika seorang suami yang ingin menthalak istrinya hendaklah

dithalak diwaktu suci sebelum dicampuri.

b. Al-Ahzab ayat 49 :















Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka
sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang
kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik- baiknya. (QS. Al-Ahzab ayat 49)

Ayat ini menyatakan bahwa  laki-laki menikahi perempuan

untuk menjadi istrinya yang berada dalam kekuasaannya,

berkewajiban memeliharanya, sekiranya laki-laki itu menceraikan
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istrinya sebelum dicampuri, maka tidak ada ‘iddah bagi istri

tersebut, dan suami berkewajiban memberi mut’ah kepada istrinya.

Yang dimaksud dengan mut'ah di sini adalah pemberian untuk

menyenangkan hati istri yang diceraikan sebelum dicampuri.

2. Hadits Nabi

Di antara Hadits Nabi yang menjelaskan tentang perceraian

antara lain :

a. Hadits dari Ibnu Umar

ى هللاِ لَ إِ لِ الَ حَ لاضُ غَ بْ أَ ي صلى هللا علیھ وسلم بِ ا لنَّ نْ عَ رَ مَ عُ نِ ابْ نْ عَ 

32قُ َال طَّ ألَعزَّ َوَجلَّ 

Artinya :  Dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda,
sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah
SWT adalah thalak. (HR Abu Daud).

Hadits di atas menjelaskan tentang hukum asal dari thalak, yaitu

makruh dilakukan, karena thalak merupakan perbuatan yang halal

tapi paling dibenci oleh Allah SWT.

b. Hadits dari Ibnu Umar

هللاِ لُ وْ سُ رَ دِ ھْ عَ فِْي اَنَّھُ طَلََّق اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحا ئِضٌ رمَ عُ نِ ابْ نْ عَ 

ي هللاُ لّ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ ا بِ طَّ خَ الْ نُ بْ رُ مَ عُ لَ اَ سَ فَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ي هللاُ لَّ صَ 

:مَ لّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ي هللاُ لّ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ لَھُ ا لَ قَ فَ ؟كَ لِ ذَ نْ عَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ 

نْ إِ مَّ ثُ رِ ھُ طْ تَ مَّ ثُ ،ضَ یْ حِ تُ مَّ ثُ ،رَ ھُ طْ ي تَ تَّ ا حَ ھَ كْ ْترُ یَ لْ مَّ ا ثُ ھَ عْ ا جِ رَ یُ لْ فَ هُ رْ مُ 

هللاُ رَ مَ ي أتِ لّ اةُ دَّ عِ الْ كَ لْ تِ فَ سَّ مَ یَ نْ أَ لَ بْ قَ قَ لَّ طَ اءَ شَ نْ إِ وَ ،دُ عْ بَ كَ سَ مْ إاءَ شَ 

32Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy’Ats al-Sajistani (w 275 H), Sunan Abi Daud,
(Beirut : Dar al-Kotob al-Ilmiyah,1996), Hadits ke 2178 Bab kitab  at- Thalaq, hal. 120



25

َوَجلَّ أ 33م]لمسها[رواءُ سَ نُّ لااھَ لَ قَ لَّ طَ یُ نْ َعزَّ

Artinya :  Dari Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dikala
sedang haidh pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar Bin Khattab
tanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah
SAW bersabda, “Perintahkanlah kepadanya, hendaklah ia
merujuknya kemudian menahannya sampai suci, kemudian haidh,
kemudian suci. Jika ia bermaksud menahannya maka setelah itu
dan jika dia mau, maka ia menceraikan sebelum menyentuh. Itulah
iddah yang diperintahkan Allah jika wanita itu diceraikan. (HR.
Muslim).

Hadits di atas menjelaskan tentang kapan boleh menjatuhkan

thalak kepada istri. Jika istri dalam keadaan haidh, maka tunggulah

sampai ia dalam keadaan suci dan jika ingin menceraikannya maka

ceraikanlah ia sebelum menyentuhnya.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam

Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan

perempuan yang selama ini menjadi suami istri. Untuk maksud

perceraian itu ulama’ fiqh menggunakan istilah furqah (berpisah).

Terputusnya ikatan suami istri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak

yang menghendaki akan putusnya ikatan, terbagi dalam:

a. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami

ataupun istri melainkan Allah SWT mencabut nyawa dari salah satu

33 Imam Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh : Dar al-Thayyibah, 2006), dalam kitab
Thalak Hadits Nomor 1471, hal. 674
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pihak (istri/suami) sehingga terputuslah ikatan suami istri (kehendak

Allah SWT dikarenakan ajal yang menjemput).

b. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak suami dengan

alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (thalak).

c. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang

menghendaki dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap ingin

mempertahankan ikatan suami istri tersebut (khulu’).

d. Fasakh dimana hakim sebagai pihak ketiga  memutuskan untuk

mengakhiri hubungan perkawinan karena alasan tertentu yang

menandakan tdak dapatnya hubungn perkawinan dilanjutkan.34

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dapat putus

karena:

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas keputusan pengadilan

Selanjutnya Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan putusnya

perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

thalak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-

alasan hukum perceraian dan bermuara pada cerai thalak dan cerai gugat

34 Amir Syarifuddin, op.cit, hal. 197
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yang telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Thalak

Thalak berasal dari kata االطال ق artinya االرسال (melepaskan)

atau الترك (meninggalkan). Dalam istilah syara’ thalak adalah :

35ةِ یَّ جِ وْ الزَّ ةِ قَ َال عَ لْ ااءِ ھَ نْ اِ وَ ،اجِ وَ الزَّ ةِ طَ بِ ارَ لٌّ حِ 

Artinya : Melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan
perkawinan.

Menurut Sayid Muhammad Syathaa al-Dimyathi al-Misry

thalak adalah secara bahasa adalah حل القید ( melepaskan ikatan) dan

menurut istilah syara’ adalah :

36احٍ رَ سَ وْ اَ اقِ رَ فِ ظِ فْ ا للَّ بِ احِ كَ النِّ دِ قْ عَ لُّ حِ 

Artinya : Melepaskan akad nikah dengan lafaz pisah atau lepas.

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri adalah :

37احِ كَ نْ اِ ةُ لَ زْ اِ ھُ نَّ اَ بِ حِ الَ طِ صْ اْالِ قُ الَ لطَّ اَ 

Artinya : Thalak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan

Sedangkan thalak menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

pada Pasal 117,  thalak adalah ikrar suami di hadapan sidang

pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan.

35Sayyid Sabiq, ibid, hal. 155
36Sayid Muhammad Syathaa al-Dimyathi al-Misry, loc.cit
37Abdurrahman Al-Jaziri, Al-fiqh ala Madzahahib al- Arba’ah, Jilid IV, (Mesir: Dar

al-Fikr, 1989), hal. 278.
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Dalam mengartikan thalak secara terminologi, ulama

mengemukakan rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni

melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalak

dan sejenisnya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang

dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena

adanya putusan pengadilan.

Islam memberikan hak thalak hanya kepada laki-laki saja.

Karena ia lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan

sesuatu daripada wanita (istri), yang biasanya bertindak atas dasar

emosi.

Abdul Ghofur Anshari menjelaskan bahwa dalam hukum Islam

hak thalak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan

pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan

pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita)

yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar

terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak

thalak diberikan kepada istri.38

Walaupun hukum asal dari thalak itu adalah makruh, namun

melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum thalak itu

adalah sebagai berikut :

38Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum
Positif), (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal. 105-106
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a. Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak

dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan

yang lebih banyak akan timbul;

b. Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan

perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;

c. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan

oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak

menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau

pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan

istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.

d. Haram thalak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam

keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.39

Macam-macam thalak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya,

terdiri dari dua macam yaitu :

1. Thalak sunnah (sunni) yaitu thalak yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan Syari’at Islam, seorang suami menthalak istri yang sudah

pernah disetubuhi dengan satu kali thalak pada saat istri dalam

keadaan suci dan tidak lagi disentuh selama waktu suci tersebut.

Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT :




39 Amir Syarifuddin, op.cit, hal 201
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Artinya :  Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu
maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu
mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah
kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,
Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
(QS. Ath- Thalaaq ayat 1)

Maksud thalak yang sesuai dengan ajaran Syari’at Islam

adalah menjatuhkan satu kali thalak, kemudian dilanjutkan dengan

rujuk, kemudian dithalak untuk kedua kalinya kemudian

dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah itu, jika seorang suami yang

menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua ini, maka dia dapat

memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan baik atau

melepaskannya dengan baik.
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Dalam hal ini dinamakan thalak sunnah dikarenakan berbagai

pandangan. Pertama, dari segi jumlah, karena dia menjatuhkan

thalak kepada istrinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya

sampai masa iddahnya. Kedua, dari segi waktu. Karena, dia

menjatuhkan thalak kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum

digauli sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ath-

Thalaq ayat 1 di atas.

2. Thalak bid’ah adalah thalak yang tidak sesuai dengan ketentuan

Syari’at Islam, lebih singkatnya yakni thalak yang terjadi dalam

kondisi yang diharamkan atau tatacara pelaksanaannya tidak

dibenarkan dalam Syari’at Islam. Seperti seorang suami yang

menthalak istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau

menthalak tiga kali secara terpisah-pisah. Atau suami menthalak

istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah

disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan

itu menimbulkan kehamilan atau tidak.40

Adapun keharaman thalak bid’ah ditinjau dari jumlahnya tiga

kali yang dijatuhkan bersamaan dalam satu waktu ialah firman

Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 230 :










40 Anshori Umar, op.cit., hal. 405
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Artinya :  Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain,
kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. Al- Baqarah
ayat 230).

Para ulama sepakat bahwa thalak bid’ah diharamkan dan bagi

yang melakukannya, maka dengan sendirinya ia mendapatkan dosa

dari perbutannya tersebut. Ini didasarkan karena thalak bid’ah ini

tidak ada dasarnya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka oleh

karena itu thalak yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur’an dan As-

Sunnah adalah hal bid’ah, dan yang demikian tidak dibenarkan

dalam Syari’at Islam.

Thalak ditinjau dari segi pengaruhnya, terdiri dari 2 (dua)

macam :

1. Thalak Raj’i

Talak raj’i ialah thalak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya

yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta

dari istri, thalak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua

kalinya.41 Dalam thalak raj’i suami masih tetap berhak

mengembalikan istrinya kebawah perlindungannya selagi ‘iddah-

41 Abdul Rohman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 196
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nya belum habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan

untuk rujuk dengannya sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.

Al-Baqarah ayat 229:


























Artinya :  Thalak (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 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.

(QS. Al-Baqarah ayat 229).

Hal ini maksudnya ialah bahwa, thalak yang disyari’atkan oleh

Allah SWT itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya thalak yang

pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan
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begitu pula setelah thalak yang kedua. Hal ini maksudnya ialah

suami berhak melakukan ruju’ (kembali) kepada istrinya seperti

sedia kala ia sebelum menceraikan istrinya. Adapun hak suami ini

diatur dalam firman-Nya :




















Artinya : Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam
masa menanti itu, jika mereka (para suami)
menghendaki ishlah, dan para wanita mempunyai hak
yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai satu
tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah ayat
228)

Adapun konsekuensi hukum dari thalak raj’i ialah tidak

menghapus kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan sang

istri. Atau menghapus akad nikah yang berimbas hilangnya

kehalalan bagi mereka berdua. Selagi wanita tersebut masih dalam

masa menunggu habisnya masa ‘iddahnya. Pengaruh dari thalak

raj’i nampak ketika habis masa ‘iddah istri yang diceraikan oleh
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suaminya dan suami juga tidak merujuknya, maka haramlah

melakukan persetubuhan dengan istri.

2. Thalak Ba’in

Yaitu thalak yang putus secara penuh. Dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan

melakukan nikah baru, thalak ba’in inilah yang tepat untuk disebut

putusnya perkawinan.42 Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa para

ulama’ sepakat akan istilah thalak ba’in hanya digunakan untuk

thalak yang dilakukan suami kepada istri yang dithalak sebelum

disetubuhi, thalak untuk kali yang ketiga dan thalak dengan

membayar uang tebusan yang diserahkan oleh istri kepada suami

agar sang istri bisa mengajukan khulu’.43

Macam-macam thalak ba’in :

a. Thalak Ba’in Sughra

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk ruju’ jika

belum habis masa ‘iddahnya atau menikah dengan istrinya

setelah masa ‘iddahnya habis.44 Thalak ba’in sughra ini

dimasukkan dalam hitungan, maksudnya ialah jika suami

menjatuhkannya maka berkuranglah jatah thalak yang dimiliki

suami. Thalak dikategorikan thalak ba’in sughra jika dilakukan

dalam kondisi:

42 Djamal Nur, Fikih Munakahat, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hal. 140
43 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid II, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hal. 538

44 Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), hal
250



36

1. Jika seorang suami menthalak istrinya sebelum ia

menyetubuhinya, maka tidak ada ‘iddah bagi istrinya dan

tidak juga berlaku ruju’. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT :

















Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
menikahi perempuan- perempuan yang beriman,
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib
atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka
mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara
yang sebaik- baiknya. (QS. Al-Ahzab ayat 49).

2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri

atau yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dari firman

Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 229.

b. Thalak Ba’in Kubra

Thalak ba’in kubra adalah thalak yang menghilangkan hak

suami untuk nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas

istrinya itu telah kawin dengan orang lain dan telah berkumpul
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sebagai suami sebagai suami istri secara sah dan nyata. Dan istri

telah menjalankan masa ‘iddahnya dan telah habis masa

‘iddahnya.45 Sebagaimana firman Allah SWT :
















Artinya :  Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah thalak
yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal
baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain.
kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika
keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 230).

Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li’an juga

termasuk ke dalam thalak bai’in kubra. Berbeda dengan bentuk

pertama, mantan istri yang di-li’an itu tidak boleh sama sekali

dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh muhallil.

Kewajiban dari suami yang telah menjatuhkan thalak kepada

istrinya dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dinyatakan bahwa,

bilamana perkawinan putus karena thalak, maka bekas suami wajib :

45 Djamal  Nur, Op. cit, hlm. 140.



38

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian)

kepada bekas istri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah

dijatuhi thalak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh

apabila qabla al-dukhul.

4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya

biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21

tahun.

b. Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami dan

istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan

pendapat dan pertengkaran yang menjadikan kedua belah pihak tidak

mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat

mengatasinya.46 Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisaa’ ayat 35

menyatakan :














46 Abdul Rohman Ghozali, op.cit, hal. 241
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Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.
jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal. (QS. An-Nisâ’ ayat 35).

Menurut ayat di atas, jika terjadi kasus syiqaq antara suami dan

istri maka diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam

dari pihak istri untuk mengadakan penelitian tentang sabab musabab

terjadinya syiqaq serta berusaha untuk mendamaikannya, atau

mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalau sekiranya jalan inilah

yang terbaik.

c. Khulu’

Menurut para fuqaha’, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang

umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai

‘iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri

agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’,

mubârâh maupun thalak. Kadang dimaksudkan kata yang khusus

yaitu thalak atas dasar ‘iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-

kata khulu’(pelepasan) atau yang semakna seperti mubârâh

(pelepasan).47

Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian

dengan mengajukan khulu’ sebagai Islam memberi jalan kepada suami

untuk menceraikan istrinya dengan jalan thalak.

47Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 220
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Dasar hukum disyariatkannya khulu’ adalah firman Allah dalam

Surat Al-Baqarah ayat 229 :






















Artinya :  Thalak (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 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.(QS. Al-Baqarah ayat 229).

Adapun syarat sahnya khulu' ialah sebagai berikut :

a) Perceraian dengan khulu' itu harus dilaksanakan dengan kerelaan

dan persetujuan suami istri.

b) Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan

persetujuan bersama antara suami istri.
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Apabila tidak dapat persetujuan antara keduanya mengenai

jumlah uang tebusan, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan

jumlah uang tebusan itu.

d. Fasakh

Secara etimologi fasakh berarti membatalkan, apabila

dihubungkan dengan perkawinan, fasakh berarti membatalkan

perkawinan atau merusakkan perkawinan. Secara terminologi fasakh

bermakna  pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama

berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan

pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur

menyalahi hukum pernikahan.48

Hukum pelaksanaan fasakh pada dasarnya adalah mubah atau

boleh, yakni tidak disuruh dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat

kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya bisa bergeser menjadi

wajib, misal jika kelak dikemudian hari ditemukan adanya rukun dan

syarat yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri sewaktu akad nikah.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut

fasakh di pengadilan ialah :

a. Suami sakit gila;

b. Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk

sembuh;

48Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum
Positif), (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal.141
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c. Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan

hubungan kelamin;

d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada

istrinya;

e. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan

suami;

f. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita,

sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah

cukup lama.49

Istri yang diceraikan dengan  pengadilan dengan jalan fasakh,

tidak dapat diruju’ oleh suaminya. Jadi kalau keduanya ingin kembali

hidup sebagai suami istri harus dengan perkawinan yang baru, yaitu

melaksanakan akad nikah yang baru. Perceraian dengan fasakh tidak

mengurangi hak thalak dari suami. Dengan demikian apabila suami

istri yang telah bercerai dengan fasakh, kemudian hidup kembali

sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru, maka suami tetap

mempunyai hak thalak tiga kali.

e. Taklik thalak

Taklik thalak telah lazim diucapkan dalam pernikahan di

Indonesia, di mana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah

berlangsung mengucapkan ikrar taklik thalak. Arti dari taklik thalak

adalah menggantungkan, jadi pengertian taklik thalak ialah suatu

49Soemiyati,Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,
(Yogyakarta : Liberty, 1986), hal. 114
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thalak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang

telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih

dahulu.50

Dasar dibolehkannya mengadakan taklik thalak adalah Surat

An-Nisâ’ ayat 128 :
















Artinya :  Dan  jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika
kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara
dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka
sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.(QS. An-Nisâ’ ayat 128)

Adapun isi sighat taklik thalak yang telah tercantum dalam buku

nikah yang diterbitkan oleh  Kementerian Agama Republik Indonesia

adalah :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.

50 Soemiyati, op.cit, hal. 115
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2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan

lamanya.

3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya.

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam)

bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan

halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan

serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar

uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu) sebagai ‘iwadh

(pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalak saya satu

kepadanya.

Pembacaan taklik thalak ini tidak merupakan keharusan hanya

sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan

ta’lik thalak setelah melakukan akad nikah. Ta’lik thalak ini diadakan

dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri supaya tidak

dianiaya oleh suami. Kalau diperhatikan jatuhnya taklik thalak ini

hampir sama dengan khulu’, sebab sama-sama disertai uang ‘iwadh

dari pihak istri. Sehingga thalak yang dijatuhkan atas dasar taklik

thalak dianggap sebagai thalak ba’in, suami boleh mengambil istrinya

lagi dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Thalak satu yang

dijatuhkan suami berdasarkan taklik thalak mengakibatkan hak thalak

suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan

pernikahan kembali.

f. Ila’
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Ila’ secara bahasa adalah sumpah. Kata ila’ adalah bentuk masdar

dari kata ( ایالء-یؤلى-الى ). Karena itu, para ulama mendefinisikan

ila’ dengan sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu

melakukan jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-

Nya yang serupa untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui

vagina selama-lamanya empat bulan atau lebih.

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ila’ tidak

terjadi kecuali dengan lima syarat dibawah ini :

1. Suami mampu melakukan jimak secara fisik dan psikis

2. Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya,

tidak dengan kata talak, perbudakan atau nadzar

3. Bersumpah meninggalkan jimak melalui vagina

4. Bersumpah meninggalkan jimak selama empat bulan atau lebih

5. Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk di

jimak.

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan

ila’ dan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang ila’ yang

diatur dalam nash. Dan jika salah satu dari mereka mencabut

sumpahnya, maka tidak ada lagi hukum ila’. Adapun dalil dari ila’

adalah firman Allah SWT  dalam Surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227 :










46




Artinya : 226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi
tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka
kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

227. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalak,
maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 226 dan 227).

g. Zhihar

Lafaz zhihar diambil dari kata zhahr (punggung). Hal itu

dikarenakan apabila salah seorang kaum jahiliyah menzhihar istrinya,

maka ia berkata kepadanya, “Kamu seperti punggung ibuku”.

Kemudian lafaz zhihar digunakan untuk seluruh anggota tubuh yang

secara qiyas menunjukkan kepada punggung. Zhihar di masa jahiliyah

sama dengan cerai, lalu Allah memberi keringanan bagi umat ini dan

menetapkan kaffarat di dalamya, Allah tidak menetapkannya sebagai

cerai, sebagaimana yang mereka yakini di masa jahiliah.51

Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan

kepada istrinya, “kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang

yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab

susuan)” dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan

bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya

dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi

51Syaikh Hasan Ayyub, Panduan Keluarga Muslim, Terjemahan oleh Misbah,  Judul
asli Fiqh Al-Usrah Al-Muslimah, (Jakarta : Cendikia Sentar Muslim, 2002), hal. 380
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zhihar.52 Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagaimana

firman Allah SWT :












Artinya : Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu,
(menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah
isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain
hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan
sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan
suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah
Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Mujadalah
ayat 2).

Apabila suami menyatakan zhihar kepada istrinya, maka

berlakulah ketentuan sebagai berikut :53

1. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup

kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan

terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami

mencabut kembali zhiharnya itu dan mengembalikan istrinya ke

pangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi.

Sebelum suami kembali menggauli istrinya maka diwajibkan

membayar kafarat zhihar yaitu berupa :

52 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta : Gema Insani, 2006), hal. 717
53 Abdul Rohman Ghozali, op.cit, hal. 231-233



48

a. Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau

suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya,

maka dilakukan dengan :

b. Berpuasa dua bulan berturut-turut yaitu 60 hari tanpa diselingi

berbuka satu haripun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata

tidak mampu berpuasa selama 60 hari berturut-turut maka dapat

diganti dengan :

c. Memberikan makan secukupnya kepada 60 orang fakir miskin.

2. Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri

tidak akan memungkinkan lagi, dan menurut pertimbangannya

bahwa bercerai itulah jalan yang terbaik, maka hendaklah suami

menjatuhkan thalak kepada istrinya, agar tidak menyiksa istrinya

lebih lama lagi.

3. Bila setelah suami menzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan

suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu

hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu

penyelesaian kasus zhihar ini, sedangkan jika istri merasa aman

dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi

hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah

dengan suaminya.

4. Kalau ternyata suami tidak mencabut kembali zhiharnya dan tidak

mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami

menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, maka setelah



49

berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak zhihar diucapkan,

maka hakim menceraikan antara keduanya, dan menjadi ba’inlah

perceraian mereka ini.

h. Li’an

Li’an secara bahasa berasal dari kata la-’a-na (لعن) yang berarti

mengutuk, sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, li’an ialah

sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya

berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang

yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian

kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah

SWT jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.54 Adapun dasar hukum

dari li’an ialah firman Allah SWT dalam Surat An-Nûr ayat 6 sampai

9 :









54Jika suami menuduh istri telah melakukan zina yang disertai bantahan dari istri, maka
jika suami tidak dapat menunjukkan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi laki-laki sebanyak 4
orang atau tidak terbukti istrinya hamil maka suami tersebut dihukumi cambuk sebanyak 80 kali.
Tetapi jika suami dapat membuktikannya dengan jalan yang benar maka istri dihukum rajam.
Lihat, Hussein Bahreisj, 450 Masalah Agama Islam, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1980, hlm. 131).
Sedangkan dalam Hukum Positif di Indonesia akibat hukum dari li’an ialah perkawinan itu
terputus selama-lamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya sedangkan
suaminya terbebas dari kewajiban memberikan nafkah, lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal
162.
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Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina),
padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain
diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah
empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya
dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (6) Dan
(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika
dia termasuk orang-orang yang berdusta. (7) Istrinya itu
dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali
atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar
termasuk orang-orang yang dusta.(8) dan (sumpah) yang
kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu
termasuk orang-orang yang benar.(9). (QS. An-Nuur ayat
6 –9).

Agar li’an sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut

haruslah orang mukallaf (baligh dan berakal sehat) yang menuduh

istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan

tersebut hingga saat terjadinya li’an. Kemudian hal tersebut akan

diputuskan oleh hakim yang mengadili.

Li’an terjadi karena :

1. Suami menuduh istriinya berzina, tetapi ia tak punya empat orang

saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu
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2. Suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil dari

benihnya.55

Jadi li’an tersebut telah usai dengan sempurna yaitu terpenuhi

syarat-syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal berikut :

1. Telah menggagalkan hukuman menuduh (qadzaf) dari sang suami

2. Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu

kembali untuk selama-lamanya

3. Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam

kandungan istri darinya didalam li’an, dengan mengatakan “bayi

yang dikandungnya bukan benih dariku” maka anak itu tidak punya

hubungan keturunan dengan suaminya.56

4. Alasan-Alasan Perceraian

Sebagaimana lazimnya suatu gugatan yang diajukan ke lembaga

peradilan yang harus didasarkan  kepada alasan yuridis, demikian halnya

gugatan atau permohonan  perceraian yang diajukan  ke lembaga

peradilan agama harus didukung oleh  alasan yang ditetapkan oleh

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.57 Alasan-alasan

yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

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

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

55Sayyid Sabiq, op.cit, hal. 138
56 Anshori Umar, Fiqih Wanita, ( Semarang : CV. As-Syifa, 1986), hal. 443
57Hertina, Febri Handayani, Problematika dan Penyelesaian Perceraian di

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, Jurnal Hukum dan Ham UIN Suska Riau, Vol. X, No. 2,
Desember 2013, hal. 144
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Dijadikannya zina sebagai alasan perceraian dalam Undang-

Undang Perkawinan ini, disebabkan perbuatan zina tersebut akan

banyak menimbulkan mudharat. “Zina” menurut Kamus Besar bahasa

Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti : 1. Perbuatan

bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh

hubungan pernikahan (perkawinan). 2. Perbuatan bersenggama

seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan

yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan

dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.58

Ditinjau dari segi kesehatan, perzinaan itu menyebabkan

penyakit kotor, dimana banyak orang melakukan perbuatan keji, maka

di sanalah muncul penyakit-penyakit kotor. Penyakit-penyakit tersebut

antara lain sifilis atau rajasinga dan gonorhoa atau kencing nanah.

Penularan penyakit-penyakit ini hampir selalu disebabkan oleh

persetubuhan. Kedua macam penyakit ini telah banyak membinasakan

jiwa manusia. Penyakit kotor ini turun-temurun sampai pada anak

cucu. Rajasinga dan kencing nanah tidak saja melemahkan rohani dan

jasmani, tetapi juga membahayakan keselamatan rumah tangga.59

Selain penyakit yang timbul oleh perbuatan zina, zina juga

mengakibatkan lahirnya anak-anak yang tidak mempunyai bapak serta

kaburnya silsilah keturunan. Allah SWT melarang manusia untuk

58Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit, ,hal.
1136

59 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara,
1996), hal. 33
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mendekati zina apalagi untuk melakukan perbuatan zina. Seperti

ditegaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra’ ayat 32 :







Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk
(QS. Al-Isra’ ayat 32)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami jangankan untuk

berbuat zina, untuk mendekati perbuatan zina saja  Allah sangat

melarangnya. Seseorang diperintahkan untuk berusaha untuk

menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah untuk berbuat

zina, seperti berdua-duaan ditempat sepi yang memungkinkan untuk

melakukan perbuatan maksiat.

Undang-undang perkawinan ini juga menyebutkan alasan

perceraian bila salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi

dan lainnya yang sukar disembuhkan. “Pemabuk” menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang berarti orang yang

suka atau biasa mabuk. Kemudian, “mabuk” adalah kata kerja (v)

yang berarti 1. Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu

banyak minum minuman keras, makan gadung dan sebagainya; 2.

Berbuat diluar kesadaran; lupa diri; 3. Sangat gemar atau suka;4.
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Tergila-gila, sangat birahi, tidak berbuat apa-apa, hanya melamun,

asyik berangan-angan saja.60

Pemabuk adalah sebuah  sebutan negatif yang diberikan kepada

seseorang, (dalam konteks ini suami dan istri) yang suka meminum

atau makan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan

makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya

mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (over dosis)

menurut indikator kesehatan. Pemabuk seringkali mengalami pusing

kepala, bahkan hilang kesadaran, tetapi sangat kuat birahi atau nafsu

syahwatnya, sehingga dapat berbuat di luar kesadaran atau lupa diri,

yang dapat membahayakan  tidak hanya dirinya, melainkan juga orang

lain. Selain zina dan pemabuk, pemadat juga dapat menjadi dasar

hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian.

“Pemadat”  menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata

benda (n) yang artinya orang yang suka atau biasa menghisap madat.

Adapun madat adalah 1. Kata benda yang artinya candu ( yang telah

dimasak dan siap untuk dihisap. 2. Kata kerja yang artinya mengisap

candu.61 Jadi pemadat adalah suatu predikat negatif yang diberikan

kepada seseorang (dalam konsteks ini suami atau istri) yang suka atau

biasa mengkonsumsi bahkan mengalami kecanduan atau

ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang

60Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit,hal.610
61 Ibid, hal.611
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(narkoba) misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi

dan lain-lain.

Selanjutnya, penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi

suami atau istri yang hendak melakukan perceraian, selain zina,

pemabuk dan pemadat. “Penjudi” menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia adalah kata kerja(v) yang artinya permainan dengan

memakai uang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Berjudi

adalah kata kerja yang artinya ; 1. Mempertaruhkan sejumlah uang

atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan

tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar

daripada jumlah uang atau harta semula. 2. bermain judi, bermain

dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang.62

Penjudi adalah predikat negatif yang diberikan kepada seseorang

(dalam konteks ini suami atau istri) yang suka bermain judi bahkan

mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi

adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal,

ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena

hal lain di luar kemampuannya.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan

secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan

62 Ibid, hal. 419
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kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat

lahiriah maupun bathiniah. Ini berarti bahwa tidak ada lagi harapan

untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah

hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan

atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi,

perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara

hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan

yang sah, harus diajukan di depan sidang pengadilan dari rumah

kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu

dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah

kediaman tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975

tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum

“tanpa alasan yang sah”, sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika

ada hal-hal dalam rumah tangga suami atau  istri yang sangat buruk,

sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan

pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan

bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

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

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
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Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi

bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan

berbagai aktifitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau

istri untuk melaksanakan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat

lahiriah maupun yang bersifat bathiniah, sehingga membuat

penderitaan lahir dan bathin dalam rumah tangga yang sudah tidak

layak lagi untuk dipertahankan.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau istri mendapat

hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari

putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti

menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim

dalam perkara perdata tentang perceraiannya.

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum khusus yang

mengatur tentang hukuman penjara atau hukuman berat lainnya

sebagai alasan perceraian. Namun “implikasi negatif” dari hukuman

penjara dan hukuman berat lainnyalah yang dapat menjadi alasan

hukum perceraian, misalnya suami atau istri yang menjalani hukuman

penjara dan hukuman berat lainnya tidak lagi dapat melaksanakan

kewajibannya sebagai suami atau istri. Selain itu perilaku yang sangat

buruk sebagai refleksi dari hukuman penjara atau hukuman berat

lainnya yang dijalani oleh suami atau istri juga dapat menjadi alasan

hukum perceraian menurut hukum Islam. Sedemikian buruknya
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perilaku suami atau istri tersebut, menimbulkan perasaan was-was

atau cemas akan berulangnya kembali tindak pidana yang dilakukan

suami atau istri yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang

membahayakan pihak lain.

Kejam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat

yang artinya: 1. Tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim. 2. Sangat

kikir.63 Sedangkan aniaya adalah kata benda yang artinya perbuatan

bengis (seperti penyiksaan, penindasan). Menganiaya adalah kata

kerja yang artinya memperlakukan dengan sewenang-wenang (seperti

menyiksa, menyakiti).64 Jadi perilaku kejam dan penganiayaan berat

adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim, yang

membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun

psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas

kasihan.

Kekejaman atau penganiayaan  berat yang membahayakan dapat

berdampak  penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau

istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai

bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut. Tindak

kekerasan, terutama tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap

istri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat Indonesia. Terjadinya

tindak kekerasan terhadap perempuan tidak terlepas dari dianutnya

63 Ibid, hal. 462
64 Ibid, hal. 45
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budaya patrilineal oleh masyarakat Indonesia yang menempatkan

perempuan sebagai manusia nomor dua, sedangkan laki-laki sebagai

manusia nomor satu.

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

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

“Cacat badan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

kata benda yang artinya cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli).

Adapun cacat adalah kata benda yang artinya: 1. Kekurangan yang

menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna

(yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak). 2. Cacat

(kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang

baik (kurang sempurna). 3. Cela, aib. 4. Tidak (kurang) sempurna.65

Selanjutnya “penyakit” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia

adalah kata kerja yang artinya : 1. Sesuatu yang menyebabkan

terjadinya gangguan pada makhluk hidup. 2. Gangguan kesehatan

yang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan sistem faal atau

jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup). 3. Kebiasaan yang

buruk; sesuatu yang mendatangkan keburukan.66

Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada

diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau

sakit tuli, buta, bisu dan sebagainya) maupun yang bersifat rohaniah

(misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan

65 Ibid, hal. 164
66Ibid, hal. 863
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terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya

sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu

dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

tangga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan

antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam

kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang

seimbang pula bagi kedua belah pihak. Perikatan yang bersumber dari

perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin

antara seorang laki-laki yang kemudian berstatus sebagai istri, yang

secara psikologi sosial bertujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga yang harmonis dan bahagia dalam nuansa penuh kasih sayang

yang pada hakikatnya kasih sayang itu adalah dari Allah SWT.  Oleh

karena itu sangat konsisten dan logis manakala suami atau istri

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi

alasan hukum perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 19 huruf

(e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Satu di antara beberapa kewajiban yang tidak dapat

dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau

penyakit, adalah kewajiban yang bersifat lahiriah, yaitu melakukan

hubungan persetubuhan antar suami dan istri. Jika persetubuhan ini
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tidak dilaksanakan oleh suami atau istri, berarti hak suami atau hak

istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi.  Padahal menurut

Mohd. Idris Ramulyo, perkawinan menurut hukum Islam bermakna

nikah yang menurut arti aslinya ialah hubungan seksual dan menurut

arti majazinya atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang

pria dengan seorang wanita.67

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip,

tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari

perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan

dalam kehidupan berumah tangga. Adapun pertengkaran adalah sikap

yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak

hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar,

mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai

dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan

menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah

tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat

dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan.68

67 Mohd. Idris Ramulyo, op.cit. hal. 1
68 Muhammad Syaifuddin,op.cit, hal. 208
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Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena sudah sangat

bencinya  pihak yang satu kepada pihak yang lain dan perselisihan

serta pertengkaran yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan

rumah tangga itu tidak lagi bahagia dan harmonis, maka di situlah

dituntut bantuan para pihak untuk mendamaikan mereka. Masalah ini

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 35 :














Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika
kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal. (QS. An-Nisaa’ ayat 35).

Berdasarkan ayat diatas, jelaslah bahwa bila terjadi perselisihan

antara suami dan istri terus menerus yang bisa mengakibatkan

terjadinya perceraian dan pertengkaran maka disitulah keluarga dari

kedua belah pihak diperlukan untuk menyelesaikan perkara yang

dihadapi oleh suami istri tersebut. Bila para hakam itu tidak dapat

mendamaikan suami istri tersebut maka pasangan suami istri itu boleh

mengajukan perceraian ke pengadilan dengan alasan terjadinya
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pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali.

g. Suami melanggar taklik thalak.

Pembacaan taklik thalak ini bukan  merupakan keharusan hanya

sukarela, tetapi pada umumnya di Indonesia hampir semua suami

mengucapkan taklik thalak setelah melakukan akad nikah. Taklik

thalak ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan istri

supaya tidak dianiaya oleh suami. Kalau diperhatikan jatuhnya taklik

thalak ini hampir sama dengan khulu’, sebab sama-sama disertai uang

iwadh dari pihak istri. Sehingga thalak yang dijatuhkan atas dasar

taklik talak dianggap sebagai thalak ba’in, suami boleh mengambil

istrinya lagi dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Thalak satu

yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik thalak mengakibatkan hak

thalak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali melakukan

pernikahan.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama

Islam (murtad) maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar

hukumnya adalah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221 :
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Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang
mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang
Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.
dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-
Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil
pelajaran. (QS. Al-Baqarah ayat 221).

5. Akibat Hukum dari Perceraian

a. Akibat hukum perceraian terhadap anak

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang

sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap

orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi

masa depan dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di

kala usia lanjut.69 Suami istri yang melakukan perceraian sangat

69Jumni Nelli, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Perkawinan Nasional, Jurnal Hukum Islam UIN Suska Riau, Vol.IX, No.1, Juni 2009, hal. 71
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berdampak pada pertumbuhan dan psikologi terhadap anak-anak

mereka.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan

hak-hak anak menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 ialah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan

anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat

hukum perceraian terhadap anak ini tentu saja hanya berlaku terhadap

suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi

tidak berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai anak

dalam perkawinan mereka.

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah

diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak

mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, nenek seterusnya ke atas.

Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu,

termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab

ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah

dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut

memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau

anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak mengasuh ikut pindah pada

bapaknya.70

70Soemiyati, op.cit, hal. 126
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Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak-

anaknya, mendidik bahkan menafkahinya sampai ia dewasa.Anak

mestinya dilindungi dari hal-hal yang membawa dampak negatif pada

perkembangannya, baik fisik maupun psikhis.71

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, khususnya

mengenai pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam pasal 41 ayat 9 (a) dan

(b), sebagai berikut :

(a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

pengadilan memberi keputusannya.

(b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bila bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

b. Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami atau isteri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan

kewajiban mantan suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif

71Sofia Hardani, Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan
Menurut Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal An-Nida’ : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40,
No.2 Juli-Agustus 2015, hal. 134
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dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini

mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang

putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang kemudian

pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP  No.9 Tahun 1975 yang

memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang

perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi

janda yang masih datang bulan ditetapkan  3 (tiga) kali suci dengan

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan

putus, sedang janda itu dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu

ditetapkan sampai ia melahirkan.

Selanjutnya menurut Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 tidak ada

waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian,

sedang antara janda tersebut  dengan bekas suaminya belum terjadi

hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian,

waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan

kewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalam hukum Islam,

telah dipositivasi dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal

149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan

putus karena thalak, maka bekas suami wajib :
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1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.

2. Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri

selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain

atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh

apabila qabla dukhul.

4. Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun.

5. Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang

masih dalam masa iddah berdasarkan Pasal 150 Kompilasi Hukum

Islam. Sebaliknya bagi bekas istri selama masa iddah, menurut

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, wajib menjaga dirinya, tidak

menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Oleh

karena itu bekas istri menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,

berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia

nusyuz.

Yang dimaksud dengan mut’ah menurut Pasal 1 huruf j

Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istri

yang dijatuhi thalak berupa benda atau uang dan lainnya. Mut’ah

wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, yaitu belum
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ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul dan perceraian itu atas

kehendak suami.

c. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama

diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum

agama, hukum adat dan hukum yang lain. Ini berarti bahwa Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada pihak (mantan

suami dan mantan istri)  yang bercerai untuk memilih hukum mana

dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan,

maka hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa

keadilan yang sewajarnya.

Erna wahyuningsih dan  Putus Samawati  menjelaskan harta

bersama adalah harta benda yanag diperoleh selama perkawinan,

walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah,

namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta

bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian maka pada umumnya harta

bersama dibagi dua, istri maupun suami masing-masing akan

mendapatkan bagian yang sama. Sebaliknya harta bawaan adalah

harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah

dan harta waris tidak termasuk ke dalam kategori harta bersama.
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Artinya  harta-harta itu tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi

perceraian.72

2. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, mediare

yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang

ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya

menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di

tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan

tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga

menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.73

Kata "mediasi" dalam bahasa Inggris, "mediation” yang artinya

penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah

atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya

dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.74

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti

sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu

perselisihan sebagai penasehat.75 Pengertian mediasi yang diberikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting.

72Erna Wahyuningsih dan Putus Samawati, Hukum Perkawinan Indonesia,
(Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006), hal. 127

73 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 2
74John Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377
75Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, op.cit, hal.

569
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Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau

sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. Kedua pihak yang

terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal

dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat dan tidak

memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Secara terminologi, pengertian mediasi sebagaimana yang

dijelaskan oleh para ahli :

1. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses

negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak

(imparsial) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang

memuaskan.76

2. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian

sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara

mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki

kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan

tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.77

3. Pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring, bahwa mediasi

adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga,

76Gary Goopaster, Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan
Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi,(Jakarta: ELIPS Project, 1993), hal.201

77Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 12-13.
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yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak

untuk menyelesaikan sengketa mereka.78

4. Secara yuridis pengertian mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu pada pasal

1 poin 1 : “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan

dibantu oleh mediator.” Sedangkan mediator adalah sebagaimana

yang dijelaskan pada poin 2 yaitu “mediator adalah hakim atau pihak

lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang

membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari

berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan

cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat

diketahui beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai

berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan

perundingan

2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam

perundingan

3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk

mencari penyelesaian.

78Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan,
(Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 27.
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4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama

perundingan berlangsung.

5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan

kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna

mengakhiri sengketa.

b. Dasar Hukum Mediasi

Dasar hukum perdamaian atau mediasi adalah :

1. Al-Qur’an

a. Surat Al-Hujurat ayat 10 :









Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara,

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang
berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
mendapat rahmat. (QS.Al-Hujurat ayat 10).

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa

mendamaikan antara orang yang berselisih merupakan sebuah

anjuran,karena jika orang  yang didamaikan itu kembali berbaikan

disitulah didapati sebuah rahmat. Dengan berdamainya antara

orang yang berselisih akan kembali menyambung tali silaturrahim

antara mereka. Jika orang yang berselisih itu tidak ada yang

mendamaikan mereka, tentu mereka akan selalu berada dalam
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perselisihan. Dari situlah dibutuhkan seorang mediator untuk

menyelesaikan perselisihan antara mereka.

b. Surat An-Nisa’ ayat 228 :

















Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-
benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika
kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan
memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),
maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa
yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisaa’ ayat 128).

Ayat di atas menjelaskan tentang perdamaian dalam rumah

tangga dalam hal nusyuz antara suami istri. Jika terjadi nusyuz dalam

rumah tangga maka tidak ada salahnya suami istri itu mengadakan

perdamaian antara mereka agar keluarga mereka tetap utuh dan

masing-masing pihak kembali menjalankan kewajiban masing-

masing.

2. Hadits Nabi

a. Hadits dari Abi Hurairah
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حُ لْ لصُّ :أَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ي هللاُ لَّ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ ا لَ : قَ ا لَ قَ ةَ رَ یْ رَ ي ھُ بِ أَ نْ عَ 

الً الَ حَ مَ رَّ حَ وْ ا أَ مً رَ حَ لُّ حَ ا أَ حً لْ صُ الَّ إِ دُ مَ أحْ ادَ زَ نَ یْ مِ لِ سْ مُ الْ نَ یْ بَ زٌ ائِ جَ 

79{ واه أبو داود}

Artinya : Dari Abi Hurairah di berkata, Rasulullah SAW
bersabda: Perundingan dibolehkan antara kaum
muslimin. Ahmad menambahkan kecuali perundingan
menghalalkan yang haram atau perundingan
mengharamkan yang halal. (HR. Abu Daud).

Berdasarkan Hadits di atas kaum muslimin dibolehkan

mengadakan perundingan untuk mencari perdamaian. Kecuali

perundingan yang dilakukan untuk menghalalkan yang apa yang

telah diharamkan Allah SWT, atau perundingan mengharamkan

apa yang telah dihalakan Allah SWT.

b. Hadits dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah

ُ يَ ضِ رَ ةَ بَ قْ عُ تِ نْ بِ مَ وْ ثُ لْ كُ مِّ أُ نْ عَ  هللاِ لَ وْ سُ رَ تُ عْ مِ : سَ تْ ا لَ ا قَ ھَ نْ عَ أ

ي مِ نْ یَ فَ ا سِ النَّ نَ یْ بَ حُ لَ صْ یُ يْ ذِ لَّ اَ ا بَ ذّ كَ لْ اَ سَ یْ لَ لُ وْ قُ صلى هللا علیھ وسلم یَ 

80ا { رواه البخاري}رً یْ خَ لُ وْ قُ یَ وْ ا أَ رً یْ خَ 

Artinya : Dari Ummu Kultsum binti ‘Uqbah r.a berkata : Saya
mendengar Rasulullah SAW bersabda : Bukanlah
pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia,
lalu tumbuhlah kebaikan atau perkataan yang baik. ( HR.
Bukhari)

Berdasarkan Hadits dari Ummu Kultsum di atas dapat

diketahui bahwa orang yang mendamaikan di antara manusia itu

79 Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy’Ats al-Sajistani, Op.cit, Jilid 2 Bab fi Sulh Hadits
Nomor 3594, hal. 511

80Al-Imam Al-Hafidz Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-
Bukhary, (Riyadh : Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah Linnasyar, 1998), Bab Sulh Hadits Nomor 2692
hal. 513
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bukanlah termasuk orang yang pendusta, dari orang yang

mendamaikan itu akan tumbuhlah kebaikan dan perkataan yang

baik, karena hasil dari mendamaikan antara manusia tali

silaturrahmi tetap akan terjaga.

c. Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas

penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.

2. HIR Pasal 130 (HIR= Pasal 154 RBg = Pasal 31 Rv)

3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989

jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009

tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun

1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan

(2), dan 144. ayat (29)

4. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU

Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002

tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan

Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 Tahun 2003

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
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8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Mediasi dalam Hukum Syari’ah

Praktik mediasi  sudah  dilakukan Rasulullah SAW baik sebelum

menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian

konflik (sengketa) dapat ditemukan dalam peristiwa peletakan kembali

Hajar Aswad (batu hitam pada sisi Kakbah) dan perjanjian Hudaibiyah.

Peletakan kembali Hajar Aswad dan perjanjian Hudaibiyah  memiliki

nilai dan strategi resolusi konflik (sengketa) terutama mediasi dan

negosiasi, sehingga kedua peristiwa ini memiliki perspektif yang sama

yaitu mewujudkan perdamaian.

Penyelesaian sengketa peletakan Hajar Aswad dalam pembangunan

kembali Kakbah dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika ia belum

memiliki kekuatan politik di Makkah. Nilai positif yang dapat diambil

dari kasus tersebut adalah berupa kesabaran, penghormatan, dan

penghargaan terhadap kemanusiaan, berbagi bersama, komitmen,

proaktif dan kreatif berpikir untuk menyelesaikan sengketa. Nilai tersebut

penting diaktualisasikan mediator dan para pihak yang terlibat dalam

penyelesaian sengketa, baik antar individu maupun antar kelompok

dalam masyarakat. Tindakan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian

Hudaibiyah juga dapat ditemukan beberapa prinsip mediasi antara lain,

sikap negosiasi, sikap kompromi take and give, memposisikan sama para

pihak, dan menghargai kesepakatan.
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Konsep mediasi selain dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan

politik, bisa juga dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga. Medisi dapat

dipraktikkan dalam kasus konflik (sengketa) suami istri yang sudah diambang

perceraian. Konflik rumah tangga berawal dari tidak dipenuhinya hak dan

kewajiban para pihak yang berujung pada pertengkaran suami istri. Perceraian

merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga

mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses

panjang. Persengketaan suami istri tidak serta merta menjadi alasan yang

memutuskan hubungan perkawinan, tetapi mengandung proses mediasi dan

rekonsiliasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.

Al-Qu’ran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari dan

diupayakan agar tetap dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya

dirasakan oleh suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih

luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak

yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung

jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitannya dengan beban psikis

yang akan ditanggung oleh kedua suami istri atau anak-anaknya. Karena

begitu banyaknya dampak dari perceraian ini, maka Al-Qur’an

mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan dalam

penyelesaian sengketa keluarga, baik kasus syiqaq maupun nusyuz.

Syiqaq adalah konflik antara suami istri yang mengakibatkan mereka

mengambil keputusan untuk berpisah.81 Nusyuz adalah meninggalkan

81 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, op.cit, hal. 128
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kewajiban bersuami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh

sang suami atau istri.82

Al-Qur’an menawarkan pola mediasi tersendiri terhadap

penyelesaian sengketa keluarga terutama syikak. Untuk mengatasi

kemelut rumah tangga yang meruncing antara suami istri, Islam

memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam (juru

damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan

keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami istri. Hakam

bertugas menengahi sengketa yang dihadapi oleh para pihak  tetapi

hakam tidak boleh memutuskan hubungan perkawinan para pihak.  Jika

hakam tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka para pihak boleh

memilih apakah mereka akan meneruskan perkawinan mereka  atau

mengajukan gugatan ke pengadilan agama.  Proses penyelesaian sengketa

melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakam didasarkan pada Al-

Qur’an surat An-Nisa’ ayat 35:
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orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya
Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An-Nisa’
ayat 35).

Ayat  ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang

dapat membantu pihak suami istri dalam mencari jalan penyelesaian

sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak

suami dan pihak istri yang akan bertindak sebagai mediator. Hakam atau

mediator yang diutus tidak berwenang untuk menceraikan suami atau

istri yang sedang didamaikan. Hakam dari pihak suami tidak berwenang

menjatuhkan talak suami terhadap istri dan hakam dari pihak istri tidak

boleh mengadakan khulu’ tanpa persetujuan istri.

Pola mediasi dalam meyelesaikan sengketa syikak juga dapat

diterapkan dalam sengketa nusyuz. Allah menegaskan hal ini dalam Surat

An-Nisa’ ayat 128-129 :
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Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi
keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,
dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul
dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari
nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (128)
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat
demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung
(kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(129). (QS.
An-Nisa’ ayat 128-129)

Ayat ini memang tidak menegaskan  secara langsung keterlibatan

pihak ketiga sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa nusyuz,

namun bukan berarti tertutup kemungkinan adanya pihak ketiga yang

membantu suami istri untuk mewujudkan kedamaian dalam rumah

tangga mereka. Perdamaian yang diinginkan ayat ini adalah perdamaian

yang sebenarnya, dan bukan perdamaian semu. Istri atau suami yang

nusyuz hendaknya proaktif untuk mencari upaya-upaya damai, bila tidak

mampu maka dapat mengundang pihak ketiga sebagai penengah untuk

mewujudkan kedamaian dalam kehidupan suami istri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan mediator

untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat urgen, karena peran

mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan

kelanggengan  suatu rumah tangga. Al-Qur’an menjelaskan beban dan
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tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting,

terutama ketika suatu rumah tangga sudah menunjukkan tanda-tanda

adanya perselisihan, maka pihak keluarga dari pihak suami dan istri

sudah dapat mengutus mediator. Mediator dalam sengketa keluarga dapat

mengidentifikasi setiap persoalan dan mencari jalan keluar serta

menawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Tindakan yang

ditempuh mediator harus sangat hati-hati, karena persoalan keluarga

dianggap persoalan sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh demi

untuk mendekatkan hubungan emosional yang retak. Memahami situasi

suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan

damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan

demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua

belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali

mempertahankan rumah tangga dengan melupakan kesalahan pasangan

dan saling memaafkan agar bisa membina rumah tangga yang sakinah,

mawaddah warahmah.

d. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa

antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan

imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan

kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian

sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi
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yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang

dikalahkan (win-win solution).83 Dalam mediasi para pihak yang

bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam

pengambilan keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya.

Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah

mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit

perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan

para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum

menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:84

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan

relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke

pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan

mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis

mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak

hukumnya.

83 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 24
84 Ibid, hal. 25-26
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c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi

secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan

perselisihan mereka.

d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol

terhadap proses dan hasilnya.

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit

diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.

f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu

menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak

yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir

selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang

dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga

arbitrase.

e. Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip-prinsip mediasi adalah :

1. Prinsip kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu

yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan

pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik

atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator

harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya
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menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan.

Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam

kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-

masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati

kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. 85

Mediasi dilaksanakan secara tertutup sehingga tidak setiap orang

dapat menghadiri sessi-sessi perundingan mediasi. Hal ini berbeda

dengan badan peradilan dimana sidang umumnya dibuka untuk

umum. Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik

tersendiri, karena 34 para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak

suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada

umum.86

2. Prinsip sukarela (volunteer)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas

keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada

paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip

kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja

sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila

mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Pengertian sukarela dalam proses mediasi juga ditujukan pada

kesepakatan penyelesaian. Meskipun para pihak telah memilih

mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa mereka, namun tidak ada

85 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 29
86 Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta:

PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 44
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kewajiban bagi mereka untuk menghasilkan kesepakatan dalam proses

mediasi tersebut.87

3. Prinsip pemberdayaan (empowerment)

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau

datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk

menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai

kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini

harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan

penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian

sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing

pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk

menerima solusinya.

4. Prinsip netralitas (neutrality)

Dalam mediasi, peran seorang mediator hanya menfasilitasi

proses saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang

bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan

atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak

bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah

atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah

satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada

kedua belah pihak.

87 Ibid, hal. 44



87

Mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya berdasarkan kepada kehendak dan kemauan bebas para

pihak. Mediator tidak berwenang memberikan putusan terhadap objek

yang dipersengketakan, melainkan hanya berfungsi membantu dan

menemukan solusi terhadap para pihak yang bersengketa.

Pengalaman, kemampuan dan integritas dari seorang mediator sangat

menentukan keefektifan proses negosiasi di antara para pihak yang

bersengketa.88

5. Prinsip solusi yang unik ( a unique solution)

Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai

dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas.

Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti

keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep

pemberdayaan masing-masing pihak.89

f. Syarat-Syarat Mediator

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian

sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak

memihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang

berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam

menyelesaikan sengketa itu secara damai, pihak ketiga itu biasa disebut

dengan istilah mediator.90 PERMA  No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

88Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 314

89 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 30
90 D.Y Witanto, op.cit, hal. 87



88

Mediasi di Pengadilan memberikan definisi tentang mediator sebagai

berikut : “Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat

mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses

perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

penyelesaian.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mediator

merupakan pihak ketiga  yang netral posisinya selain dari mereka yang

bersengketa yang masuk ke dalam persoalan para pihak untuk

memfasilitasi para pihak dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Kata

netral selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator di

antara kedudukan para pihak. Netral secara sederhana dapat diartikan

bahwa mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para

pihak atau salah satu pihak.

Mediator merupakan pihak ketiga yang membantu penyelesaian

para pihak, yang tidak boleh melakukan intervensi terhadap pengambilan

keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan

negosiasi, menjaga dan mengontrol proses mediasi, menawarkan

alternatif solusi dan bersama para pihak merumuskan kesepakatan

penyelesaian sengketa. Mengingat peran mediator sangat menentukan

efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka mdiator harus memenuhi

persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi mediator dapat

dilihat dari dua sisi yaitu:
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a. Sisi internal mediator, berkaitan dengan kemampuan personal

mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur

proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan

dan mengakhiri persengketaan mereka. Persyaratan mediator berupa

kemampuan personal antara lain ; kemampuan membangun

kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati,

tidak menghakimi  dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah

pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi,

memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta

mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang

sederhana, kemampuan menjalin hubungan antar personal dan

keahlian menciptakan pendekatan.91

b. Sisi eksternal mediator, berkaitan dengan persyaratan formal yang

harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia

tangani, mediator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sapai

dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang

bersengketa.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain

terhadap kesepakatan para pihak.

91 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 60-61
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5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun

hasilnya.92

g. Peran dan Fungsi Mediator

Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai

pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan,

menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,

merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak

untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk

dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.93 Peran

mediator dalam proses mediasi adalah sebagai berikut :

a. Melakukan diagnosa konflik

Tugas pertama yang harus dilakukan mediator adalah

mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis

sengketa  sejak  pramediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-

bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari

persengketaan bagi para pihak. Atas dasar diagnosis sengketa,

mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi,

mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah

pihak dalam penyelesaian sengketa.94

92 Gatot Sumarsono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2006), hal. 134

93 D.Y Witanto, op.cit, hal. 103
94 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 87
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Menurut Frans Hendra Winata, ada beberapa hal yang harus

dipahami oleh seseorang mediator sebelum memulai tahap mediasi antara

lain :

1. Apa yang menjadi latar belakang persoalan.

2. Mengenal siapa para pihak yang bersengketa, apakah masih memiliki

kekerabatan di antara pihak.

3. Apa yang menjadi alasan dan latar belakang dalam mengajukan gugatan

oleh penggugat termasuk menyangkut kategori persoalan hukum yang

disengketakan.

4. Apa yang diminta dalam  petitum gugatan oleh penggugat.95

Dari proses identifikasi tersebut, maka mediator dapat menyusun

poin-poin penting dan membuat skala prioritas menyangkut poin-poin

penting dan membuat skala prioritas menyangkut poin mana yang harus

mendapat perhatian khusus guna diperdalam cara pemecahan masalahnya.

beberapa poin penting tersebut antara lain :

1. Identitas para pihak.

2. Latar belakang sengketa.

3. Kategori / spesifikasi sengketa.

4. Landasan hukum sengketa.

5. Petitum gugatan.

Dengan adanya diagnosa konflik, maka diharapkan mediator dapat

mempersiapkan teknik dan strategi tertentu untuk membentuk forum dan

memacu antusias para pihak ke dalam proses komunikasi yang efektif.

Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga

95Frans Hendra Winata, Hukum Penyelesaian Sengketa, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012,
hal. 17
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pendekatan yang digunakan tidak harus selalu sama, bagi seorang mediator

yang handal akan dapat menentukan metode yang tepat terhadap setiap jenis

sengketa.

b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.

Penting bagi seorang mediator untuk mengidentifikasi masalah yang

terjadi di antara para pihak, dimulai dari latar belakang persoalan hingga apa

yang sebenarnya diinginkan oleh para pihak. Mediator dapat melakukan

penelaahan dari uraian dalam posita gugatan untuk melakukan identifikasi

dan analisis terhadap kepentingan-kepentingan yang ada, mediator dapat

juga melakukan tanya jawab dengan para pihak yang bersengketa. Hasil

identifikasi masalah dapat dimasukkan ke dalam catatan yang telah dibuat

dengan kategori-kategori seperlunya.96 Dalam identifikasi masalah mediator

akan melakukan penelaahan secara lebih mendalam karena pada fase ini

mediator sudah mulai melakukan komunikasi verbal secara lebih mendalam

dengan para pihak.

c. Menyusun agenda

Agar proses mediasi bisa terarah dan efektif, maka mediator harus

menyusun agenda pertemuan yang jadwalnya disesuaikan dengan

kesanggupan dan persetujuan para pihak. Dalam agenda mediasi memuat

sejumlah hal antara lain waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat

mediasi, para pihak yang hadir, mediator, metode negosiasi, persoalan poko

yang disengketakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah

pihak.97

96 D.Y Witanto, op.cit, hal. 104
97 Syahrizal Abbas, op.cit, hal 87
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Pada awal pertemuan, mediator hanya akan melakukan perkenalan-

perkenalan secukupnya, menyampaikan prosedur berdasarkan PERMA

mediasi dan menentukan aturan main agar proses mediasi dapat berjalan

lancar. Pada tahap ini mediator dapat menentukan langkah-langkah bagi

kelancaran dan kesuksesan proses mediasi selanjutnya. Di sinilah

kesempatan mediator menyampaikan pandangan-pandangan menyangkut

keuntungan proses perdamaian dibandingkan proses litigasi. Strategi

provokasi dan sedikit menakut-nakuti bisa mulai dilancarkan dengan

memberikan gambaran-gambaran buruk tentang proses litigasi, hal ini

dimaksudkan agar tumbuh semangat kepada para pihak untuk menentukan

pilihannya kepada proses penyelesaian secara damai.98

d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi.

Kemampuan mengendalikan komunikasi merupakan peran yang

cukup penting dan menentukan nagi seorang mediator, karena mediator

dituntut untuk mampu menciptakan partisipasi dan interaksi  di antara para

pihak. Pada awal pertemuan, mediator harus mampu memegang kendali

pada proses interaksi dan menciptakan komunikasi tiga arah antara

penggugat, tergugat dan mediator. Komunikasi verbal sangat penting dalam

rangka menyampaikan pesan-pesan moral yang akan bermanfaat bagi para

pihak untuk berkontemplasi dan menentukan pilihan pada proses

penyelesaian secara damai.99

Kaukus merupakan pilihan yang tepat bagi mediator dalam

membangun komunikasi dua arah yang spesifik dan mendalam dengan salah

98 D. Y Witanto, op.cit, hal. 107
99 Ibid
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satu pihak. Pada saat melakukan kaukus mediator dapat mengeksplorasi

akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa yang terjadi.

Tujuan utama masuknya para pihak mediator ke dalam sengketa yang

terjadi adalah untuk membantu proses komunikasi antara para pihak yang

bertikai, karena dengan diajukannya gugatan ke pengadilan disebabkan

karena para pihak tidak mampu untuk melakukan negosiasi sendiri, sehingga

permasalahannya tidak mampu diselesaikan dengan baik. Gagalnya proses

negosiasi banyak disebabkan karena para pihak tidak memiliki kemampuan

untuk melakukan komunikasi yang efektif, mungkin karena terganjal oleh

gesekan emosional dan sentimen pribadi yang mengakibatkan timbulnya

sifat egois dan ingin menang sendiri.

Seorang mediator harus memahami dirinya sebagai orang yang

berperan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang

bersengketa. Peran mediator dalam suatu mediasi antara lain mengontrol

proses dan penegakan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan

mempertahankan kepercayaan di antara para pihak, mendorong suasana

komunikasi antara para pihak, membantu para pihak dalam menghadapi

situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak

produktif lagi.100

e. Membimbing para pihak untuk melakukan keterampilan tawar-menawar dan

kompromi

Dalam proses mediasi, mediator harus mampu membimbing para

pihak untuk saling memberikan penawaran dan membuat konsep

penyelesaian. Pihak penggugat harus menyampaikan penawaran dengan nilai

100 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah,  2000), hal. 177.
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atau ukuran yang lebih lunak dibandingkan dengan nilai yang tertera di

dalam gugatan, sedangkan pihak tergugat juga harus memberikan penawaran

yang realistis atas kesanggupan untuk mengambil keputusan sesuai dengan

batas-batas yang ia miliki.

Setelah ada beberapa penawaran, mediator akan mengolah dan

menyusun penawaran itu agar saling bertemu. Dalam tahapan mediasi

diperlukan adanya penawaran kooperatif dimana antara pihak bisa saling

memberikan bentuk penawaran untuk tujuan dan kepentingan bersama.

Motivasi bersama untuk mencapai proses penyelesaian merupakan modal

utama dalam menjalani proses tawar-menawar, pertentangan kepentingan

mungkin saja terjadi pada proses penawaran pertama, karena pada

penawaran pertama sering diliputi oleh tindakan spekulatif dan

untung-untungan.

Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi

berjalan dan tetap jalan, membantu memperjelas apa sesungguhnya

masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain

peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang

bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.101

f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting

Adakalanya mediator harus bertindak sebagai pencatat data-data

dan informasi penting dari perundingan yang berlangsung, hal ini akan

bermanfaat ketika proses perundingan sudah mulai masuk pada tahap

101Musahadi, Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia, (Semarang: Walisongo
Mediation Center, 2007), hal. 84.
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penyusunan kesepakatan, sehingga butir-butir yang disepakati dapat di

recovery ke dalam bentuk klausul perjanjian.102

Mediator harus jeli dalam melihat isi perundingan yang terjadi,

sub persoalan yang sudah disepakati tidak usah lagi dibuka dalam

forum, namun cukup dicatat dalam notulensi mediator, sehingga saat

akan dibuat butir-butir  kesepakatan, mediator akan lebih mudah untuk

me-recovery kembali semua item yang telah disepakati.

Informasi penting dapat digali dari beberapa sumber antara lain

surat gugatan, keterangan para pihak, alat-alat bukti yang mungkin

diajukan oleh para pihak dan keterangan ahli bila para pihak

menghendakinya.103

g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan

Mediator setidaknya harus memiliki dua atau lebih pilihan yang

dapat diajukan kepada para pihak jika para pihak tidak berhasil

menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Beberapa

opsi dapat dipilih pada saat para pihak kesulitan untuk menentukan

bentuk penyelesaian akhir, namun perlu diingat bahwa proses mediasi

akan sampai pada tahapan pemilihan opsi ketika masing-masing pihak

telah memiliki motivasi dalam bentuk partisipasi aktif ke dalam proses

negosiasi. Jika motivasi masih terhambat, maka sulit untuk

mengggiring para pihak ke tahap pemilihan opsi karena masing-

masing pihak akan cenderung untuk mempertahankan pendiriannya.

102 Ibid, hal. 111
103 Ibid, hal.112
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Menurut Muhammad Syaifullah peran mediator dalam proses

mediasi adalah :

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.

2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.

3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan

sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk

diselesaikan.

4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah,

dan

5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan

pemecahan masalah.104

Adapun fungsi mediator dalam proses mediasi adalah sebagai

berikut :

a. Sebagai katalisator

Mediator adalah pihak ketiga yang masuk ke dalam sebuah

konflik yang sedang berlangsung untuk memfasilitasi para pihak

dalam menemukan titik penyelesaian secara damai, mediator tidak

hadir untuk memberikan keputusan dan kesimpulan, kehadirannya

tidak lain untuk memacu para pihak agar mampu mengambil

keputusan dalam sebuah kesepakatan berdasarkan kehendak bersama.

Pihak-pihak yang bertikai merupakan klien yang harus diberikan

motivasi untuk berdamai dan mencoba meredakan ketegangan yang

104Muhammad Saifullah, Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di
Indonesia, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79.
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terjadi di antara para pihak. Fungsi mediator sebagai katalisator harus

mampu menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke

arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan.

Tidak penting bagi mediator untuk mengetahui siapa yang benar dan

siapa yang salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam

forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah

merupakan cara yang paling efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep

resolusi yang telah direncanakan. Tidaklah heran jika para pihak pada

awalnya menunjukkan sikap yang apatis terhadap proses perundingan karena

belum terbangun antusias untuk itu. Seorang katalisator harus mampu

mengubah kondisi itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang, penjelasan-

penjelasan mengenai keuntungan penyelesaian secara damai dapat menjadi

bahan dan topik pembicaraan awal ketika membuka pertemuan pertama.

Keuntungan dalam menggunakan jalur mediasi dan kerugan dalam

menggunakan jalur litigasi dapat disampaikan dengan pendekatan

informatif, sehingga dapat membangun asumsi para pihak terhadap proses

penyelesaian secara damai.

Sebagai pihak ketiga yang netral, independen, tidak memihak dan

ditunjuk oleh para pihak secara langsung maupun melalui lembaga

mediasi, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan

fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.105

b. Sebagai pendidik

105Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2001), hal. 91.
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Kondisi konflik sangat memerlukan seseorang pihak ketiga

untuk menjadi penengah, maka peran mediator akan sangat

menentukan dalam keberhasilan proses mediasi. Mediator harus

mampu menjadi seorang pendidik (educator), yang mampu

memberikan arahan dan nasihat menyangkut sikap-sikap yang baik

dalam menyelesaikan masalah, mediator harus berusaha untuk

memahami kehendak, aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan

kendala usaha dari  para pihak.106

Sangat penting bagi mediator untuk mengondisikan para pihak

agar menyadari akan kekhilafannya. Mediator dapat mencontohkan

sebuah keteladanan yang bisa menyentuh perasaan para pihak, metode

komunikasi harus bersifat persahabatan, dan menghindarkan kesan-

kesan formal dan kaku. Semakin rileks proses perundingan yang

dilakukan, maka akan semakin memberikan kenyamanan bagi para

pihak dalam menyerap setiap alur komunikasi yang dibangun oleh

mediator.

Fungsi mediator sebagai pendidik adalah memberikan

pencerahan terhadap para pihak dalam memahami perannya, hal ini

diperlukan agar proses negosiasi yang dibangun dapat memberikan

hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Penyelesaian sengketa akan

berawal dari keikhlasan untuk saling menerima kepentingan-

kepentingan pihak lain, sulit untuk melanjutkan proses perdamaian

106M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.ke-4, hal.263
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jika para pihak bertahan pada pendirian sepihak, sehingga kedua belah

pihak harus saling memahami dan memberikan kesempatan kepada

pihak lain untuk menyampaikan kepentingannya.107

c. Sebagai penerjemah

Tidak semua usulan dalam bentuk konsep dapat dimengerti oleh

para pihak yang sedang terlibat proses mediasi. Apalagi jika para

pihak berasal dari golongan orang yang tidak begitu memahami materi

hukum. Dalam kondisi seperti ini sesorang mediator harus mampu

menerjemahkan setiap konsep yang tidak dimengerti oleh para pihak

ke dalam bahasa yang mudah untuk dimengerti. Kesepakatan damai

harus dibentuk dengan kehendak yang murni dan sempurna, murni

berarti kehendaknya tidak diliputi oleh hal-hal yang merusak

kebebasannya dalam menyatakan kehendak dan kehendak yang

dinyatakan itu harus benar-benar sempurna artinya bahwa kehendak

itu harus di dasarkan atas pemahaman dan penegtahuannya terhadap

sesuatu yang menjadi hal dalam materi kesepakatan itu.108

Hal terpenting dari fungsi mediator sebagai seorang penerjemah

adalah ketika masing-masing pihak menyampaikan usulan dan konsep

penawaran, maka mediator harus mampu untuk menerjemahkan

keinginan-keinginan yang terkandung dalam konsep tersebut kepada

pihak lain dengan bahasa dan penyampaian yang lugas dan mudah

untuk dimengerti.

107 D.Y. Witanto. op.cit, hal. 116
108 Ibid, hal. 116
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d. Sebagai nara sumber

Fungsi mediator sebagai nara sumber bukan berarti bahwa

mediator harus serba mengerti, namun setidaknya mediator harus

mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-

sumber informasi yang tersedia. Berkaitan dengan hal itu, maka

seorang mediator harus menguasai prosedur dan mekanisme yang

berlaku sekaligus memahami tentang materi sengketa yang dihadapi.

Adakalanya para pihak akan bertanya kepada mediator tentang hal-hal

menyangkut prosedur  dan tata cara proses perundingan maupun

tentang materi pokok dalam sengketa yang sedang dihadapi.

Walaupun fungsi mediator berbeda dengan penasihat hukum, namun

setidaknya mediator dapat memberikan solusi dan penjelasan

secukupnya mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi. Jika

mediator tidak mampu untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang

menjadi kendala, maka para pihak dapat meminta bantuan seorang

atau beberapa orang ahli untuk menjelaskan tentang persoalan tertentu

yang tidak dipahami oleh para pihak.

Mediator harus membatasi diri terhadap persoalan yang berada

di luar kompetensinya ketika memberikan penjelasan-penjelasan

tertentu.  Lebih baik mediator menyarankan kepada para pihak untuk

memanggil para ahli daripada keliru dalam memberikan penjelasan

kepada para pihak, karena hal itu akan menyesatkan dan memperkeruh

persoalan. Jika persoalan yang dimintakan penjelasan tentang
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prosedur mediasi, maka mediator adalah orang yang paling

berkompeten untuk menjelaskannya, sehingga dia harus memberikan

penjelasan secara gamblang tentang tahapan-tahapan prosedur dan

mekanisme dalam proses mediasi.109

h. Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi,

tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi.110

Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan

para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Proses mediasi ditentukan waktunya berdasarkan Pasal 3-4

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, apabila terjadi pelanggaran oleh Hakim

Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk

menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi maka

apabila diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tingkat Banding atau MA

akan diperintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk mediasi dengan

putusan Sela Pengadilan Tinggi/MA dengan tenggat waktu paling lama

30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela

PT/PTA/MA.

Selanjutnya, untuk proses mediasi tingkat pertama terdapat istilah

tahapan pramediasi yang harus dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara

dengan kehadiran para pihak yang dipanggil berdasarkan panggilan yang sah

dan patut dan dapat dipanggil satu kali lagi jika tidak hadir pada sidang

109 Ibid, hal. 118
110 Syahrizal Abbas, op.cit, hal. 36
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pertama. Disini ada kewajiban dari Hakim Pemeriksa Perkara untuk

menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para pihak yang meliputi beberapa hal

sebagai berikut :

1. Pengertian dan manfaat mediasi

2. Kewajiban   para   pihak   untuk  menghadiri  langsung  pertemuan   mediasi

berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi

3. Biaya  yang  mungkin  timbul  akibat  penggunaan  Mediator  Nonhakim dan

bukan Pegawai Pengadilan.

4. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui  Akta  Perdamaian

atau pencabutan gugatan.

5. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Selanjutnya, Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan

mediasi kepada para pihak yang memuat beberapa pernyataan yakni isinya

sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap

dari Hakim Pemeriksa Perkara;

2. Bahwa para pihak memahami dengan baik prosedur mediasi

3. Bahwa para pihak bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.

Selanjutnya, formulir yang dibuat tersebut di atas segera ditandatangani

oleh para pihak dan atau Kuasa Hukum setelah memperoleh penjelasan dari

Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dengan berkas perkara. Keterangan tentang penjelasan oleh

Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi

wajib dimuat dalam berita acara sidang.
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Bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memilih mediator sesuai

dengan daftar mediator yang tersedia di pengadilan sebagaimana kriteria yang

tersebut pada pasal 13 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian para pihak

pada hari itu juga (sidang pertama) atau paling lama 2 hari berikutnya

menyampaikan mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara,

akan tetapi jika para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator dalam

jangka waktu tersebut maka Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera

menunjuk Mediator Hakim/Pegawai Pengadilan dengan menerbitkan penetapan

yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator.

Selanjutnya, Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan

kepada mediator melalui Panitera Pengganti dan Hakim Pemeriksa Perkara

wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para

pihak menempuh mediasi. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung pengadilan,

mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan

pemanggilan para pihak dengan bantuan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

menghadiri pertemuan mediasi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini ada

istilah “beritikad baik” bagi para pihak/salah satu pihak atau yang “ beritikad

tidak baik” dalam proses mediasi seperti yang dimaksud oleh Pasal 7 Ayat 2

PERMA  Nomor 1  Tahun  2016 yakni :

1. Tidak  hadir  setelah dipanggil secara patut  2 (dua) kali berturut-turut dalam

pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

2. Menghadiri  pertemuan  mediasi  pertama,  tetapi  tidak  pernah  hadir  pada

pertemuan  berikutnya,  meskipun  telah  dipanggil  secara  patut 2 (dua) kali

berturut-turut tanpa alasan sah.
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3. Ketidakhadiran berulang-ulang   yang   mengganggu  jadwal   pertemuan

mediasi tanpa alasan sah.

4. Menghadiri  pertemuan  mediasi,  tetapi  tidak  mengajukan  dan  atau  tidak

menanggapi Resume perkara pihak lain. Dan atau

5. Tidak menandatangani konsep   kesepakatan   perdamaian   yang    telah

disepakati tanpa alasan sah.

Sedangkan akibat hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beritikad baik

apabila terdapat kriteria sesuai dengan 5 point tersebut di atas, maka menurut

Pasal 22 PERMA  No. 1  Tahun  2016, ada beberapa hal yang dapat

dipertimbangkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara yakni :

1.  Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO)

2.  Dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi

3. Berdasarkan  laporan  ketidakberhasilan  atau tidak dapat dilaksanakannya

mediasi   dari    mediator    kepada    Hakim   Pemeriksa   Perkara    disertai

rekomendasi pengenaan  dan  perhitungan  besaran  biaya  mediasi,  maka

Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan

akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima  disertai penghukuman

pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

4. Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada  penggugat dapat diambil dari

panjar   biaya   perkara  atau  pembayaran  tersendiri  oleh  penggugat  dan

diserahkan kepada tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan.

Sedangkan akibat hukum bagi pihak tergugat yang tidak beritikad baik

apabila terdapat kriteria sesuai dengan 5 point tersebut di atas, maka menurut

Pasal 23 PERMA  Nomor 1  Tahun  2016, ada beberapa hal yang dapat

dipertimbangkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara yakni :
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1.  Dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi

2. Berdasarkan laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya

mediasi dari mediator    kepada    Hakim   Pemeriksa   Perkara  disertai

rekomendasi  pengenaan  dan  perhitungan  besaran  biaya  mediasi, maka

Hakim Pemeriksa   Perkara sebelum melanjutkan   pemeriksaan wajib

mengeluarkan  putusan  sela / penetapan  yang menyatakan tergugat tidak

beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi.

3. Biaya mediasi sebagai penghukuman  kepada tergugat  merupakan bagian

dari biaya perkara  yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir.

4. Dalam    hal   tergugat    dimenangkan   dalam   putusan,    amar    putusan

menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat  sedangkan  biaya

perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

5. Dalam  perkara  perceraian  di lingkungan peradilan agama,  Tergugat yang

dinyatakan  tidak  beritikad  baik dihukum membayar biaya mediasi, sedang

biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat.

6. Pembayaran  biaya  mediasi  oleh  tergugat  yang akan diserahkan kepada

penggugat   melalui   kepaniteraan     pengadilan   mengikuti    pelaksanaan

putusan yang telah BHT.

7. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan  tidak beritikad baik

oleh  mediator,  gugatan dinyatakan tidak dapat diterima  (NO)  oleh  Hakim

Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.

Batasan antara tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi

dititikberatkan pada penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses

mediasi, yakni dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan

penunjukan mediator dari  Ketua  Majelis  Hakim  Pemeriksa  Perkara,

maka para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan

mediator.

2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan

perintah melakukan mediasi.

3. Atas    dasar   kesepakatan   para   pihak,   jangka   waktu    mediasi   dapat

diperpanjang  paling lama  30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka  waktu

proses mediasi yang pertama sejak keluarnya penetapan tersebut.

4. Mediator  atas  permintaan  para  pihak  mengajukan  perpanjangan  jangka

waktu  mediasi apabila perpanjangan waktu 30 hari yang kedua tidak cukup

kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai alasannya.

i. Berakhirnya Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan-

pendekatan non ligitasi, proses mediasi dapat menghasilkan beberapa

kemungkinan antara lain :

a. Proses mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di

antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan

pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung

kekuatan seperti layaknya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum

tetap.

b. Proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan.111

Proses mediasi dianggap gagal karena disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Ketidakhadiran para pihak

111 D.Y. Witanto, op.cit, hal. 203
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Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan,

karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu

pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan.

Kehadiran juga akan menunjukkan iktikad baik dari para pihak dalam

menempuh proses perdamaian, sehingga jika para pihak/salah satu pihak

tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka dapat

dipandang bahwa para pihak tidak memiliki iktikad baik untuk

menyelesaikan sengketanya secara damai. Seandainya di awal pertemuan

tidak ditentukan jadwal pertemuan secara berkala, maka atas

ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan Hakim

Pemeriksa Perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan Juru

Sita Pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat

yang telah ditentukan.

2. Melewati batas waktu yang telah diberikan PERMA

Pasal 24 ayat 2 dan 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan

bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan

dapat diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari atas dasar

kesepakatan para pihak.

3. Proses mediasi dengan iktikad tidak baik

Proses mediasi harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya para

pihak tidak boleh menyelundupkan atau menyembunyikan maksud buruk

dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus

ditujukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak

boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk

menyelesaikan sengketa. Bila salah satu pihak menunjukkan iktikad tidak
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baik selama proses mediasi, maka akan sulit bagi mediator untuk

menggali informasi-informasi dari pihak untuk menyelesaikan mediasi

secara damai. Bila mediator sudah tidak dapat mendamaikan para pihak

maka mediasi akan berakibat gagal dan  perdamaian tidak dapat

diwujudkan.

Menurut Gatot Sumartono, terdapat 3 (tiga) kemungkinan berakhirnya

proses mediasi yaitu :

1. Masing-masing pihak memiliki kebebasan setiap saat untuk mengakhiri

mediasi hanya dengan menyatakan menarik diri. Penarikan diri tersebut

tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang telah timbul, misalnya

keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala sesuatu yang telah disetujui

selama berjalannya diskusi-diskusi.

2. Jika mediasi berjalan sukses, para pihak menandatangani suatu dokumen

yang menguraikan beberapa persyaratan penyelesaian sengketa.

3. Jika mediasi tidak berhasil pada tahap pertama, para pihak mungkin setuju

untuk menunda sementara mediasi. Selanjutnya jika mereka ingin

meneruskan dan mengaktifkan kembali mediasi, hal tersebut akan memberi

kesempatan terjadinya diskusi-diskusi baru yang sebaiknya dilakukan pada

titik dimana pembicaraan sebelumnya ditunda.112

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Masalah perceraian sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam

literatur, skripsi dan tesis. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti,

diantaranya adalah:

112 Gatot Sumartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2006), hal. 150
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1. Zamri dengan tesisnya yang berjudul “Gugat Cerai Pada Masyarakat  Rokan Hulu (

Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian)”, tesis Program Studi Hukum

Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014, kesimpulan dari tesis ini adalah

faktor penyebab terjadinya gugat cerai di Pengadilan Agama Pasir Pangaraian

adalah kekerasan suami dalam rumah tangga (karakter/sifat), suami berselingkuh,

suami melakukan perkawinan poligami, suami mengidap penyakit impoten.113

2. Apri Maryu Heri dengan tesisnya yang berjudul “ Perceraian Di Luar Sidang

Pengadilan ( Studi Terhadap Persepsi Masyarakat di Kabupaten Kampar)”, tesis

Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015,

kesimpulan dari tesis ini adalah persepsi masyarakat Kampar terhadap thalak yang

dilakukan di luar sidang pengadilan agama dari data informan baik dari hasil

wawancara maupun dari proses pengumpulan angket bahwa sebanyak  94,67%

menganggap bahwa thalak itu sudah sah. Masyarakat yang telah melakukan thalak

di luar sidang pengadilan akan mendatangi pengadilan  agama  untuk melakukan

proses perceraian sebab bila mereka akan menikah lagi,  pihak KUA tidak akan

memproses kehendak nikah mereka, karena bukti cerai hidup itu adalah akte cerai

dari pengadilan agama dan bukti cerai mati adalah surat keterangan kematian dari

lurah/desa. Adapun yang menjadi penyebab atau alasan terjadinya perceraian cerai

thalak di Kabupeten Kampar adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam

berumahtangga, masalah ekonomi keluarga,dan perselisihan dan pertengkaran yang

terjadi terus menerus.114

113Zamri “Gugat Cerai Pada Masyarakat Rokan Hulu ( Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Pasir Pangaraian)” Tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,
2014

114Apri Maryu  Heri“Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan ( Studi Terhadap
Persepsi Masyarakat di Kabupaten Kampar), Tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan
Syarif Kasim Riau, 2015
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3. Apri Husni dengan tesisnya yang berjudul “Efektivitas Hakam Dalam

Penyelesaian Perkara Syiqaq ( Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangkinang),

tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015,

kesimpulan dari tesis ini adalah mekanisme hakam dalam penyelesaian perkara

syiqaq di Pengadilan Agama Bangkinang berpedoman pada aturan perundang-

undangan dengan mengedepankan unsur keadilan dan menjunjung tinggi amanah,

sedangkan tingkat kesesuaian kinerja hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq di

Pengadilan Agama Bangkinang telah sesuai dengan prosedur Undang-Undang

No.3 Tahun 2006. Jika ditinjau dari hukum Islam seperti halnya seorang hakim

kurang berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan pihak yang berperkara, hal

tersebut disebabkan banyaknya perkara yang harus ditangani sehingga kurang

efektif. Faktor yang mempengaruhi kinerja hakam dalam penyelesaian perkara

syiqaq di Pengadilan Agama Bangkinang ada yang berasal dari internal hakim dan

eksternal hakim.115

Sedangkan penelitian mengenai  penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan

Agama Pekanbaru melalui proses mediasi setelah berlakunya PERMA No. 1 tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, belum pernah ada sebelumnya.

Sehingga menurut penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang

belum diisi dalam penelitian sebelumnya.

C. Konsep Operasional / Kriteria Variabel

Konsep operasional / kriteria variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada

sebuah variabel dengan cara memberikan atau menspesialisasikan kegiatan yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Operasional variabel pada penelitian ini

adalah :

115Apri Husni, Efektifitas Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq (Studi Kasus
di Pengadilan Agama Bangkinang), Tesis Program Studi Hukum Islam, UIN Sultan Syarif Kasim
Riau, 2015
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1. Implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru

setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

2. Upaya hakim mediator agar proses mediasi perkara perceraian lebih optimal

setelah berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 guna mengurangi jumlah

perceraian.

3. Kendala yang dihadapi hakim mediator selama proses mediasi yang

mengakibatkan gagalnya para pihak mewujudkan perdamaian.


