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BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam al Qur’an surah ar Rum ayat 21, Allah Swt berfirman:

َمَودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل بَْینَُكمْ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلَقَ 

. َذلَِك آلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

Yang Artinya : “Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya ialah Dia

Menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih

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

tanda bagi orang yang berpikir.”16

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar dari pembentukan rumah

tangga. Hidup tentram, adanya suasana sakinah yang disertai rasa kasih sayang

disamping untuk mendapat keturunan yang saleh juga. 17

Allah menciptakan makhluk di bumi ini dengan berpasang - pasangan,

yakni laki - laki dan perempuan hal ini merupakan sunnatullah, sebagaimana

firman Allah SWT dalam surah Al - Dzariyat (51) ayat 49 yang berbunyi :

َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخلَْقنَا َزْوَجْیِن لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

16 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Tanda Tashhih Nomor :
BD.III/TI.02.1/423/2005, Penerbit PT. Syaamil Cipta Media : Bandung, 2005, hal. 407.

17 Abdullah, Terjemahan Lubabut Tafsir Min Ibn Katsir, Jilid 7,  Penerbit Pustaka Imam Syafi’i :
Jakarta, 2008., hal. 168. Imam Ibn Katsir menjelaskan, yaitu Hawa yang diciptaan Allah dari
tulang rusuk bagian kiri adam. Seandainya Allah SWT., menjadikan seluruh anak adam laki -
laki dan menjadikan wanita dari jenis yang lainnya, seperti bangsa jin atau jenis hewan, niscaya
perasaan kasih sayang diantara mereka dan diantara berbagai pasangan tidak akan tercapai,
bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan - pasangan itu berbeda jenis.
Kemudian, diantara rahmat-Nya kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan
mereka dari jenis - jenis mereka sendiri serta menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang
diantara mereka. Dimana seorang laki - laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan
rasa cinta atau rasa kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah
dan kasih sayang diantara keduanya.
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Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang - pasangan,

supaya kamu mengingat akan Kebesaran Allah.18

Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul

yang dilakukan ketika pelaksanaan akad nikah. Kalimah ijab kabul sangat mudah

untuk diucapkan oleh calon suami dan wali calon isteri. Ijab kabul sangat

gampang diucapkan namun berat dalam pelaksanaannya karena memerlukan

perhatian yang serius dan terus menerus.19 Esensi berumah tangga sebagai

Mitsaqan Ghaliza mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam hanya

dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan

selamanya.20

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya dua suami isteri

penuh kasih sayang yang seolah - olah tidak akan menjadi pudar, namun pada

kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar bahkan

bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami

isteri tidak sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih

sayang dalam rumah tangga akan berakibat negatif bagi mereka serta anak -

anaknya. Oleh karena itu, untuk memulihkan kembali kasih sayang merupakan hal

yang sangat perlu dilakukan. Karena kasih sayang itu bisa beralih menjadi

kebencian dan kebencian itu pula bisa kembali menjadi kasih sayang.

18 Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Op.cit, hal. 522.
19 Muhammad Syaifuddin, dkk., Loc.cit., hal. 2., dikutip dari Idris Ramulyo bahwa dipandang

dari segi hukum perkawinan itu merupakan sebuah perjanjian yang esensi perkawinan itu
adalah perjanjian yang sangat kuat yang disebut dengan istilah Mitsaqon Ghaliizhan.

20 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Penerbit
Kencana, Cet. II : Jakarta 2011., hal. 176.
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Suami isteri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil

keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusun kembali.

Walaupun dalam ajaran Islam ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian.

Talak itu sendiri diakui di dalam Islam sebagai suatu jalan keluar terakhir dari

kemelut yang terjadi didalam rumah tangga, dimana bila tidak dilakukan maka

sebuah rumah tangga menjadi seolah - olah neraka bagi kedua belah pihak atau

bagi salah satu dari keduanya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan

disyariatkannya pernikahan. Talak baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan

lain dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya maka cara yang paling ideal

dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan

saling mengalah.21

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah

percekcokan. Akan tetapi, percekcokan itu sendiri beragam bentuknya ada yang

ibarat seni dan irama dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi

keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut berkepanjangan yang

bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, kasus perselisihan dalam rumah

tangga tidak mesti diakibatkan karena lemahnya ekonomi bahkan pasangan suami

isteri yang telah berkecukupan, bila dipandang pada standar status sosial

masyarakat kala itu dianggap kelas atas bisa juga dilanda kasus perceraian. Tidak

21 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Penerbit Kencana,
Jakarta 2010, hal. 50 dan hal. 95-96.
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dapat dinafikan memang, kasus perceraian dapat terjadi pada siapa saja dan kapan

saja.

Sebenarnya menjadi kewajiban tiap bagi suami dan istri untuk tetap

memelihara hubungan baik antara mereka. Selain melaksanakan kewajiban

masing - masing dengan dasar saling mencintai, menyayangi, menolong, lapang

dada dan ikhlas. Dengan demikian mereka dapat mengenyam kebahagiaan hidup

berumah tangga sebagaimana yang mereka dambakan. Mereka harus saling

memaafkan atas kekhilafan yang lain. Keduanya harus ulet dalam menegakkan

rumah tangganya agar jangan sampai goyah.

Tetapi kalau suasana menjadi ruwet dan timbul permasalahan, sekiranya

masing - masing atau salah satunya tidak lagi mampu melaksanakan

kewajibannya dalam hidup berumahtangga, maka untuk menyelamatkan diri dari

kebinasaan dan kesengsaraan hidup karena ketidakberesan, tiada lain keduanya

harus berpisah. Supaya percekcokkan tidak berjalan terus dan tidak ada yang

menderita bathinnya, atau merasa tertekan dan sebagainya. Hal ini akan semakin

diperparah jika salah satu diantara mereka ada yang mengidamkan pria/wanita

lain atau musabab lainnya seperti pecandu narkoba, pemabuk, penjudi berat dan

perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Di sadari atau tidak perjalanan

biduk rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena tidak bisa

disatukan visi dan misi dalam berumahtangga, sehingga tidak bisa tercipta tujuan

perkawinan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 Bab II KHI, yaitu :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah dan warrahmah”.22 Jadi, di dalam kondisi seperti ini perceraian

merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan karena tidak ada jalan lain untuk

mengatasi keadaan.

Islam memahami dan menyadari hal itu, karena itu Islam membuka

kemungkinan perceraian dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi

menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.23 Perceraian

dijadikan jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayung bahtera rumah

tangga, sehingga hubungan suami istri tidak larut dalam perselisihan.

Menurut Muhammad Thalib, Talak (perceraian) merupakan jalan

penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problem yang menimpa

suami isteri. Hukum talak adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya

sunnah dan adakalanya mubah. Wajib apabila permusuhan suami isteri sudah

sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu - satunya

untuk mengatasi adalah Talak. Haram apabila tidak ada permasalahan apapun

antara suami isteri dan suami atau isteri hanya bermaksud untuk bisa berganti

pasangan lain. Mubah apabila isteri menunjukkan sikap - sikap yang buruk

terhadap suaminya dan sebaliknya. Sunnah apabila isteri mengabaikan kewajiban

shalat atau aturan agama lainnya.24

Perceraian merupakan Alternatif terakhir yang dapat di tempuh, dalam

menghadapi rumah tangga yang gagal mencari penyelesaian damai. Maka

sebelum perceraian terjadi, diupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak

yaitu dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator atau juru damai

22 Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit., hal.  142.
23 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hal 29.
24 Muhammad Syaifuddin, dkk., Op.cit., hal. 170.
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melalui hakam, baik dari pihak suami maupun istri. Hal ini mengingat usaha

perdamaian memiliki dampak yang sangat baik terhadap kehidupan berumah

tangga. Dengan terwujudnya perdamaian antar kedua belah pihak maka hakekat

dari perkawinan itu sendiri akan terwujud, yakni kehidupan rumah tangga yang

mawaddah dan rahmah.25

A. CERAI TALAK

Secara harfiah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak

dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan. Karena antara suami dan isteri

sudah lepas hubungannya atau masing - masing sudah bebas. Dalam

mengemukakan arti talak secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan

yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan hubungan pernikahan

dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.26

Dalam hukum Islam, hak talak 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

25 Ibid., hal. 171. Lebih lanjut Muhammad Thalib mengatakan bahwa sekalipun Islam
membenarkan Talak sebagai aturan yang sejalan dengan fitrah, Islam juga mengingatkan hal –
hal sebagai berikut :
a. Talak merupakan perkara yang dibenci Allah begitu juga isteri menuntut perceraian

terhadap suami diancam tidak mencium bau surga.
b. Suami harus memberi nasehat dan memberi tempo kepada isteri agar merubah perilaku

buruknya.
c. Menunjuk phak ketiga yang dapat dipercaya untuk menjadi penengah terhadap kemelut

rumah tangga
d. Islam menetapkan masa iddah dan melarang suami menceraikan isterinya dalam keadaan

haid.
e. Islam menetapkan aturan talak hingga tiga kali agar suami dapat ruju’ kembali kepada

isterinya.
26 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), UII

Press, Yogyakarta, 2011, hl. 105-106.
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perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada

isteri.27

Ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu

sebagai berikut :

a. Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dai pihak

istri waktu dilaksanakan akad nikah.

b. Suami wajib membayar mahar kepada isterinya waktu akad nikah dan

dianjurkan membayar uang mut’ah (pemberian sukarela dari suami

kepada isteri) setelah mentalak isterinya.

c. Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada

masa iddah apabila ia mentalaknya.

d. Perintah - perintah mentalak dalam al Qur’an dan hadis banyak ditujukan

kepada suami.28

Hukum asal dari talak adalah Makruh, namun melihat keadaan tertentu

dalam situasi tertentu, hukum talak dapat berubah, sebagai berikut :

a. Nadab atau sunnah, yaitu talak yang dilakukan dalam keadaan rumah

tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga

kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.

b. Mubah atau boleh - boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi

perceraian dan tidak ada pihak - pihak yang dirugikan dengan perceraian,

itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.

27 Abdul Ghofur Anshori., Loc.cit., hal. 106.
28 Muchtar, Kamal, Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Penerbit Bulan Bintang,

Jakarta : 1974., hal. 149.
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c. Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh

hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak membayara

kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan isterinya. Tindakannya itu

memudharatkan isterinya.

d. Haram, yakni talak yang dilakukan tanpa alasan, sedangkan isteri dalam

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

Syarat - syarat sahnya talak baik yang berlaku untuk suami, isteri atau

sighat talak, sebagai berikut :

1. Syarat - syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah :

a. Berakal sehat

b. Telah baligh

c. Tidak karena paksaan

Sepakat para ahli fiqh bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak

ialah telah dewasa/baligh dan atas kehendak sendiri, bukan karena

terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak

suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya

sedang terganggu, maka ia tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak

orang yang sedang mabuk kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa

talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak

diluar kesadaran. Orang yang sedang marah kalau menjatuhkan talak

hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah disini ialah marah

yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir - hampir

diluar kesadarannya.
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2. Syarat - syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah isteri telah

terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya (apabila akad

nikahnya diragukan keabsahannya, maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh

suaminya), isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh

suaminya dalam waktu suci itu, dan isteri yang sedang hamil.

3. Syarat - syarat pada sighat talak.

Sighat talak ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami atau

wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak pada isterinya. Sighat talak ini ada

yang diucapkan langsung dengan perkataan yang jelas dan ada yang

diucapkan dengan sindiran. Sighat talak yang langsung dan jelas,

misalnya suami berkata pada isterinya : “saya jatuhkan talak satu kepada

mu”. Dengan diucapkan suami perkataan seperti itu jatuhlah talak satu

kepada isterinya saat itu juga dan sah hukumnya. Sedangkan sighat talak

yang diucapkan secara sindiran, misalnya suami berkata kepada isterinya :

“kembalilah ke orang tua mu” atau “engkau telah aku lepaskan dari aku”.

Ini dinyatakan sah apabila :

a. Ucapan suami itu disertai niat menjatuhkan talak pada isterinya.

b. Suami mengatakan kepada hakim bahwa maksud ucapannya itu untuk

menyatakan talak kepada isterinya. Apabila ucapannya itu tidak

bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sighat

talak yang demikian tadi tidak sah hukumnya.

Talak yang jatuh pada saat suami mengucapkan sighat talak disebut talak

munziz. Misalnya suami berkata “Aku jatuhkan talakku satu kali kepada
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mu”, maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan sighat talak

tersebut. Sedangkan talak yang jatuh setelah syarat - syarat dalam sighat

talak terpenuhi disebut talak muallaq. Misalnya, suami berkata kepada

isterinya: “apabila engkau masih menemui si A, maka disaat engkau

bertemu itu jatuhlah talakku satu atasmu”. Sighat talak yang demikian itu

sah hukumnya, dan talak suami itu jatuh pada isterinya apabila syarat

yang dimaksud telah ada, yaitu isteri menemui si A.29

Muhammad Jawwad Mughniyah menjelaskan bahwa disyaratkan bagi

orang yang menalak hal - hal berikut ini :

1. Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun

dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali

hanbali. Para ulama mazhab hanbali mengatakan, bahwa talak yang

dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun mencapai

sepuluh tahun.

2. Berakal Sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan orang gila, baik

penyakitnya itu akut maupun jadi - jadian (insidental), pada saat dia gila

tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh orang

yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran sakit

panas yang amat tinggi, sehingga ia meracau. Tetapi para ulama mazhab

berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang yang mabuk.

Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali tidak sah.

Sementara itu, mazhab empat berpendapat bahwa, talak orang mabuk itu

29 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun
1974), Penerbit Liberty, Yogyakarta : 1982, hal. 107 -108.
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sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar

keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu

minuman mubah (kemudian ia mabuk) atau dipaksa minum (minuman

keras), maka talaknya dianggap tidak jatuh. Sementara itu, talak orang

sedang marah dianggap sah manakala terbukti bahwa dia memang

mempunyai maksud menjatuhkan talak. Akan tetapi, bila ucapan

talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya sama dengan

hukum talak yang dijatuhkan orang gila.

3. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh

orang yang dipaksa (menceraikan isterinya), menurut kesepakatan para

ulama mazhab, tidak dinyatakan sah.

4. Betul - betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian, kalau

seorang laki - laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main -

main, maka menurut imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh. Abu

Zahrah mengatakan bahwa, dalam mazhab hanafi talak semua orang

dinyatakan sah, kecuali anak kecil, orang gila dan orang yang kurang

akalnya. Dengan demikian talak yang diajtuhkan oleh orang yang

mengucapkannya dengan main - main, dalam keadaan mabuk akibat

minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan tidak

sah. Dalam mazhab hanafi ditegaskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh

orang yang melakukannya karena keliru dan lupa adalah sah. Maliki dan

Syafi’i sependapat dengan abu hanifah dan pengikutnya mengenai talak

yang dijatuhkan secara main - main. Namun Hanbali berbeda pendapat
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dengan ketiga imam tersebut. Beliau menyatakan tidak sah talak yang

diucapkan secara main - main.30

Lebih lanjut, Muhammad Jawwad Mughniyah menjelaskan bahwa wanita

yang ditalak, menurut kesepakatan ulama mazhab, disyaratkan harus seorang

isteri. Sementara itu, imamiyah memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap

wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami

menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak

haidh dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu - antara dua haidh).

Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haidh, nifas atau pernah dicampuri

pada masa sucinya, maka talaknya tidak sah. Singkatnya, talak itu harus

dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci. Kalau tidak demikian, talak

tersebut tidak dapat dianggap berdasarkan sunnah. Imamiyah mengatakan pula

bahwa, isteri yang  sudah memasuki masa haidh, tetapi tidak melihat darah karena

memang begitu keadaannya, atau dalam keadaan nifas, tidak sah talak atasnya.

Kecuali sesudah suaminya membicarakannya dalam keadaan seperti itu selama

tiga bulan. Wanita seperti ini disebut dengan al mustarabah.31

Macam - macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri

dari 2 (dua) macam talak, yaitu :

1. Talak Sunnah, ialah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang

diucapkan 1 kali dan isteri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak

yang diucapkan berturut - turut sebanyak tiga kali pada waktu yang

30 Mughniyah, Muhammad Jawwad, Fiqh Lima Mazhab : Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
hanbali), Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus al Kaff dari Judul asli al
Fiqh ala Mazahib al Khamsah, Penerbit Lentera, Jakarta : 2001., hal. 441-443.

31 Ibid., hal 444-446.
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berbeda dan isteri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli pada

tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk,

sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.

2. Talak bid’ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang

talaknya dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haidh, juga talak yang

dijatuhkan ketika isteri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami.

Tergolong bid’ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu

waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi

tergolong talak bid’ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/

keadaan/kondisi tersebut. Maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri

yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat

islam.32

Talak yang berdasarkan sunnah adalah talak yang sesuai dengan perintah

Allah SWT., dan perintah rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak kepada isteri dalam

keadaan suci tanpa dicampuri menjelang ia diceraikan. Selanjutnya yang disebut

talak bid’ah ialah manakala seorang laki laki menalak istrinya ketika isterinya

tersebut dalam keadaan haidh atau suci tetapi dicampuri. Kalau dia lakukan juga

dalam keadaan seperti itu, maka ia berdosa, tetapi talaknya sah sebagaimana

dikatakan umumnya oleh ulama mazhab.

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan

talak juga terdiri dari 2 (dua) macam talak, yaitu sebagai berikut :

32 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta : 1994., hal. 133.
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1. Talak Raj’i, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami

dapat rujuk kembali kepada isteri yang telak ditalak tadi. Dalam syariat

islam, talak raj’i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain : talak satu, talak

dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwadh). Akan tetapi,

dapat pula terjadi suatu talak raj’i yang berupa talak satu, talak dua

dengan tidak menggunakan iwadh.

2. Talak bain, ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq

yang mengarahkan suami dan isteri mendatangkan hakim dari keluarga

masing - masing sebagai juru damai sesuai dengan Surah an Nisa ayat 35.

Oleh sebab itu, jika terjadi perselisihan tidak semestinya langsung

mengajukan perceraian, tetapi harus ditempuh berbagai cara yang dapat

mendamaikan dengan mendatangkan hakam keluarga. Jika hakam

keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya baru kemudian diajukan

ke hakim di Pengadilan. Apabila isteri ditalak syiqaq disebut talak bain

sughra. Akan tetapi, disamping itu sebelum perselisihan ditangani hakam

keluarga, suami terlebih dahulu mengadakan usaha- usaha yaitu

menasehati jika isteri tidak memperhatikan suami, bila tidak berubah

suami dapat memisahkan tempat tidur, bila tidak berubah juga suami

dapat memukul isteri dalam batas - batas kewajaran tanpa mengenai

kepala isteri. Jadi menurut tuntutan al Quran tindakan tersebut tidak

melampui batas sebagaimana ditegaskan dalam surah an Nisa ayat 34 dan

ayat 35. Seandainya terjadi penjatuhan talak bain kubro oleh seorang

suami, maka dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi untuk rujuk dan atau
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kawin lagi dengan isteri yang telah ditalaknya. Talak bain kubro terdiri

dari beberapa macam, yaitu karena li’an atau karena penjauhan talak

untuk ketiga kalinya. Talak bain kubro dapat terjadi karena tuduhan

zina/li’an. Jika perceraian terjadi karena tuduhan zina/li’an, maka suami

isteri untuk selama-lamanya idak boleh kawin lagi. Talak bain dapat pula

terjadi karena penjatuhan talak yang ketiga kalinya. Apabila hal ini

terjadi, maka suami tidak dapat kembali (rujuk lagi tidak dapat menikahi

lagi bekas isterinya, kecuali si bekas istrinya telah dinikahi orang lain dan

kemudian ternyata dicerai oleh suami yang belakangan sebagai muhallil).

Talak bain kubro sebagaimana diuraikan diatas, ditegaskan dalam Surah

al Baqarah ayat 230.

Muhammad Jawwad Mughniyah menjelaskan bahwa para ulama mazhab

sepakat bahwa yang dinamakan talak raj’i, ialah talak dimana suami masih

memiliki hak untuk kembali pada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut

dalam masa iddah, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Salah satu

diantara syaratnya adalah bahwa si isteri sudah dicampuri, sebab isteri yang

dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa iddah, berdasarkan firman

Allah :

یا أیھا الذین امنوا اذا نكحتم المومنات ثم طلقتموھن من قبل ان تمسوھن فما لكم علیھن من عده 

:     )وھن سراحا جمیال (سوره األحزابوسرحتعتدونھا ^ فمتعوھن 

Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan -

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kami
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mencampuri mereka, maka sekali - kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu

yang kamu perhitungkan atas mereka. (Q.S. 33:49)

Yang termasuk syarat talak raj’i ialah talak tersebut tidak dengan

menggunakan uang (pengganti) dan tidak pula dimaksudkan untuk melengkapi

talak tiga. Wanita yang ditalak raj’i hukumnya seperti isteri. Mereka masih

mempunyai hak - hak suami isteri, seperti hak waris mewarisi antara keduanya

(suami isteri) manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum

selesainya masa iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar,

kecuali sudah habis masa iddah dan si suami tidak mengambil kembali isteri

kedalam pangkuannya. Singkatnya, talak raj’i tidak menimbulkan ketentuan-

ketentuan apapun kecuali sekedar iddah dalam talak tiga. Talak bain adalah talak

yang suami tidak memiliki untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya, yang

mencakup beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Wanita yang ditalak sebelum dicampuri (jenis ini disepakati oleh semua

pihak)

2. Wanita yang dicerai tiga. (juga ada kesepakatan pendapat).

3. Talak khulu’. Sebagian ulama mazhab mengatakan bahwa khulu’ adalah

fasakh nikah, bukan nikah.

4. Wanita yang telah memasuki masa menopause khususnya pendapat

imamiyah, karena mengatakan bahwa, wanita menopause yang ditalak

tidak mempunyai iddah. Hukumnya sama dengan hukum wanita yang

belum dicampuri.



29

5. Hanafi mengatakan : khalwat dengan isteri tanpa melakukan

pencampuran, menyebabkan adanya kewajiban iddah. Akan tetapi laki -

laki yang menceraikannya tidak boleh rujuk kepadanya pada saat wanita

tersebut berada dalam masa iddah, sebab talaknya adalah talak ba’in.

Hanbali mengatakan : khalwat itu sama seperti mencampuri dalam

kaitannya dengan kewajiban iddah bagi si wanita, dan kebolehan rujuk

bagi laki - laki.

6. Hanafi mengatakan : apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya

“engkau kutalak dengan talak ba’in atau talak yang berat, atau talak

segunung, talak yang paling buruk, atau talak yang paling hebat,” dan

ungkapan - ungkapan lain sejenis itu, maka talak yang jatuh adalah talak

bain yang tidak memungkinkan lagi bagi laki laki tersebut untuk

merujuknya kembali saat wanita tersebut berada pada masa iddahnya.

Begitu pula halnya manakala si suami menjatuhkan talaknya dengan

perkataan - perkataan kiasan yang mengandung arti perpisahan sama

sekali, semisal, “engkau kulepaskan selepas - lepasnya”, “engkau putus

hubungan denganku”, atau engkau kupisahkan sepenuhnya”.

Selanjutnya, macam - macam talak ditinjau dari segi ucapan yang

digunakan, yang terbagi menjadi dua macam talak :

1. Talak Tanjis, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan

ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan

ucapan sharih atau kinayah. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanakan.
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Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan

ucapan talak tersebut.

2. Talak Ta’lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan

ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi

kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti ucapan

suami: ‘bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak

dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang

digantungkan terjadi. Dalam contoh diatas talak jatuh segera setelah

ayahnya pulang dari luar negeri tidak pada saat ucapan itu diucapkan”.

Talak ta’lik ini berbeda dengan talak ta’lik yang berlaku di beberapa

tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab kabul

dilaksanakan. Ta’lik talak itu adalah sebentuk perjanjian dalam

perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus

dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang

tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan

untuk perceraian.

Kemudian, talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak

dibagi kepada 2 (dua) macam talak :

1. Talak Mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami

yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil;

2. Talak Tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri

oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak

itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami kepada isterinya, seperti
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ucapan : “saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secara

khusus disebut talak tafwidh. Secara etimologi tafwidh mengandung arti

melimpahkan. Talak tafwidh dengan demikian berarti talak yang untuk

mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada

istri. Berkenaan dengan wewenang isteri dalam bentuk talak tafwidh itu,

ulama tidak sepakat. Sebagian ulama syafi’iah menempatkannya sebagai

tamlik atau menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain

menempatkannya sebagai tawkil. Beda diantara wewenang tamlik dengan

tawkil ialah : bila ditetapkan tamlik, si isteri harus melaksanakan

pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami

selesai, dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah

dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai tawkil, si isteri

tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si

suami dalam hal ini masih diberi kesempatan mencabut apa yang telah

diwakilkannya.

Memperhatikan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa esensi

dari talak adalah hak suami untuk menceraikan isterinya yang harus memenuhi

syarat - syarat tertentu yang telah di tentukan oleh hukum islam, baik yang ada

pada suami, isteri dan sighat talak, yang berakibat hukum putusnya perkawinan

antara suami dan isteri.



32

B. SYIQAQ

1. PENGERTIAN SYIQAQ

Syiqaq menurut bahasa diartikan (غلبة العداوة والخالف) “Yang menimbulkan

Permusuhan dan Pertengkaran.33 sedangkan menurut istilah syiqaq berarti krisis

memuncak yang terjadi antara suami istri, sehingga antara keduanya yaitu suami

isteri sering terjadi perselisihan yang menjadikan keduanya tidak dapat

dipertemukan (diselesaikan) dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.34

Pengertian di atas menunjukkan bahwa syiqaq terjadi apabila antara suami

isteri tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin,

sehingga dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan terus menerus.

Oleh karena itu, bila terjadi konflik seperti ini dalam keluarga Allah Swt

memberikan petunjuk untuk menyelesaikannya melalui cara - cara tertentu.

Terdapat perbedaan dalam pengangkatan hakamain di dalam hukum islam,

seperti yang dikutip oleh Abdul Mannan, para pakar hukum islam tentang

perlunya mengangkat hakamain dalam perkara syiqaq, tetapi mereka berselisih

pendapat tentang hukum mengangkat hakam itu. Dalam kitab Syarqawi ‘ala at

Tahrir dikemukakan bahwa jika perselisihan antara suami isteri dapat memuncak

yakni terjadi permusuhan yang membahayakan maka perlu diangkat hakamain

dan hukumnya wajib. Sedangkan Ibnu Rusyd berpendapat bahwa pengangkatan

hakamain ini tidak wajib tetapi jawaz (diperbolehkan).35 Sedangkan Sayyid Sabiq

tidak mensyaratkan hakamain dari pihak keluarga suami isteri sebagaimana

33 Ibnu al Mandzur, Lisanul ‘Arabiy, Penerbit Darul Ihya al Turats al Arabiy, Beirut, Jilid 7, hal.
166.

34 Abdul Mannan, Op.cit., hal. 237.
35 Ibn Rusyd, Op.cit., hal. 625.
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disebutkan dalam Surah An Nisa ayat 35 tersebut adalah bersifat anjuran saja.36

Anjuran itu dipandang bahwa pihak keluarga lebih mengetahui situasi rumah

tangga pihak yang berselisih itu.37

Ibnu Qudamah secara kronologis menjelaskan langkah - langkah yang

diambil oleh seorang hakam dalam menghadapi konflik tersebut, yaitu:

Pertama, hakim mempelajari dan meneliti penyebab terjadinya konflik

tersebut, dan apabila ditemukan penyebabnya adalah nusyuznya isteri maka

penyelesaiannya adalah sebagaimana dalam kasus nusuz isteri, dan bila asal

permasalahan terjadi karena nusyusnya suami maka yang harus dilakukan adalah

mencari orang yang disegani untuk menasehati sang suami supaya menghentikan

sikap nusyuznya terhadap isteri. Dan apabila konflik tersebut berasal dari

keduanya dan keduanya saling menyalahkan maka hakim mencarikan orang yang

disegani untuk menasehati keduanya.

Kedua, bila langkah - langkah di atas tidak membuahkan hasil, maka

hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan pihak isteri untuk menyelesaikan

konflik tersebut. Kepada kedua orang yang ditunjuk oleh hakim tersebut diserahi

wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu dan

36 Sayyid Sabiq, Op.cit., hal. 203., beliau menjelaskan bahwa Hakam ini tidak harus dari masing -
masing pihak. Jika mereka ini bukan dari keluarga masing - masing pihak, boleh juga, perintah
dalam ayat tersebut memilih hakam dari kalangan keluarga lebih bersifat kasih sayang dan
mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, disamping lebih mengenal keadaan masing –
masingnya. Lebih lanjut dijelaskan hakam ini wajib berusaha menciptakan kebaikan dan
kelanggengan kehidupan rumah tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu
memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari suami isteriyang bersangkutan.
Demikianlah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdurrahman,
Sya’bi, Nakha’i, Said bin Jubair, Malik, Auza’i, Ishak dan Ibnu Mundzir.

37 Abdul Mannan, Loc.cit., hal. 241.
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apabila hal tersebut tidak memungkinkan maka diperbolehkan untuk

menceraikannya.38

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang

diangkat menjadi hakam. Golongan yang pertama, berasal dari riwayat Imam

Ahmad dan juga Imam asy Syafi’i serta dijadikan pegangan oleh Atha’ : yang

pada intinya kedudukan dua orang hakam tersebut adalah sebagai wakil dari

suami isteri. Oleh karena itu, kedua hakam tersebut hanya berwenang untuk

mendamaikan keduanya, dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya

kecuali atas izin dan persetujuan dari pihak suami isteri. Mereka beralasan bahwa

kehormatan yang dimiliki istri menjadi hak bagi suami. Selain itu keduanya telah

dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat memutuskan sesuatu

kecuali atas persetujuannya. Golongan yang kedua, terdiri dari Ali bin Abi Thalib,

Ibnu Abbas, Imam Malik, dan lain-lain berpendapat bahwa dua orang hakam

tersebut berkedudukan sebagai hakim. Oleh karena itu keduanya dapat bertindak

menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan suami isteri.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa

seseorang yang mewakili pihak suami ataupun pihak istri dalam hal syiqaq

berkedudukan, pertama, sebagai wakil dari suami istri dan dalam hal ini kedua

orang tersebut tidak berhak untuk memutuskan perkara tanpa adanya persetujuan

dari kedua orang yang berselisih. Kedua, seseorang yang mewakili dari pihak

suami ataupun pihak isteri berkedudukan sebagai hakim dan mereka mempunyai

38 http://hukumperkawinandiindonesia.blogspot.co.id/2012/03/syiqaq-pengertian-dan-akibat-
hukumnya.html.
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kewenangan untuk memutuskan perkara walaupun tanpa persetujuan orang yang

bersangkutan.

Terdapat beberapa referensi yang membahas mengenai putusnya

perkawinan dikarenakan syiqaq dengan beberapa cara pemeriksaannya baik

berasal dari kitab - kitab fiqh maupun dari buku - buku peradilan agama,

diantaranya, Fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq menerangkan bahwa apabila

syiqaq terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka diperlukan hakamain yakni

seorang pihak suami dan seorang lagi dari pihak istri, hal ini bertujuan untuk

kemaslahatan bersama antara melanggengkan perkawinan atau sebaliknya.

Diterangkan pula tentang syarat untuk menjadi hakam yaitu haruslah berakal

sehat, adil dan seorang muslim, adapun disini tidak disyaratkan harus dari pihak

keluarga, jika hakam selain keluarga diperbolehkan.39

Dalam Islam perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh setelah

upaya perdamaian secara maksimal tetap saja gagal, maka dalam hal ini perkara

akan diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan

perkara tersebut.

Peranan arbitrer melalui jasa dua orang hakam dalam menyelesaikan

permasalahan rumah tangga, jasa tersebut baru diperlukan jika suatu rumah tangga

sudah berada dalam puncak krisis (broken marriage). Namun, dalam kultur

masyarakat modern, lembaga hakamain lebih sulit diterapkan, mengingat struktur

keluarga yang hanya beranggotakan sedikit (keluarga inti saja).

39 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah..., Op.cit, hal. 263-264
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Abdul Mannan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama, khusus dalam sengketa perkara perceraian, asas

mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para

pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu,

upaya mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan

pertengkaran secara terus - menerus haruslah dilakukan oleh hakim secara

optimal.40

Hal senada juga telah dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

No. 3 tahun 1981 yang pada hakekatnya memberi petunjuk tentang tata cara

pemeriksaan perkara perceraian atas dasar alasan syiqaq yakni keharusan hakim

untuk menyelidiki siapa penyebab perselisihan itu, hal ini sangatlah penting

karena pihak penyebab terjadinya perselisihan dilarang berkedudukan sebagai

pihak Pemohon atau Penggugat yang bermaksud untuk bercerai.41

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui seperti apa dan

bagaimana  hukum acara dalam perkara permohonan cerai talak yang berlaku di

Pengadilan Agama Dumai. Prakteknya bagaimana sehingga penyelesaian perkara

40 Abdul Mannan, Op.cit., hal. 103.
41 M. Yahya Harahap., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Cet. XV, Jakarta : 2015., hal.
129. Yahya menjelaskan lebih lanjut, bahwa penerapan yang digariskan dalam putusan dan
SEMA dimaksud, harus secara kasuistik. Tidak bersifat sempit (strict) dan apriori
menggugurkan hak pihak yang menjadi penyebab perselisihan untuk mengajukan gugatan
cerai. Harus dipertimbangkan dengan seksama, sejauh mana harmonisasi dan disharmonisasi
yang terjadi antara suami isteri. Jika tidak mungkin lagi diwujudkan kerukunan yang harmonis
pihak manapun yang mengajukan gugatan harus diterima dan dibenarkan. Apalagi jika putusan
dan SEMA itu didekati dari pandangan hukum islam, pendapat dan pendirian itu sulit
dipertahankan.
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tersebut memiliki nilai keadilan dan manfaat sebesar - besarnya bagi para pihak

pencari keadilan.

Hukum acara yang berlaku dipersidangan Pengadilan Agama Dumai

umumnya merujuk kepada Undang Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah pada UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah lagi pada UU

No. 50 Tahun 2009.

2. SYIQAQ DALAM PANDANGAN PERUNDANG - UNDANGAN

NASIONAL

Dalam pasal 38 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,

perceraian dan atas putusan pengadilan.42 Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan

(2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan

(Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup

alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup

rukun dalam suatu rumah tangga., perkawinan mereka betul - betul sudah pecah.43

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau oleh pihak isteri dengan

alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan percekcokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

42 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum..., Op.cit., hal. 82.
43Martiman Prodjohamidjojo, Hukum..., Ibid., hal. 82.
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dalam rumah tangga. Kemudian dalam pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa

gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f

Peraturan pemerintah itu baru dapat diterima oleh Pengadilan apabila telah cukup

jelas mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah

mendengar pihak keluarga serta orang - orang yang dekat dengan suami isteri

yang mengajukan perceraian itu.44

Dalam praktek Pengadilan Agama, alasan perceraian sebagaimana tersebut

dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu tidak selalu

disebut syiqaq. Dikatakan syiqaq kalau gugatan perceraian itu dengan alasan telah

terjadi percekcokan yang mengandung unsur - unsur yang membahayakan

kehidupan suami isteri dan sudah terjadi pecahnya perkawinan (broken marriage)

berakhirnya perkawinan mereka dengan putusan pengadilan. Sedangkan alasan

perceraian yang didasarkan kepada percekcokan dan pertengkaran yang tidak

mengandung unsur - unsur membahayakan dan belum sampai pada tingkat

darurat, maka hal tersebut belum bisa dikatakan syiqaq. Hal yang terakhir ini

gugatan diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan percekcokan dan

pertengkaran itu dengan alasan perceraian yang lain, seperti salah satu pihak

melakukan zina, mabuk dan main judi. Terhadap hal ini putusnya perkawinan bisa

berupa perceraian dan diputuskan dengan putusan pengadilan.

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah

memantapkan bahwa syiqaq merupakan alasan cerai yang diajukan ke Pengadilan

Agama sebagai perkara tersendiri. Mengajukan perkaranya kepada Pengadilan

44Arso Sosroatmodjo, Hukum..., Op.cit., hal. 122-124.
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Agama sejak awal sudah merupakan perkara syiqaq, jadi bukan perkara lain yang

kemudian disyiqaqkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam

persidangan sebagaimana lazimnya yang dilaksanakan oleh para hakim sebelum

berlaku Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut. Substansial dari syiqaq

ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 sepanjang mengandung unsur - unsur yang membahayakan

dan pecahnya perkawinan. Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama yang

sedari awal dikelompokkan Syiqaq akan memudahkan pengisian laporan L.1/PA8

Pola Bindalmin.

3. SYIQAQ DALAM PANDANGAN ULAMA TAFSIR DAN FIQH

Perdamaian melalui hakam merupakan salah satu alternatif yang

ditawarkan oleh Islam untuk menyelesaikan pertengkaran yang terjadi dalam

suatu rumah tangga,45 hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Annisa Ayat 35:

ُ َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق بَْینِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكًما ِمْن أَْھلِِھ َوَحَكًما ِمْن أَْھلَِھا إِْن یُِریَدا إِْصَالًحا یَُوفِّ  ِق هللاَّ

َ َكاَن َعلِیًما َخبِیًرابَْینَھَُماۗ  إِنَّ هللاَّ

"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. Annisa’ : 35).

Firman Allah tersebut menjelaskan, jika terjadi kasus syiqaq antara suami

isteri maka dianjurkan untuk mengutus seorang hakam dari pihak laki - laki

45 Abdul Mannan, Penerapan..., Loc.cit., hal. 103., beliau menambahkan, perdamaian dalam
sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian
antara suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat
diselamatkan tetapi kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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maupun perempuan, dengan tujuan untuk menyelidiki dan mencari sebab

musabab permasalahan antara keduanya, dan dianjurkan agar pihak yang

berselisih apabila memungkinkan untuk kembali membina rumah tangga (hidup

bersama) kembali.46 Dan perlu diketahui yang dimaksud hakam dalam ayat

tersebut adalah seorang bijak yang dapat atau cakap untuk menjadi penengah

dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi.

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau mediator yang dapat

membantu pihak suami isteri dalam mencari penyelesaian sengketa keluarga

mereka. Pihak ketiga ini terdiri atas wakil dari pihak suami dan pihak isteri yang

akan bertindak sebagai mediator.47

Dalam tafsir Jalalain,48 syaikh Jalaluddin as Suyuthi menerangkan Surah

an Nisa ayat 35 sebagai berikut : Jika kamu ketahui/dapati syiqaq/khilaf yang

bermakna perselisihan atau saling berselisih diantara suami isteri, maka angkat lah

sesuai kesepakatan suami isteri tersebut seorang laki - laki yang adil dari kerabat

dekatnya yang mewakili suami dan bahwa ketentuan apakah suami isteri akan

rujuk berdamai atau justru dipisahkan tergantung kepada keputusan dua hakam

yang diangkat tersebut.

46 Satria Effendi M. Zein, Problematika..., Op.cit., hal. 116., dijelaskan bahwa hakam adalah
orang yang dipercaya untuk mempertemukan dan menyelesaikan benang kusut antara suami
isteri.

47 Syahrizal Abbas, Mediasi..., Op.cit., hal 185. Imam Syihabuddin Mahmud al Alusi (1217-
1270) menjelaskan seperti dikutip oleh beliau, bahwa pihak ketiga boleh saja berasal dari
keluarga kedua belah pihak, bilamana dianggap lebih maslahat dan membawa kerukunan
rumah tangga. Dalam pandangan Syihabuddin, hubungan kekerabatan tidak merupakan syarat
sah untuk menjadi hakam dalam penyelesaian sengketa syiqaq. Tujuan pengutusan pihak ketiga
atau mediator untuk mencari jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh
pasangan suami isteri, dan hal ini dapat tercapai sekalipun mediatornya bukan dari keluarga
kedua belah pihak.

48 Jalaluddin as Suyuti, Tafsir Jalalain, Maktabah Syamilah., Jilid I, hal. 106
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Dalam tafsir ats Tsa’laby, 49 seperti senada dengan tafsir jalalain, beliau

mengungkapkan keterangan dalam tafsirnya bahwa syiqaq merupakan

perselisihan antara suami isteri, sehingga menunjuka atau mengangkat seorang

hakam dari pihak kerabat suami dan seorang hakam dari pihak isteri berfungsi

sebagai wasit atau penengah diantara mereka berdua. Namun disini Ats Tsa’alabiy

sedikit berbeda dalam memahami kehendak berdamai apakah kewenangan suami

isteri atau prerogratif hakam. Beliau menjelaskan bisa jadi suami isteri atau dua

orang hakam yang diangkat tersebut.

Dalam tafsir Ibn Abi Hatim ar Rozi,50 beliau menjelaskan Surah an Nisa

ayat 35 tersebut dengan beberapa hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad

SAW.,  yang Penulis ambil yang paling mendekati dengan kajian ini yaitu hadits

ke 5280 dan hadits ke 5281, yang berbunyi  :

ثَنَي ُمَعاِویَةَ بِْن َصالِِح ، َعْن َعلِْي بِْن أَبِْي طَْلَحةَ ، َعْن اِْبنُ حَ  ثَنَا أَبِْي ، ثَنَا أَبُْو َصالِِح ، َحدَّ نْ اِ ھُ : وَ بَّاِس قَْولُ عَ دَّ

ا .مَ ھُ نَ یْ بَ يْ ذِ الَّ دَ اسَ فَ ا تَ ذَ إِ ةُ اَ رْ لمَ اْ وَ لُ جْ ا الرَّ ذَ ھَ ا فَ مَ ھُ نَ یْ بَ اقَ قَ شِ مْ تُ فْ خِ 

Artinya : Diceritakan kepada kami kepada bapakku (abi hatim),

diceritakan pula kepada kami dari abu Sholih dari Ali bin Abi Tholhah dari Ibnu

Abbas, Nabi SAW., bersabda : “Wa in Khiftum Syiqaqa Bainahuma”, maknanya

adalah seorang laki - laki dan seorang perempuan saling bertengkar diantara

keduanya.

49 Ats Tsa’laby, Tafsir Kasyful Bayan, Maktabah Syamilah., Jilid I, hal. 106
50 Tafsir Ibn Abi Hatim, Maktabah Syamilah., Jilid I, hal. 106
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Kemudian pada hadits lain  :

نْ ، عَ اءِ طَ عَ نْ ك ، عَ یْ رَ ا شُ نَ ، ثَ امٍ شَ ھِ نْ بِ ةَ یَ اوِ عَ ا مُ نَ ، ثَ ةَ بَ یْ شَ يْ بِ أَ نْ بِ رٍ كْ بَ وْ بُ ا أَ نَ ، ثَ نِ یْ سَ حُ الْ نِ بِ يّ لِ ا عَ نَ ثَ دَّ حَ 

راجُ شَ لتَّ : اَ الَ ا قَ مَ ھِ نِ یْ بَ اقَ قَ شِ مْ تُ فْ خِ نْ اِ : وَ ھُ لُ وْ قَ رِ یْ بَ جُ نِ بْ دِ یْ عِ سَ 

Artinya : Diceritakan Ali bin Husain kepada kami, diceritakan pula oleh

Abu Bakar bin Abi Syaibah kepada kami, Diceritakan pula oleh Mu’awiyah bin

Hisyam kepada kami, diceritakan pula oleh Syuraik kepada kami dari Atho’ dari

Sa’id bin Jubair, Nabi SAW., berkata : “Wa in Khiftum Syiqaqa Bainahuma”

beliau katakan saling berselisih.

Dalam pandangan Ulama Fiqh Mazhab Maliki, seperti Abdil Bar al

Qurtubi51 dalam kitabnya beliau mengungkapkan seandai semakin memburuk

hubungan pernikahan suami isteri, diantara mereka saling membesar - besarkan

masalah, selalu terjadi perselisihan hingga tidak adanya titik terang dari keduanya

serta ketidak mampuan keduanya untuk kembali berdamai, hendaknya Pemimpin,

Qadhi atau Hakim mengangkat dua orang Hakam, satu orang hakam dari keluarga

laki - laki dan satu orang dari keluarga perempuan, yang memiliki sifat yang jujur

dan baik cara pandangnya dan pemahamannya terhadap Fiqh. Berusaha untuk

mendamaikan mereka jika itu memungkinkan. Namun bila keburukannya lebih

besar ketika dipersatukan kembali, maka keputusan untuk menceraikan mereka

adalah keputusan yang terbaik untuk menghindari kezaliman diantara keduanya.

51 Abdil Bar al Qurtubi, al Kafi fi fiqh Ahlu Madinah, Maktabah Syamilah., Jilid 2,  hal. 596.
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Dalam kitab al Umm dalam bab Syiqaq52, Imam as Syafii menyebut surah

an Nisa ayat 35 hanya Allah yang lebih tahu maksud dari Khaufi Syiqaq itu yang

mana telah sampai perintah untuk menunjuk seorang hakam dari keluarga suami

dan seorang hakam pula dari keluarga isteri. Ayat ini menunjukkan bahwa

pasangan suami boleh menyerahkan kepada hakam yang ditunjuk untuk memberi

keputusan melihat maslahat mana yang lebih banyak kepada pasangan suami isteri

dari dipersatukan atau dipisahkan. Lebih lanjut Imam asy Syafii, menerangkan

dengan cara tafwidh (menguasakan) kepada dua hakam tersebut.

Dalam kitab al Mughni dalam bab Syiqaq baina zaujain53, disana

dijelaskan tentang bagaimana seorang hakim yang khawatir akan perselisihan

terus menerus antara pasangan suami isteri maka diutuslah dua orang hakam yang

dapat melihat permasalahan diantara keduanya dan dapat memutuskan sesuatu

yang dipandang mana yang lebih maslahat bagi keduanya dari dipersatukan atau

diceraikan. Seolah hendak menegaskan bahwa keputusan mutlak bercerai atau

dipersatukan antara keduanya merupakan kewenangan hakam karena mereka telah

dianggap adil oleh kedua pasangan suami isteri melihat fungsi yang dijalankannya

sebagai hakam yang diutus dari keluarga masing - masing pihak  yang

berpedoman kepada maslahat yang lebih banyak.

52 Muhammad Idris asy Syafi’i, al Umm, Maktabah Syamila, Murafaqat 5 Shofhah 115.
53 Ibnu Qudamah, al Mughni Kitab Asyrotun Nisa wa Khulu, Maktabah asy Syamila, Murafaqat

8 Shofhah 167.
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C. TINJAUAN KEPUSTAKAAN/KAJIAN YANG RELEVAN

Dari hasil penelusuran kepustakaan diketahui bahwa penelitian tentang

PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK AKIBAT SYIQAQ

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM belum ada yang mengkaji terutama dalam hal

yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Dumai khususnya yang

berkenaan dengan perceraian atas alasan syiqaq. Meskipun ada pengkajian tentang

putusan Pengadilan Agama selain Pengadilan Agama Dumai namun obyek

penelitiannya berbeda dan pembahasannya masih mengglobal, sehingga dalam hal

ini kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya penelitian terhadap

putusan Pengadilan Agama Dumai.

Beberapa kajian relevan yang Penulis temukan seperti penelitian oleh

Nongliasma tahun 2011 tentang eksekusi cerai talak dalam pemenuhan hak - hak

isteri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

hukum normatif dengan cara studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama

Tembilahan. Studi kasus yang bersifat deskriptif-analitis dalam penelitian tersebut

diatas bermaksud untuk memberikan data - data yang diteliti mengenai cerai talak,

pelaksanaan ikrar talak dan hak - hak isteri yang timbul akibat cerai talak. Namun

begitu, penelitian tersebut dalam rangka memperkuat teori tentang pelaksanaan

ikrar talak di Pengadilan Agama Tembilahan.

Dari hasil Penelitian tersebut didapati bahwa tidak tuntasnya penyelesaian

perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tembilan No :

0326/Pdt.G/2005/PA.Tbh, karena majelis hakim menunda pengucapan ikrar talak

akibat Pemohon tidak dapat memenuhi terlebih dahulu isi dari Putusan Banding
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Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sehingga Pemohon tidak pernah lagi

melapor ke Pengadilan Agama Tembilahan lebih dari enam bulan sejak

ditetapkannya penundaan pengucapan ikrar talak tersebut untuk memenuhi isi

putusan banding tersebut, maka gugurlah penetapan ikrar talak dan berimplikasi

terhadap perkara Pemohon dan Termohon untuk batal berkekuatan hukum tetap.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan Penulis

lakukan adalah sama - sama mengkaji tentang Cerai Talak di Pengadilan Agama.

Bermaksud untuk memberikan data - data yang diteliti mengenai cerai talak,

pelaksanaan hukum acara cerai talak di Pengadilan Agama.

Meski kesamaan penelitian itu ada, namun perbedaan juga ada. Terletak

dari lokasi, bidang kajian dan orientasi penelitian. Lokasi Penelitian tersebut

diatas berada di Pengadilan Agama Tembilahan, sedangkan Penelitian yang akan

dilakukan oleh Penulis berada di Pengadilan Agama Dumai. Bidang kajian yang

diteliti juga berbeda, yang mana Penelitian diatas bermaksud meneliti eksekusi

hak - hak isteri pasca pengucapan ikrar talak, sedangkan penelitian yang akan

dilakukan Penulis melingkupi penyelesaian perkara cerai talak khususnya cerai

talak akibat syiqaq. Tidak sampai disitu saja perbedaannya, penelitian sebelumnya

bermaksud untuk memperkuat teori pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama

Tembilahan, sedangkan orientasi Penulis dalam penelitian mendatang bermaksud

membantah dan memperkuat putusan yang diucapkan oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Dumai dalam penyelesaian perkara cerai talak akibat syiqaq.

Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Dra. Nunung Rodliyah, MA.,

yang diangkat menjadi disertasinya untuk memperoleh Gelar Doktor Bidang
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Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Karya Disertasi

berjudul “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di

Kota Bandar Lampung)”.

Melalui studi lapangan dengan pendekatan sosiologi keluarga, sementara

sampel diperoleh dengan cara purposive sampling, pengumpulan data dengan

metode dokumentasi, observasi, wawancara dan studi pustaka, putri kelahiran

Jombang ini berhasil mengungkap aspek-aspek yang mengakibatkan tingginya

tingkat perceraian di kalangan keluarga Muslim berpendidikan tinggi. Aspek

aspek itu menurut promovendus antara lain : Masalah keuangan yang tidak bisa

memenuhi kebutuhan keluarga, suami sering mengabaikan kewajiban terhadap

rumah tangga dan anak, suami sering mabuk-mabukan, berkurangnya perasaan

cinta, perhatian dan kebersamaan diantara pasangan sehingga jarang

berkomunikasi. Jika dikaitkan dengan teori George Levinger, kata promovendus,

kenyataan perceraian dengan penyebab gugat cerai lebih tinggi dari pada talak,

relevan dengan beberapa kategori yang dibuat Levinger. Yakni:

1. Adanya perubahan pandangan tentang nilai dan norma perceraian.

2. Adanya pandangan tentang etos persamaan derajad dan tuntutan persamaan

hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

3. Pandangan yang semakin luas dari pihak perempuan melahirkan berbagai

alternatif pilihan apabila bercerai.

4. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga atau kerabat

serta teman dan lingkungan ketetanggan terhadap ketahanan sebuah

perkawinan.
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5. Kemandirian ekonomi pihak perempuan. Perubahan struktur sosial yang

mempengaruhi sistem keluarga juga berkorelasi terhadap fenomena semakin

meningkatnya pasangan Muslim bercerai.

Meski Penelitian Dr. Nunung Rodliyah tersebut bertema perceraian namun

tidak membatasi pada salah satu model perceraian. Penelitiannya mengkaji kedua

model perceraian baik cerai Talak maupun cerai gugat. Hal ini jelas berbeda

dengan penelitian yang akan Penulis lakukan yang memfokuskan pada kasus cerai

talak. Kemudian metode penelitiannya menggunakan studi lapangan yang

tentunya berbeda dengan penelitian Penulis yang akan melakukan penelitian

hukum normatif yang berbasis kepustakaan agar Putusan hakim yang menjadi

bahan hukum primer dapat diteliti lebih dalam.


