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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil

kesimpulan :

1. Bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai talak dengan

alasan Syiqaq pada ketiga putusan majelis hakim Pengadilan Agama

Dumai tersebut, pada intinya didasarkan ketentuan:

- Pasal 65 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud PERMA No. 1

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

- Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang - UU No. 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) UU

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah wewenang

Peradilan Agama untuk mengadilinya;

- Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor  1 Tahun 1974

tentang pekawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum

Islam.

2. Namun dari ketiga putusan Pengadilan Agama Dumai yang diteliti

tersebut sama sekali meniadakan proses hakam sebagaimana amanat

Pasal 76 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
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dan juga tidak merujuk kepada firman Allah SWT., pada Surah an Nisa

ayat 35.

3. Legal reason (alasan hukum) pada putusan yang mengkualifikasikan

perkara perceraian kepada Syiqaq yang mana pada gugatannya

menjelaskan alasan Pemohon bercerai karena perselingkuhan dan

diakui secara tegas oleh Termohon, disini majelis hakim dinilai telah

mencoba mentransformasi hukum agar didapati kepastian hukum,

namun tidak menempatkan diktum talak bain kepada perkara syiqaq,

sehingga kelihatan absurd dan seolah menggampangkan persoalan

rumah tangga yang tidak mungkin disatukan kembali sebagai mana

perkara cerai karena lian.

B. SARAN

Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusannya juga

mempertimbangkan ketentuan :

1. Pasal 76 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan

Agama yang menyatakan bagi Pemerintah dalam hal ini majelis hakim

agar dapat mengangkat seorang hakam dari pihak laki - laki dan seorang

hakam dari pihak perempuan.

2. Agar majelis hakim Pengadilan Agama Dumai lebih tegas untuk

menempatkan talak bain bagi perkara cerai akibat syiqaq, karena bila

menggunakan penempatan talak raj’i seolah hakim memandang

permasalahan para pihak pencari keadilan tidaklah rumit. Padahal cerai

akibat syiqaq umumnya tidak memberi manfaat lagi jika diharapkan

rujuk antara suami dan isteri yang telah bercerai.


