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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an

dan Sunnah sebagi satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan

Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu

ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Dalam hadis riwayat al-Baihaqi

bersumber Anas bin Malik ra., Rasulullah SAW., bersabda :

جَ وَّ زَ ا تَـ ذَ صلى اهللا عليه وسلم إِ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ : قَ الَ قَ كٍ الِ مَ نِ بْ سِ نَ أَ نْ عَ 
)رواه البيهقي(ياقِ بَ الْ فِ صْ النِّ ِيف اهللاَ قِ تَّ يَ لْ ، فَـ ينِ الدِّ فَ صْ نِ لَ مَ كْ اْستَ دْ قَ فَـ دُ بْ عَ الْ 

Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya.

Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang

separuhnya lagi.” (HR. al-Baihaqi).1

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan,

yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat

banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan

keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa

kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

1Imam al-Baihaqi, Syu’ab al-Iman, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 249.
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perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada

perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.2

Uraian di atas sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa,3 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2

disebutkan bahwa Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan)

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.4 Meskipun

perkawinan berdimensi ketuhanan dan bernilai ibadah, tidak semua pasangan

suami isteri dapat mempertahankan mahligai perkawinannya. Apabila pasangan

suami-isteri telah merasa tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya,

maka Islam pun membolehkan mereka untuk melakukan perceraian, atau

menjatuhkan thalaq. Akan tetapi kebolehan tersebut merupakan sebuah perbuatan

halal yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Hal tersebut sebagaimana tertuang

dalam salah satu hadis sebagai berikut:

َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَِّىبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَاَل أَبـَْغُض احلََْالِل ِإَىل اللَِّه 
احلاكم)ود وابن ماجة وصححه(رواه أبو داتـََعاَىل الطََّالقُ 

2Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm.
102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.

3Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta : Bulan
Bintang, 1975), hlm. 79.

4Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Karya Anda,  2001), hlm. 14.
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Bersumber dari Abdullah bin Umar ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda:

Perkara halal yang paling dibenci Allah Ta’ala ialah talak/perceraian. (HR.

Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh al-Hakim).5

Kata Thalâq merupakan kata serapan asing yang dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia tertulis dengan kata thalak, yang selalu diidentikkan dengan

“Cerai,” yang berarti :”Pisah, putus hubungan sebagai suami dan isteri.” 6 Dalam

Kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Manzhur disebutkan : طالق المرأة : بینونتھا عن

زوجھا و طلق البالد تركھا (thalaaq al-mar’ah berarti bebasnya wanita dari suaminya,

dan tholaqo al-bilaad berarti meninggalkan kampungnya). 7 Dalam Kitab Mukhtar

al-Shihah karangan al-Razi disebutkan : ة من عقالھا أطلق األسیر خاله, وأطلق الناق

(melepaskan tawanan atau melepaskan unta dari ikatannya, jadis thalaq berarti

lepas.78 Kata thalaq juga berarti berpisah dan bercerai, seperti pada ungkapan :

زوجھا طالقا طلقت المرأة عن (Wanita itu berpisah/ bercerai dari suaminya, maksudnya

lepas dari ikatan perkawinan).89 Menurut istilah ulama Mazhab Hanafi dan

Mazhab Hanbali, adalah: الطالق ھو حل العصمة  المنعقدة بین الزوجین بألفاظ

Melepaskan)مخصوصة ikatan perkawinan antara suami isteri dengan lafal

5Abu Dawud al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz I, hlm. 61.
Ibnu Majah al-Quzwaini, Sunan Ibn Majah, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz I, hlm. 65.

6M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  Edisi Revisi,
(Jakarta : Difa Publisher, 2000), hlm. 211.

8Ar-Rozi, Mukhtar al-Shihah,(Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, tt), jilid I, hlm. 166
9Ibrahim Musthafa, Mu’jam al-Washit, (Kairo : Majma’ al-Lughah al-Arabiyyah, 2008), hlm.

587.
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khusus).910 Menurut Ulama Mazhab Syafi’i talak adalah الطالق ھو حل عقد النكاح بلفظ :

Pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan)الطالق أو نحوه

itu).11
10

Talak hanya boleh dijatuhkan jika memang sangat diperlukan dan

merupakan satu-satunya solusi atau jalan terakhir. Itupun setelah melalui usaha-

usaha internal maupun eksternal dengan melibatkan dua orang juru damai

(hakamain).12
11Talak sebagai emergency exit, baru dibuka kalau memang benar-

benar dalam keadaan darurat. Jadi, jelaslah bahwa penjatuhan talaq terkesan

dihalangi. Itu pertanda bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan hanya

dilaksanakan sekali selama hidup. Secara tidak langsung, Islam membolehkan

perceraian namun di sisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak

dilakukan oleh pasangan suami isteri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan

Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan

perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami-isteri, Islam mengajarkan

agar dikirim hakam yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Islam lebih

menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada

memisahkan keduanya. Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan

perselisihan antara suami-isteri dijelaskan dalam QS. an-Nisa’ ayat 35 :

10Abu Abdillah al-Qurtubiy, al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III,
hlm. 126. Fakhr al-Din al-Razy, Mafatih al-Ghayb ( Tafsir al-Kabir), (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz III,
hlm. 314.

11Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah al-Syaukani, Fath al-Qadir, (Beirut : Dar al-Ilm al-
Malayin, 1994), Juz I, hlm. 312. Zakariya bin Muhammad bin Ahmad Zakariya al-Anshariy, Fath al-
Wahab, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), Juz II, hlm. 124.

12Neng Djubaedah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hecca Publishing,
2005), hal. 145.
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ِإنَأْهِلَهامِّنْ َوَحَكماً َأْهِلهِ مِّنْ َحَكماً فَابـَْعُثواْ بـَْيِنِهَماِشَقاقَ ِخْفُتمْ َوِإنْ 
نَـُهَماالّلهُ يـَُوفِّقِ ِإْصَالحاً يُرِيَدا َخِبرياً َعِليماً َآانَ الّلهَ ِإنَّ بـَيـْ

Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengkengketaan antara kedunya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam
dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri
itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-
Nisa : 35).13

12

Pemerintah dalam hal ini berupaya ke arah yang sama, dengan

mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

pada prinsipnya berkenaan dengan talak, terkandung harapan agar perceraian itu

tidak terlalu mudah jatuh, mengingat esensi nikah yang demikian luhur,  syari'at

Islam berusaha menekan intensitas talak. Oleh karena itu, prinsip penjatuhan talak

di Pengadilan Agama diupayakan menganut prinsip, menutup pintu terbuka,

yaitu, talak diperbolehkan, tetapi hendaklah pintu tersebut tidaklah dibuka lebar-

lebar sehingga dapat dilalui dengan mudah.14
13 Oleh karena itu, dalam konteks

hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian diatur dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat 1-2, dan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 115. Ketentuan tersebut sampai sekarang masih belum dapat

diterima oleh sebahagian umat Islam di Indonesia, yaitu bahwa Perceraian hanya

13Tim Penterjemah Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-Mukarramah :
Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 84.

14Basyarahil, H.A. Aziz Salim. Masalah Agama, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2007), hlm.
28.
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dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.15
14

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Setelah adanya alasan-

alasan yang sesuai, tidak berarti perceraian langsung dapat dilakukan oleh

pasangan suami isteri. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan proses perceraian

di depan Pengadilan Agama. Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Peradilan

Agama Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.16
15

Perkara perceraian untuk pihak yang gaib (alamat tidak jelas), telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975. Menurut pasal 20 ayat 1-4 dan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau
tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan perceraian diajukan
kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Apabila tergugat
berada dalam keadaan seperti tersebut pasal 20 (2) panggilan dilakukan
dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di
Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar
atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Ayat keduanya,
pengumuman seperti ayat 1 tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Ayat
ketiganya Tengang waktu antara panggilan terakhir sebagai yang

15Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1) dan
Ayat (2) A. Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995).

16Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Idris Ramulyo,
Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
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dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3
(tiga) bulan, dan ayat ke (4) dalam hal sudah dilakukan sebagaimana
maksud ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan
diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak
atau tidak beralasan.17

16

Pemanggilan Ghaib (pihak yang tak diketahui alamatnya secara jelas)

dalam perkara perkawinan, sudah saatnya direvisi, mengingat aturan itu diatur

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, hingga kini lebih kurang

sudah 38 tahun lamanya. Apabila ditelusuri ke masa lalu, pada saat lahirnya

peraturan itu, di mana alat komunikasi yang ada di desa umumnya hanya Radio

dan surat, dan surat kabar masih sangat jarang dan yang memiliki pesawat televisi

satu kecamatan hanya ada satu atau dua orang. Jalan-jalan di desa belum diaspal

seperti sekarang, listrik dan telepon belum masuk desa dan sebagainya. Jadi

sangat relevan peraturan itu diberlakukan pada zaman yang masih serba

ketinggalan seperti itu. Sementara dewasa ini teknologi informasi sudah begitu

canggihnya, kini hampir tiap orang memiliki HP (Hand Pone), tiap rumah sudah

memiliki televisi bahkan sudah banyak yang memiliki internet, jalan-jalan yang

menuju antar desa sudah relative bagus dan enak dilewati dan seterusnya.

Mengingat dan menimbang, pada zaman moderen, masa 4 bulan sudah tidak

relevan lagi. Ada suatu kasus terjadi, setelah tahu dari pengumuman, dari pihak

tergugat/termohon, justru hadir ke Pengadilan minta dipercepat waktunya dari

masa 4 bulan itu dan karena terlalu lamanya antara jarak daftar dengan

17Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 ayat 1-4 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 Pasal 27, Ayat 1.
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persidangan bisa jadi si pengaju tersebut lupa dengan permohonan perkara yang

diajukannya, juga dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan pemohon

bahkan dinilai berlebihan dalam memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon.

Di samping itu, salah satu solusi mengurangi tumpukan perkara asas peradilan

adalah sederhana, cepat dan ringan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia,

bahwa rata-rata perkara ghaib setiap tahun kurang lebih 25% dari perkara non

ghaib.18 Hal ini sejalan dengan pendapat Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, SH,

MH., yang menyatakan sebagai berikut :

Jangka persidangan yang lama itu rasanya sudah tidak tepat dan dapat
dikatakan kurang meperhatikan kepentingan Pengaju dan justru berlebihan
dalam memperhatikan kepentingan Tegugat/termohon. Dengan demikian
dapat juga pengadilan dinilai berat sebelah sama artinya kurang adil.
bahwa tenggang waktu selama masa 4 bulan, dirubah menjadi 1 bulan 14
hari saja, idealnya pengumuman I dengan pengumuman ke II jangka
waktu 14 hari, lalu jarak waktu dengan persidangan perdana adalah 1
bulan.19

Penetapan tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib di

pengadilan agama, dalam kajian Fiqh Empat Mazhab, dapat ditemukan dalam

pembahasan tentang “mafqud-nya seorang suami dalam kasus perceraian.

Menurut ulama Hanafiyah: اْلَمْفقُوِد ھَُو اْلَغائُِب الَِّذي َال یُْدَرى َحیَاتُھُ َوَال َمْوتُھُ  ( mafqud

adalah orang yang tidak diketahui hidup dan matinya).20 Ulama Malikiyyah:المفقود

ھو الذي غاب عن أھلھ وفقدوه حتى إنقطع خبره (mafqud ialah orang yang hilang dari

18Suyadi, Meninjau Ulang Tenggang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Perceraian, dalam
www.badilag.net/data/ARTIKEL/MENINJAU.pdf, diakses Tanggal 30 Januari 2014.

19Ruslan Harunar Rasyid, Vide Suara Uldilag, 5 September 2004, diakses Tanggal 20 Januari
2014.

20Abu Bakar Abd al-Razzaq bin Humam bin Nafi’ al-Himyari al-Hanafiy, Ibnu Humam, Fath
al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, tt), Juz VI, hlm. 133.
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keluarganya dan mereka merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar

mengenai orang yang hilang tersebut).21 Sementara Wahbah al-Zuhaili:المفقود ھو

الغائب الذي لم یدر أحي ھو فیتوقع قدومھ أم میت أودع القبر (mafqud ialah orang hilang yang

tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah

sudah mati berada dalam kubur.22

Dalam hal tenggang waktu pemanggilan tersebut, Ulama Mazhab Malikiy

berpendapat bahwa ketika seorang istri ditinggalkan suami dan tidak diketahui

keberadaannya (majhul/ghaib) selama 1 tahun atau lebih, maka qadhi/hakim

dapat langsung memutuskan cerai. Bahkan ketika ghaibnya suami ada uzurpun

seperti berdagang, hakim dapat langsung memutus cerai jika istri mengadu. Hal

ini disebabkan istri mengalami kemudharatan yang besar ketika suami tidak ada.

Dengan demikian, tidak ada lagi tenggang waktu antara pengaduan istri dengan

putusan cerai hakim.23 Sementara Imam al-Syafi’i, dalam qaul qadimnya

berpendapat bahwa seorang isteri yang ditinggal suaminya tanpa kabar berita

dalam waktu yang lama, maka ia harus menunggunya selama empat tahun, jika

selama masa itu suami juga belum diketahui khabar dan keadaannya, maka ia

dapat menjalankan iddah wafat, kemudian sang isteri diperbolehkan menikah

21Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, Ashal al- Madarik, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt),
Juz I, hlm. 407.

22Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh  al- Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz
IX, hlm. 7187.

23Abu 'Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Juzayy al-Kalbi al-Malikiy, al-
Qawanin al-Fiqhiyyah Fiy Talkhis Mazhab al-Malikiyyah, (Kairo : Maktabah al-Mishriyyah, tt), hlm.
216.
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lagi,24 Dengan demikian, dalam kasus perceraian pihak yang gaib/mafqud di

pengadilan agama di seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi hukum Islam, ada indikasi

bahwa ketentuan Penetapan tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara

ghaib tersebut sejalan dengan Qaul al-Qadim-nya Imam al-Syafi’i.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan satu studi

berjudul: UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG TENGGANG

WAKTU PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM PERKARA GHAIB

PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Dengan memperhatikan

latar belakang yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan bidang

garap yang cukup menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan seputar penelitian ini dapat diidentifikasikan

sebagai berikut :

a. Pengertian perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

b. Penyebab terjadinya perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

c. Tata cara pengajuan perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

24Syaikh Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahab, (Semarang; Toha Putra, tt),
Juz II, hlm. 107.
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d. Proses persidangan perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

e. Landasan hukum persidangan perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

f. Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian di

Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

g. Tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian di

Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam.

2. Batasan Masalah

Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait

sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, penulis

membatasi permasalahan penelitian ini tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu

pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian  ditinjau dari hukum Islam.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis

rumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu pemanggilan

tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama?

b. Bagaimana tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib

perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun
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1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditinjau dari hukum

Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini

adalah:

a. Untuk tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perceraian di Indonesia,

b. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu

pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama,

c. Untuk mengetahui status hukum perceraian dan tenggang waktu pemanggilan

tergugat dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 ditinjau dari hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan

kegunaan :

a. Sebagai salah satu khazanah Ilmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang

Hukum Islam,
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b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu

Hukum Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan

Syarif kasim Riau.

D. Kajian Penelitian Relevan

Penelitian ini berjudul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu

pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian ditinjau dari hukum

Islam. Sepanjang penulis ketahui, belum ada studi dalam bentuk tesis yang

dilakukan terkait dengan judul yang penulis pilih. Hanya ada beberapa studi

terkait sebagaimana dikemukakan dalam uraian berikut.

Studi yang dilakukan oleh Muslihuddin tahun 2007, berjudul Dampak

Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Tegal Mulya Kecamatan

Krangkeng Kabupaten Indramayu Jawa Barat). Studi ini memusatkan kajian

masalah pada alasan dan status hukum perceraian di bawah tangan ini

menyimpulkan bahwasanya alasan terjadinya perceraian di bawah tangan adalah

adanya kecepatan, keringan biaya, serta sebagai perceraian alternatif. Sedangkan

status hukumnya adalah sah menurut hukum normatif dan tidak sah menurut

hukum negara.

Studi yang dilakukan oleh Lina Masruroh, tahun 2007, berjudul Studi

Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/ Pdt.G/ 2004/ PA. Kendal

Tentang Cerai Gugat Menjadi Pembatalan Perkawinan. Penelitian yang

memusatkan pada kajian sebab Pengadilan Agama Kendal merubah cerai gugat
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menjadi pembatalan perkawinan tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai

berikut: menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal, perkara tentang cerai gugat

menjadi pembatalan perkawinan karena pernikahannya tidak sah, dan dalam

memutuskan pembatalan perkawinan menggunakan Undang-undang, Kompilasi

Hukum Islam, dan Kaidah Fiqih sebagai dasar hukum.

Studi yang dilakukan oleh A. Rofiq, berjudul Hukum Perdata Islam di

Indonesia. A, Rofiq menjelaskan bahwa prosedur perkawinan dan perceraian

menurut hukum perundang-undangan di Indonesia. A. Rofiq menjelaskan

bahwasanya perkawinan dan perceraian yang sah adalah yang dilakukan

berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan akan

dianggap sah jika dilakukan di depan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di KUA.

Sedangkan perceraian akan dianggap sah dan berlaku akibat hukum adalah

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

Studi yang dilakukan oleh Idris Ramulyo, berjudul Asas-Asas Hukum

Islam. Idris Ramulyo juga menjelaskan tentang dasar hukum perkawinan dalam

Islam yang juga menyangkut hukum asal tentang perceraian. Idris Ramulyo

menjelaskan bahwasanya pada dasarnya perkawinan sah menurut Islam adalah

perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan pada

perceraian, menurut hukum dasar Islam, proses tersebut dapat dilakukan oleh

pihak keluarga yang telah ditunjuk menjadi hakim yang bertugas mendamaikan

dan apabila tidak dapat didamaikan maka hakam boleh dan dapat menceraikan

pasangan suami isteri tersebut.
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E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library

research), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau

majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Penelitian ini juga

termasuk dalam jenis penelitian Normatif Filosofis,25 yaitu penelitian terhadap

asas-asas hukum tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara

ghaib perceraian di Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

2. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai

berikut :

a. Data Primer ; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus

membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu pemanggilan

tergugat dalam perkara ghaib perceraian ditinjau dari hukum Islam.

b. Data Sekunder ; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui buku

dan karya tulis yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu

25Lihat Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : PT. Citra
Aditya Bhakti, 2004), hlm. 52. Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), hlm. 83-93. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI
Press, 1986), hlm. 51.
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pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian ditinjau dari hukum

Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan

pendekatan Analisis Content (Analisis Isi) sebagai usaha untuk menjelaskan

tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 tentang tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib

perceraian ditinjau dari hukum Islam.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengutipan,

baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun secara sistematis

sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tenggang

waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian ditinjau dari hukum

Islam.

5. Tehnik Analisis Data

Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis

secara cermat di samping menggunakan tehnik deduktif, induktif dan komperatif

dengan menggunakan pendekatan Analisis Content (Analisis Isi), yaitu suatu

teknik penelitian yang menganalisis data mencakup prosedur-prosedur khusus

untuk pemrosesan data ilmiah. Teknik penelitian ini bertujuan memberikan
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pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis

pelaksanaannya.26 Selanjutnya, data yang ada dianalisis secara cermat dengan

menggunakan tehnik :

a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan

yang khusus,

b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-

keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan

yang umum,

c. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu

dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa

pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.27

F. Sistematikan Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab, antara satu bab dengan lainnya memiliki

korelasi yang logis dan sistematis. Adapun sistematika yang penulis susun adalah

sebagai berikut:

Pada Bab Pertama dijelaskan latar belakang masalah, permasalahan yang

terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan

26Klaus Krippendorff, Content Analisys ; Introductions ti It’s Theory and Methodologi
(Analisys Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi), (Jakarta : PT. Rajawali Press, 1991), hlm. 15.
Suharsimi Arkunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 321.

27Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta :
Kanisius, 1992), hlm. 71.
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dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan

sistematika penulisan.

Pada Bab Kedua dibahas tinjauan teori tentang Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tenggang

Waktu Pemanggilan Tergugat Dalam Perkara Ghaib Perceraian; sejarah, isi dan

sistematika, tinjauan tentang hukum acara di peradilan agama, dan tinjauan

hukum Islam tentang perceraian.

Pada Bab Ketiga dibahas tentang tenggang waktu ghaib ditinjau dari

hukum positif dan tenggang waktu ghaib ditinjau dari hukum Islam.

Pada Bab Keempat diuraikan secara khusus dan fokus penelitian tentang

tenggang waktu pemanggilan tergugat dalam perkara ghaib perceraian di

Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tenggang waktu pemanggilan tergugat

dalam perkara ghaib perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam.

Pada Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-saran.


