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BAB V

KESEIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan kajian yang mendalam, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

pada pokoknya mengatur tentang kemestian perceraian di depan sidang

pengadilan dan kemestian beralasannya perceraian tersebut, sesungguhnya

merupakan formulasi hukum ideal sebagai hukum kullî yang membawa

banyak kemashlahatan bagi istri dan anak-anak. Namun karena ketentuan

tersebut belum tersosialisasi dengan baik sampai sekarang dan belum adanya

sanksi pidana bagi pelaku penjatuhan talak di luar pengadilan, sehingga

praktik di tengah masyarakat tetap ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih

klasik, maka nilai yang hidup di tengah masyarakat itu harus direspon dengan

baik, jika tidak, akan menimbulkan ketidakpastian, bahkan kekacauan hukum.

2. Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tentang Talak di Luar Pengadilan, yang pada

pokoknya mengharuskan pihak yang telah menjatuhkan talak di luar

pengadilan untuk mengajukan perkara itsbât thalâk, lalu Pengadilan Agama

yang akan menilai terpenuhi atau tidaknya alasan perceraian menurut syarak,

merupakan satu solusi yang berdampak positif (mashlahah) atas praktik talak

di luar pengadilan yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat.



351

351

3. Solusi yang diberikan dalam Fatwa Ijtima’ Ulama MUI IV tentang Talak di

Luar Pengadilan tersebut akan lebih efektif dalam mendudukkannya sebagai

hukum istitsnâ`î, jika pelaku yang menjatuhkan talak di luar pengadilan

tersebut ditindak melalui sarana/pendekatan pidana (penal approachment).

4. Ketentuan hukum istitsnâ`î tersebut harus dimuat melalui rekonstruksi Hukum

Perkawinan di Indonesia, dengan perubahan materi Hukum Perkawinan,

khususnya Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mesti diubah

meliputi dua  hal. Pertama, Memuat norma isbat talak dalam Hukum

Perkawinan, Kedua, Menindak pelaku penjatuhan talak di luar Pengadilan

melalui pendekatan pidana (penal approachment).

Rumusan norma isbat talak yang di mesti dimuat dalam Pasal 39 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

(4) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) di atas,

keadaan mana terdapat seorang suami yang telah menjatuhkan talak di luar

pengadilan, maka dapat dimintakan permohonan pengesahan (itsbat) talak

ke pengadilan;

(5) Pengesahan talak sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, dapat dilakukan

dengan ketentuan:

a) Terdapat alasan dan/ atau alasan-alasan atas penjatuhan talak tersebut;

b) Dapat dibuktikan berdasarkan sistem pembuktian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
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(6) Pihak atau pihak-pihak yang berhak mengajukan pengesahan talak ialah

suami, istri, anak, ahli waris, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan

terhadap akibat talak tersebut;

(7) Jika pengadilan memutuskan bahwa talak yang diucapkan itu sah menurut

hukum, maka:

a. Iddah dihitung semenjak penjatuhan talak;

b. Memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan penetapan

talak tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya

meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta KUA tempat

perkawinan di langsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

Rumusan sanksi pidana bagi pelaku talak di luar pengadilan yang juga

harus dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, sebagai berikut :

- Setiap orang yang menceraikan istrinya tidak di depan sidang pengadilan

sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (4) dipidana dengan pidana denda

paling banyak Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah) atau kurungan paling

lama 6 (enam) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa saran yang perlu penulis

sampaikan, yaitu:

1. Kepada Menteri Agama dan jajarannya sebagai pihak yang

diinstruksikan untuk mensosialisasikan KHI yang di dalamnya juga

terdapat norma dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
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Tentang Perkawinan, meski lebih proaktif mensosialisasikannya dengan

mengedepankan sosialisasi metodologi rumusan norma tersebut, bukan

formulasi hukumnya saja.

2. Kepada pihak legislatif agar merevisi aturan tentang tatacara

menjatuhkan talak, dengan mengakomodir norma yang hidup di tengah

masyarakat, yaitu itsbât thalâk sesuai dengan ketentuan yang telah

difatwakan oleh MUI dengan tambahan sanksi pidana.

3. Kepada hakim agar menggali nilai-nilai yang hidup di tengah

masyarakat agar tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan,

kemanfaatan dan kepastian, dapat terwujud.


