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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Talak merupakan suatu bentuk cara memutuskan hubungan

perkawinan. Talak adalah melepaskan hubungan pernikahan dengan

dengan menggunakan lapaz talak dan sejenisnya. Talak juga diartikan

sebagai pemutusan tali pernikahan dari seorang suami terhadap isteri

dengan alasan yang diterima secara syar’i. Talak merupakan perbuatan

halal, namun dibenci oleh Allah swt.

Perkawinan mesti ada aqad dan begitu juga dengan Talak. Aqad

itu berfungsi sebagai penghalalan atau legalitas hubungan yang akan

dijalani oleh suami isteri setelah menikah. Pada dasarnya perkawinan itu

dilakukan untuk selamanya. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-

hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila perkawinan

tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Islam membenarkan

putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan

rumah tangga. Putusnya perkawinan tersebut merupakan jalan keluar yang

terbaik. Maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

Aqad adalah termasuk salah satu perbuatan hukum (tasharruf)

dalam hukum Islam. Dalam terminology fiqih akad diartikan sebagai

pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan

penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh
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terhadap objek perikatan. Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa

seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap

sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat.

Perceraian atau talak suatu perbuatan yang tidak disenangi yang

dalam istilah ushul fiqh disebut makruh. Hukum makruh dapat dilihat dari

adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai tahapan.

Hal ini terlihat dalam Qs. al- Nisa [4]; 34:

  ....          
           .....

Artinya : Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur
mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka
mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya1.

Perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat

Rasulullah SAW,. Bahkan Talak atau perceraian adalah perbuatan halal

yang paling dibenci oleh Allah.

ابغض الحالل الى هللا اطالق (رواه ابوداود وابن ماجھ والحاكم)

Artinya : sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah

adalah talak (perceraian). (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan

al-Hakim, dari Ibn ‘Umar2).

1 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan, (Jakarta: Pena Pundi
Aksara, 2006), hlm. 85

2 Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jami’ al-Saghir, juz 1, (Bandung: al-Ma’arif, tt, hlm. 5
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Hadits di atas merupan isyarat bahwa talak atau perceraian

merupakan alternatif terakhir, sebagai ‘pintu darurat” yang boleh ditempuh,

manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan

keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam

menunjukkan agar sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh

usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam

(arbitrator) dari kedua belah pihak 3.

Pada masa Rasulullah dan sahabat talak dapat kerjadi kapan saja

dan dimana saja tanpa ada lembaga atau majlis yang menjadi tempat

persaksian terjadinya talak kecuali suami isteri, dan setelah suami

mentalak isterinya barulah suami menceritakan masalah tersebut kepada

Rasul atau sahabat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Thawus, ra dari

bapaknya, katanya Abu Shahba’ bertanya kepada Ibnu Abbas ra : Tahukah

kamu bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus pada masa Rasulullah

saw. Hukumnya hanya satu kali, begitu pula pada masa pemerintah Abu

Bakar, kemudian pada masa pemerintah Umar bin Khothob tetap tiga kali.

Ibnu Abbas menjawab : ya, benar begitu.

Hukum Indonesia mengakui eksistensi lembaga talak sebagai

fasilitas hukum dengan konten sosial-budaya yang dominan. Islam

berupaya meneguhkan keunggulan ajaran talaknya dalam dimensi

rekonstruktif dengan memperkenalkan komponen-komponen baru lengkap

3 Drs. Ahmad Rofiq, MA, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1998), cet. 3, hlm. 269.
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dengan nilai-nilai luhur vertikal dan horizontal. Nilai-nilai vertikal

diwujudkan dengan adanya upaya proteksi sakralitas dalam talak yang

hampir sebanding dengan sakralitas dalam ajaran pernikahan. Sementara

nilai-nilai horizontal diaplikasikan lewat komponen yang menjadi bahan

baku konstruksi lembaga talak yang cenderung memposisikan pengguna

lembaga talak dalam keutuhan nilai kemanusiaannya dalam keluhuran

harkat, martabat, dan kehormatan kaum perempuan sebagai manusia

seutuhnya pula.

Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya mestilah

seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang

dikemukan itu adalah atas dasar kesadaran dan kesengajaan. Dengan

demikian talak yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang terpaksa dan

orang yang tersalah dalam mengucapkannya tidak sah talak yang

diucapkanya. Demikian juga bagi isteri yang ditalak suami, mesti isterinya

yang sah atau orang yang secara hukum masih terikat perkawinan

dengannya.

Undang-undang telah mengatur secara rinci tentang masalah

perkawinan, perceraian dan sebagainya. Tepatnya dalam Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan pemerintah nomor 9

Tahun 1975 dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut
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dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia4. Dalam Undang-Undang

tersebut dijelaskan Perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama5, Bagi suami yang ingin mentalak isterinya mesti

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, begitu pula bagi isteri yang

ingin cerai gugat terhadap suaminya.

Undang-undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1), bahwa perceraian

hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini

untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1)

UUP menyatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan”.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara

perceraian seperti terdapat pada pasal Pasal 115 KHI berbunyi:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”.

Pasal 117 menyatakan bahwa “Talak adalah ikrar suami di

hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

4 Departemen Agama RI, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 195 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta : 2004). hlm. 3

5 Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
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berhasil mendamaikan berdua belah pihak”. Dengan cara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”6.

Pasal diatas telah menerangkan bahwa apabila suami ingin

mentalak isterinya mestilah suami mengajukan permohonan perceraian ke

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, kecuali ada hal

lain yang ditentukan secara khusus oleh Undang-undang.

Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di

depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau

diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama

saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di

depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar

Pengadilan Agama adalah ikatan perkawinan antara suami-isteri tersebut

belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau isteri

tersebut masih sah tercatat sebagai suami-isteri.

Tentang persaksian dalam pengucapan talak itu memang menjadi

pembicaran di kalangan ulama, bila melihat pada kenyataannya bahwa

perceraian itu adalah mengakhiri masa pernikahan yang dulunya

dipersaksikan oleh orang banyak dan untuk menjaga kepastian hukum,

maka kesaksian itu mesti diadakan dan merupakan perstyaratan yang mesti

dipenuhi.

Hal ini sejalan dengan Qs. al- Talak [65]; 2:

6 Ibid, hlm. 170-171
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Artinya : Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada
Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar7.

Meskipun ayat tersebut di atas secara jelas menyuruh

mengemukakan kesaksian waktu terjadinya rujuk dan talak, namun

Jumhur ulama tidak mewajibkanya. Bagi Jumhur ulama

mempersaksikannya itu hanyalah sunnah. Ulama yang mempersyaratkan

adanya kesaksian itu adalah dari Syi’ah yang bagi mereka perceraian yang

tidak dipersaksikan dua orang saksi adalah tidak sah.

Kenyataannya di dalam fiqh Islam tidak ada kemestian

melaksanakan talak di Pengadilan Agama seperti bunyi Undang-undang

Perkawinan di atas. Apabila suami telah mengucapkan talak terhadap

isterinya maka berlakulah atau jatuhlah talak yang diucapkan suami

tersebut, tetapi menurut KHI talak yang dijatukan suami tidak dipandang

sah kecuali suami mengikrarkannya di depan sidang Pengadilan Agama

dan dihadiri oleh saksi-saksi. Hal ini dirasa mengurangi hak paten suami

selaku pemilik hak talak.

7 Departemen Agama RI, hlm. 559
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Dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq menerangkan:8

هُ دَ حْ وَ لِ جُ الرَّ قِّ حَ نْ مِ قَ َال الطَّ مُ َال سْ اْالِ لَ عَ جَ 

Artinya: Islam menjadikan talak dari hak laki-laki saja.

Hukum Islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang

memegang kendali talak, karena suami dipandang mampu memelihara

kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar mahar dan

memikul nafkah isteri dan anak-anaknya. Demikian pula suami diwajibkan

menjamin nafkah isteri selama ia menjalankan masa iddahnya. Hal-hal

tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk menjatuhkan talak dengan

sesuka hati.

Umumnya, suami dengan pertimbangan akal dan bakat

pembawaannya, lebih tabah menghadapi apa yang kurang menyenangkan

ketimbang isteri. Biasanya suami tidak cepat-cepat menjatuhkan talak

karena sesuatu yang menimbulkan amarah emosinya, atau karena sesuatu

keburukan pada diri isteri yang memberatkan tanggung jawab suami.

Berbeda dengan isteri, biasanya wanita itu lebih menonjol sikap

emosionalnya, kurang menonjol sikap rohaniahnya, cepat marah, kurang

tahan menderita, mudah susah dan gelisah, dan jika bercerai bekas isteri

tidak menganggung beban materil terhadap bekas suaminya, tidak wajib

membayar mahar, sehingga andai kata talak menjadi hak yang berada di

8Sayyid, Sabiq, Penr: Abdur Rahim & Masrukhin, Fikih Sunnah 4, (Jakarta:
Cakrawala Publishing, 2009) cet.  II,hlm, 246
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tangan isteri, maka besar kemungkinan isteri akan lebih mudah

menjatuhkan talak karena sesuatu sebab yang kecil.

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan bagi isteri untuk

menyelamatkan diri dari penderitaan yang menimpa dirinya sehingga

menimbulkan kemudharatan baginya bila perkawinan dilanjutkan, maka

isteri boleh mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama,

kemudian Hakim menceraikan antara keduanya melalui keputusan

pengadilan9.

Jumhur fuqaha’ baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa

menjatuhkan talak tidak perlu saksi, karena talak itu sebagian dari hak

suami maka tidak perlu bukti atau saksi untuk melaksanakan haknya.

Tidak ada dallil dari Nabi SAW atau dari sahabat yang menunjukkan

adanya saksi. Talak adalah hak suami, Allah jadikannya di tangan suami

dan Allah tidak jadikan hak pada orang lain10, sebagaimana firman Allah

SWT dalam Qs. al-Ahzab [33]; 49 :

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-

9 Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana,2003),
cet. 1, hlm. 207

10 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Amzah, 2011),
hlm.277
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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”11.

Dan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah [2]; 232:

Artinya :“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati
akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang
ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf
(pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya
mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu
jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat
Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu
yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi
pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu.
Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”12.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa talak dapat terjadi tanpa

dipersaksikan di hadapan orang lain, karena talak adalah hak suami

sehingga suami bisa saja sewaktu-waktu menggunakan haknya tanpa

11 Departemen Agama RI, hlm. 425
12 Ibid, hlm. 38
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menghadirkan dua orang saksi dan sahnya talak tidak tergantung kepada

kehadiran saksi. Namun menurut mereka tidak ada hadits dari Rasulullah

SAW atau atsar sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian

dalam menjatuhkan talak. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid al-Sabiq

sebagai berikut:13

نَ مِ قَ َال الطَّ نَّ ِألَ ادِ ھَ شْ إِ عُ قَ یَ قَ َال الطَّ نَّ ى أَ لَ إِ فِ َال خِ الْ وَ فِ لَ السَّ نَ مِ اءِ ھَ قَ فُ الْ رُ وْ ھُ مْ جُ بَ ھَ ذَ 
نِ عَ َال ص.م وَ يِّ بِّ النَّ نِ عَ دْ رِ یُ مْ لَ وَ ھُ قُّ حَ رُ اشِ بَ یُ يْ كَ ةٍ نَ یْ ى بَ لَ إِ اجُ تَ حْ یُ الَ وَ لِ جُ الرَّ قِ وْ قُ حُ 

ادِ ھَ شْ اْإلِ ةِ یَّ عِ وْ رُ شْ ى مَ لَ عَ لَّ دُ ا یَ مَ ةِ ابَ حَ الصَّ 

"Jumhur fuqaha yang terdahulu maupun kemudian berpendapat bahwa
talak sah tanpa harus dipersaksikan dihadpan orang lain. Sebab talak
adalah termasuk hak suami.Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk
menggunakan haknya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW maupun
para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam
menjatuhkannya".

Sedangkan di dalam KHI menyatakan bahwa perlu adanya saksi
talak dalam perkawinan, dimana suami mentalak isterinya disaksikan di
depan sidang Pengadilan Agama, kemudian dibuat sidang penyaksian ikrar
talak sebagaimana pada pasal 131 ayat 5 disebutkan bahwa :“setelah
sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan
tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian
bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama surat ikrar talak dikirimkan
kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami
untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing
diberikan kepada suami isteri dan helai ke empat disimpan oleh
Pengadilan Agama.

Perbedaan pendapat antara Jumhur yang menyatakan tidak perlu

adanya saksi dalam ikrar talak dan KHI yang mengharuskan adanya

penyaksian dalam ikrar talak, serta tidak ada keharusan perceraian

dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama seperti yang termaktum

di dalam pasal undang-undanga perkawinan dan dalam KHI tersebut.

13Sayyid, Sabiq hlm. 164
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Permasalahan ini menimbulkan pengaruh hukum terhadap status

perkawinan yang dijalani oleh suami isteri, apakah isteri yang telah ditalak

suami di luar sidang Pengadilan Agama dikatakan telah bercerai, atau

suami yang lebih dari tiga kali mentalak isterinya dan belum mendapat

putusan dari Pengadilan Agama. Setelah terjadi talak di depan Pengadilan

Agama, suami yang telah mentalak tiga isterinya jatuh satu atau tiga, atau

masa iddahnya mulai terhitung sejak di talak di luar pengadilan atau

melalui sidang Pengadilan agama.

Polemik diatas membutuhkan solusi, maka perlu diadakan

penelitian untuk memecahkan prolematika yang terjadi pada masyarakat

kita saat sekarang ini, jika seandainya talak terjadi di luar sidang

Pengadilan Agama, maka ada kesulitan bagi isteri untuk menentukan

nasibnya dan hidupnya, sebab seorang perempuan jika tidak memiliki akta

cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, isteri tidak bisa menikah

lagi, dan juga berpengaruh pada kelangsungan kehidupannya dan anak dari

suami yang mentalaknya jika tidak mendapat nafkah selama masa iddah,

serta biaya kebutuhan anak yang meliputi : biaya hidup,

sekolah/pendidikan dan biaya lainnya. Karena di depan sidang Pengadilan

Agama lah diputuskan berapa biaya hidup untuk si anak perbulannya jika

anak di asuh oleh ibunya/ si isteri, sebab suami boleh bercerai dengan

isterinya tapi bukan dengan anaknya.

Misalnya saja isteri yang dicerai suami (di luar pengadilan) tidak

memiliki pekerjaan, maka isteri anak menumpang hidup dengan orang
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tuanya untuk menafkahi dirinya dan anaknya maka ini akan memberatkan

orang tua pihak perempuan dan belum lagi jika sewaktu- waktu ada laki-

laki yang ingin meminang si perempuan tetapi dia tidak memiliki akta

cerai yang sah yang di akui oleh Negara, maka si isteri tidak bisa menikah,

maka ini merupakan masalah yang sangat berat yang di alami isteri yang di

talak liar (di luar Pengadilan Agama).

Banyaknya masalah yang timbul akibat talak ini, maka penulis

merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam dan menuangkan dalam karya

tulis yang berjudul :“PROBLEMATIKA TALAK PADA PENGADILAN

AGAMA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang dibahas,

maka penulis membatasi penulisan ini pada “Kompilasi Hukum Islam

tentang talak pasal 115, 116, 117, 129, 130 dan 131”.

Untuk mengetahui pokok-pokok bahasan yang menjadi penekanan

di dalam pembahasan ini, maka penulis menganggap perlu untuk

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama menurut

Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana urgensi talak pada Pengadilan Agama menurut Kompilasi

Hukum Islam?
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3. Bagaimana istinbath hukum Islam tentang talak pada Pengadilan

Agama menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan talak pada Pengadilan Agama

menurut Kompilasi Hukum Islam.

b. Untuk mengetahui urgensi talak pada Pengadilan Agama menurut

Kompilasi Hukum Islam.

c. Untuk mengetahui istinbath hukum Islam mengenai talak pada

Pengadilan Agama menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam

kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum

Islam khususnya yang berkenaan dengan tata cara beracara pada

Pengadilan Agama dan urgensi talak pada Pengadilan Agama.

c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan

tentang fiqih secara umum, masalah problematika talak pada

Pengadilan Agama.

d. Untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar Magister

Hukum, Universitas Islam Negeri Suska Riau.


