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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua

makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh - tumbuhan. Allah SWT.,

berfirman dalam surah adz Dzariyat :

...نوْ رُ كَّ ذَ تَ مْ كُ لَّ عَ لَ نِ یْ جَ وْ ا زَ نَ قْ لَ خَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ نْ مِ وَ 

Yang artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan -

pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi

manusia untuk beranak, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya,

setelah masing - masing pasangan siap melakukan perananannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan pernikahan.1

Penikahan didalam Islam merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan

bagi yang sudah ba’ah (sanggup).2 Didalamnya terdapat keberkahan, keagungan,

kemuliaan, cinta dan kasih sayang. Tanpa pernikahan, seorang muslim hidupnya

dicap sebagai golongan fasiq. Dengan pernikahan seseorang dapat dikatakan telah

menyempurnakan sebahagian agamanya, wujud dari penghambaan diri kepada

Allah SWT., dan mengikuti sunnah Nabawiyah.3

1 Sayyid Sabiq, Terjemahan Fiqh Sunnah II, Penerbit Pena Pundi Aksara Jakarta 2008., hal. 477
2 Abu Bakar Jabir al Jazairi, Terjemahan Minhajul Muslim, Penerbit Insan Kamil, Surakarta 2009.,

hal.720.
3 Loc.cit, lebih lanjut al Jabiri menguraikan hikmah disyariatkannya pernikahan :

a. Melestarikan keturunan yang dihasilkan dengan pernikahan.
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Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.

1 Tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “Ikatan lahir

dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.4 Jadi, perkawinan merupakan perikatan

keagamaan, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam

suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan tujuan yang suci dan

mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan

yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.5

Namun perjalanan didalam pernikahan tidak selamanya mulus, banyak

duri dan rintangan yang datang menghadang, terkadang gelombang besar yang

menghantam biduk rumah tangga. Disana ada yang mampu bertahan dan disana

ada pula yang kandas ditengah jalan. Pernikahan laksana kehidupan, penuh lika -

liku. Selalu memiliki dinamika yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga

lainnya.

b. Kebutuhan suami isteri terhadap pasangannya untuk menjaga kemaluannya dengan
menyalurkan nafsu syahwat jima’ (bersetubuh) yang alami (manusiawi).

c. Terwujudnya sikap tolong - menolong antara suami isteri untuk mendidik anak keturunannya
dan menjaga keberlangsungan hidupnya.
d.Mengatur hubungan antara laki - laki dan wanita atas dasar pertukaran hak dan tolong -

menolong yang produktif dalam lingkup kasih sayang cinta, saling menghormati dan
menentukan pilihan.

4 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Penerbit Indonesia Legal Center
Publishing, Jakarta 2011., hal 71.

5 Muhammad Syaifuddin, dkk., Hukum Perceraian, Penerbit Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta 2013,
hal. 1-2.
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Perselisihan terus menerus yang menjadi alasan perceraian telah diatur

dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) jo Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.6 Cinta kasih yang dipupuk

dalam rumah tangga musnah karena senantiasa digerogoti oleh perselisihan dan

pertengkaran, sehingga berubah menjadi permusuhan dan kebencian (al Adawah

wal Bagdha’). Ketika itulah hubungan suami isteri dan keutuhan rumah tangga

tidak dapat dipersatukan kembali. Dalam keadaan seperti itu, maka ikatan batin

dalam perkawinan dianggap telah pecah (syiqaq, broken marriage) meskipun

ikatan lahir secara hukum masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional

tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun keluarga.7

Sejauh ini Pengadilan Agama Dumai telah menggunakan wewenangnya

dalam menangani perkara perceraian dengan alasan syiqaq. Hingga akhir April

2017, Pengadilan Agama Dumai telah menerima perkara cerai sebanyak 129

perkara. Lebih dari 65% perkara yang didaftarkan memiliki alasan yang sama

karena syiqaq atau alasan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Jumlah perkara didaftarkan karena syiqaq dapat dilihat di Tabel.

6 Arso Sosroatmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1981.,
hal. 115.

7 Abdul Mun’im., Saat Cerai Menjadi Pilihan : Hukum dan Etika Seputar Perceraian, Penerbit
Aqwam, Solo : 2012., hal 13 – 17. Lebih lanjut beliau tegaskan, Nikah telah disyariatkan demi
risalah yang agung dan tujuan – tujuan yang mulia. Ketika alasan risalah telah tiada dan tujuan
– tujuannya pun telah rusak, maka pernikahan sudah menjadi kezaliman dan kesia-siaan. Hal
itu karena kedua belah pihak memaksakan ikatan pernikahan sementara keduanya saling
menjauhi, benci, dan meremehkan hak – hak pasangannya. Dalam kondisi seperi itu, talak atau
memisahkan suami isteri tersebut adalah pilihan syar’i yang terbaik dan paling sedikit
resikonya. Semoga Allah mencukupkan karunia-Nya pada keduanya dan menggantinya dengan
kehidupan suami isteri yang lebih baik dan bahagia dari sebelumnya.
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Dalam konteks ini, penulis berupaya menganalisa beberapa putusan

Pengadilan Agama Dumai yang perceraiannya disebabkan syiqaq atau

perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Setelah menelaah beberapa putusan, ada beberapa poin yang telah Penulis

rumuskan diantaranya;

Pertama, bahwa hukum acara peradilan agama tunduk dengan Undang -

undang yang berlaku, khususnya dalam masalah syiqaq, tata cara pemeriksaannya

juga harus mematuhi hukum acara yang telah diatur dalam Undang - undang No.

7 Tahun 1989. Sedangkan dalam beberapa putusan, Pengadilan Agama Dumai

dalam memeriksa perkara tersebut tanpa terlebih dahulu mendamaikan kedua

belah pihak melalui lembaga hakam meskipun mekanisme mediasi telah

dilakukan. Hal ini tidak bersesuaian dengan pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 yang

berbunyi :

1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi - saksi yang

berasal dari keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami istri.

2) Pengadilan setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat

persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari

keluarga masing - masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.8

Amat disayangkan, proses penyelesaian perkara cerai diatas tidak

menyertakan kelembagaan Hakam sebagai juru damai diantara kedua belah pihak.

Hal itu dapat dilihat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai yang

8 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada Cet.
XVI : Jakarta, 2009., hal. 270.
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tidak mencantumkan Putusan Sela sebagai bukti bahwa perkara cerai antara

Pemohon dan Termohon telah melakukan perdamaian melalui proses Hakam.

Tentu saja, pengabaian putusan sela untuk penunjukan Hakam dalam putusan

cerai tersebut dapat mengurangi nilai bahkan putusannya dapat batal demi hukum.

Pengabaian penunjukan Hakam dalam perkara syiqaq bertentangan dengan

Undang - Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 Ayat 2,

meskipun jalan mediasi telah ditempuh sebelum materi pokok perkara diperiksa

majelis hakim.

Kedua, setelah membaca permohonan Pemohon dalam beberapa perkara

yang diajukan tentang perselisihan rumah tangga mereka dan dibaca pula jawaban

Termohon serta keterangan saksi - saksi, Penulis berpendapat bahwa masing -

masing perkara syiqaq yang diteliti memiliki keragaman penyebab lain karena

sulitnya pembuktian syiqaq. Keinginan untuk bercerai tidaklah cukup, mestilah

memiliki landasan yang kuat sebab perselisihan terus - menerus cukup sulit untuk

dibuktikan di dalam persidangan siapa diantara para pihak tersebut yang bersalah.

Justru terkadang permohonan Pemohon menjadi bumerang bagi si Pemohon

bahwa perselisihan merupakan alasan sepihak dari Pemohon karena tidak

didukung dengan pembuktian yang ada di persidangan, celakanya Pemohonlah

yang bersalah hingga membuat rumah tangga tidak harmonis lagi.

Atas asumsi yang Penulis rumuskan di atas, Majelis Hakim Pengadilan

Agama Dumai dalam mengabulkan permohonan Pemohon seolah

mengenyampingkan fakta di persidangan serta proses perdamaian yang dinilai

prematur. Dengan demikian Penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini untuk
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diteliti. Untuk lebih jelasnya, Penulis akan susun dalam bentuk Tesis dengan

judul,

“PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK AKIBAT
SYIQAQ DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

B. PENJELASAN ISTILAH

Judul dari proposal tesis ini yaitu PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA

CERAI TALAK AKIBAT SYIQAQ DITINJAU DARI HUKUM ISLAM akan kita

perinci satu persatu makna dari istilah - istilahnya agar kita dapat memahami

dengan benar kemana arah kasus ini diteliti.

Sebelum dijelaskan istilah - istilah yang ada dalam judul tersebut, terlebih

dahulu judul diatas Penulis akan bagi kepada empat bagian :

Bagian Pertama, Putusan Hakim

Bagian Kedua, Cerai Talak, dan

Bagian Ketiga, Syiqaq;

Dari bagian - bagian judul yang telah tersusun tersebut akan penulis

jelaskan maknanya sebagai berikut :

Bagian Pertama, istilah terhadap Putusan Hakim, putusan hakim yang

dimaksud dalam Tesis ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Agama Dumai yang

telah berkekuatan hukum tetap. Putusan hakim itu sendiri adalah kesimpulan akhir

yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam

menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak - pihak yang



7

berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.9 Putusan akhir

dalam suatu sengketa yang diputuskan hakim yang memeriksa dalam persidangan

umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan

dalam suatu persidangan dipengadilan. Putusan dalam bahasa belanda adalah

vonis atau al qadha’u dalam bahasa arab, yaitu produk Pengadilan Agama karena

adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat

atau Pemohon dan Termohon. Putusan peradilan perdata selalu memuat perintah

dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk

berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi

diktum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum atau bersifat

constitutoir artinya menciptakan.10

Dalam persidangan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu

perkara sebelum memberikan keputusan akhir untuk mendapatkan bukti - bukti

yang akurat dan atau untuk mempersiapkan putusan akhir umumnya dapat

memberikan putusan preparatoir, putusan interlocutoir, putusan insidentil dan

putusan provisionil, yang mana dalam hukum acara perdata kesemua putusan ini

disebut sebagai putusan sela saja karena putusan ini sifatnya hanyalah sementara

dengan maksud dan tujuan untuk memperlancar jalannya persidangan, sedangkan

dalam praktiknya tidaklah terlalu penting.11

9 Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Penerbit
Yayasan al Hikmah, Cet. I, Jakarta 2000., hal. 173.

10 Roihan A. Rasyid., Op.cit. hal. 203.
11 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. IV,

tahun 2014. Hal. 211.
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Bagian Kedua, Istilah Cerai Talak adalah metode hakim dalam

menyelesaikan perkara cerai khususnya cerai talak yang mana perkara ini

merupakan perkara contentius yang diajukan oleh pihak suami selaku Pemohon

dan pihak isteri selaku Termohon. Output yang terhasilkan dari putusan cerai talak

adalah Talak Raj’i dan Talak Ba’in12 berbeda dengan Cerai gugat yang memiliki

output dari putusannya adalah Talak Ba’in dan Talak Khul’i. Adanya Talak Raj’i

dalam putusan cerai talak agar memungkinkan bagi pihak suami dapat merujuk

kembali isterinya agar rukun kembali seperti semula. Penyelesaian perkara cerai

talak berhubungan dengan cara hakim memberikan pertimbangan - pertimbangan

hukum di dalam putusan - putusannya.

Bagian Ketiga, Istilah Syiqaq adalah perkara cerai yang disebabkan oleh

syiqaq. Syiqaq itu sendiri bermakna dalam hukum islam adalah perselisihan terus

menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi.13 Di dalam Undang - Undang

Perkawinan No. 1 tahun 1974, Syiqaq merupakan salah satu alasan perceraian.

Begitupun di dalam Kompilasi Hukum Islam telah tercantum pada Pasal 116

huruf f yang menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan

isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

12 Ibn Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerbit Pustaka Amani,
Jilid 2, Cet. I, Jakarta 2007., di dalam hal. 538-540, beliau menjelaskan maksud Talak Raj’i
adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meruju’ isteri tanpa kehendaknya. Dan
talak raj’i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli atau ba’da dukhul. Sedangkan Talak bain
beliau memaparkan pendapat para fuqoha bahwa talak yang di ucapkan sebanyak tiga kali
kepada orang yang merdeka dilakukan secara terpisah. Berbeda bila talak bain pada
hambasahaya, yang mana karena faktor kehambaannya talak bainnya jatuh pada pengucapan
talak yang kedua secara terpisah.

13 Muhammad Syaifuddin, dkk., op.cit., hal. 208., dijelaskan bahwa perselisihan adalah
perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri
yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam
kehidupan berumah tangga.
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akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.14 Namun dalam pembuktian

perkaranya sedikit berbeda dengan perkara cerai yang disebabkan oleh perjudian,

miras, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga atau tidak dapat memberi

nafkah. Perceraian akibat syiqaq agak sulit dibuktikan dengan pembuktian biasa

maka seringkali dalam perkara syiqaq membawa pihak keluarga terdekat baik

Pihak Pemohon maupun Termohon agar dapat memberikan kesaksian yang

sebenar - benarnya.15

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Hubungan pernikahan merupakan ikatan yang suci. Hubungannya

bersentuhan dengan sang Pencipta dan makhluk - Nya. Ikatan yang erat antara laki

- laki dan perempuan untuk bersama bahu membahu membina rumah tangga.

Wadah pencaharian amal ibadah dan keberlangsungan umat manusia.

Namun bila rumah tangga itu telah retak karena perselisihan, jangan

dihadapi dengan sikap yang emosional atau dengan tindakan yang berlebihan

sehingga rumah tangga semakin runyam dan semakin jauh dari pemecahan

masalah. Mesti ada upaya perdamaian terlebih dahulu secara kontinu agar

perceraian tidak terjadi.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas, Penulis

mengidentifikasi masalah - masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:

14 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Op.cit., hal.173.
15 Muhammad Syaifuddin, dkk., op.cit., hal. 130., dikutip dari kamal mukhtar di dalam bukunya

Asas-asas hukum islam tentang perkawinan, jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik
antara suami isteri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang
berkepentingan terhadap kebaikan kelaurga mereka.
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1. Hukum Acara Perkara Pemohonan Cerai Talak sebab Syiqaq dalam Putusan

Pengadilan Agama Dumai tidak bersesuaian dengan pasal 76 UU No. 7

Tahun 1989.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Cerai Talak Akibat Syiqaq tidak

bersesuaian dengan hukum Islam dalam bidang keluarga.

D. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas, Penulis

membatasi penelitian ini pada Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor

0110/Pdt.G/2012/PA.Dum. Nomor 0795/Pdt.G/2013/PA.Dum, Nomor

0035/Pdt.G/2014/PA.Dum. Adapun pemilihan perkara - perkara dimaksud karena

adanya perbedaan penyebab perceraian yang diajukan oleh pihak pemohon. agar

penelitian ini memiliki perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang

lainnya meski jenis perkaranya sama. Perbedaan tersebut telah Penulis rinci

sebagai berikut :

1. Perkara Cerai Talak Akibat Syiqaq sebab selalu berselisih paham.

2. Perkara Cerai Talak Akibat Syiqaq sebab perselingkuhan.

3. Perkara Cerai Talak Akibat Syiqaq sebab Gangguan Pihak Ketiga.

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan pokok dari penelitian ini

adalah;

1. Bagaimana Hukum Acara Perkara permohonan cerai talak sebab syiqaq?
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2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Dumai dalam

penyelesaian perkara cerai talak akibat syiqaq?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pengadilan Agama Dumai dalam Penyelesaian Perkara Cerai Talak Akibat

Syiqaq?

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian ini diantaranya;

1. Untuk mengetahui Hukum Acara Pemeriksaan permohonan cerai talak

sebab syiqaq.

2. Untuk menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama

Dumai dalam perkara cerai talak akibat syiqaq.

3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam Terhadap Perkara Cerai

Talak Akibat Syiqaq.

Manfaat Penelitian ini diantaranya:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum Islam khususnya dalam

permasalahan Hukum Acara Pemeriksaan permohonan cerai talak akibat

syiqaq.

2. Dapat memberikan gambaran dan pengetahuan yang jelas kepada

pembaca mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Agama Dumai dalam perkara cerai talak akibat syiqaq.
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3. Guna mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perkara Cerai Talak

akibat syiqaq.


