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BAB III
HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TENTANG TENGGANG WAKTU

PEMANGGILAN PARA PIHAK PERKARA GHAIB PERCERAIAN

A. Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak Yang Berperkara di Peradilan

Islam

Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan

suatu kebenaran, maka dari itu di sinilah pentingnya kehadiran para pihak yang

bersengketa tersebut, untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak

agar para pihak yang bersengketa tersebut mengetahui, maka dibuatlah sebuah

surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak yang bersengketa. Surat

pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan Surat Panggilan Sidang. Dengan

adanya Surat Panggilan Sidang para pihak yang bersengketa mengetahui hari,

tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti persidangan di pengadilan. Pada

masa-masa permulaan Islam, belum dikenal adanya pencatatan kasus-kasus dan

putusan-putusan hukum sehingga pihak-pihak yang berperkara datang menghadap

qadli dan langsung menyampaikan pengaduan masing-masing, dan setelah qadli

mengetahui pihak mana yang benar dan mana pihak yang bersalah maka langsung

pada saat itu juga dijatuhkan putusan hukum, dan pemilik hak mengetahui

haknya.1

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di

1Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, Terjemahan oleh Imron AM, (Surabaya
: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 66.
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antara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa (mendengarkan) dengan teliti

terhadap pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itulah pihak-pihak berperkara

pada prinsipnya harus semua hadir dalam persidangan. Dalam Peradilan Islam,

prinsip semua hadir itu dapat difahami dari hadis Nabi sebagai berikut :

ِإَذا تـََقاَضى ِإلَْيَك َعِلىٍّ قَاَل قَاَل ِىل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلمَعنْ 
َرُجَالِن َفَال تـَْقِض ِلَألوَِّل َحىتَّ َتْسَمَع َكَالَم اآلَخِر َفَسْوَف َتْدرِى َكْيَف 

.تـَْقِضى
Bersumber dari Ali bin Abi Thalib ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
bersabda kepadaku, “Apabila kamu hendak memutuskan suatu perkara
dari dua orang yang berselisih, maka janganlah memutuskan suatu perkara
sebelum kamu mendengarkan kesaksian dari pihak lain sehingga kamu
akan mengetahui bagaimana perkara itu diputuskan dengan adil.” (HR. al-
Turmudzi dan Ahmad).2

Kandungan hadis tersebut Rasulullah SAW., dengan jelas mengatakan “ َفَال

ِل َحتَّى تَْسَمَع َكالََم اآلَخِر فََسْوَف تَْدِرى َكْیَف تَْقِضى maka janganlah memutuskan) ”تَْقِض لِألَوَّ

suatu perkara sebelum kamu mendengarkan kesaksian dari pihak lain sehingga

kamu akan mengetahui bagaimana perkara itu diputuskan dengan adil.3 Dari

keterangan hadis Nabi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya hakim memutuskan

suatu perkara sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan pembuktian yang kuat

dari para pihak yang bersengketa, maka dari itulah pentingnya kedatangan kedua

belah pihak yang bersengketa, sehingga sebelum menjatuhkan putusan, hakim

2Abu Isa Ahmad bin Muhammad bin Tsaurah al-Turmudzi, Sunan al-Turmudzi, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 332. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt),
Juz III, hlm. 230.

3Fatchur Rahman, Kumpulan Hadis-hadis Tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1977), hlm. 165.
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dapat mendamaikan keduanya terlebih dahulu. Hal ini mengingat pihak-pihak

kemungkinan ada yang tidak hadir dengan berbagai sebab dan keadaaannya atau

bahkan mungkin ada yang membangkang. Demi kepastian hukum, cara-cara

pemanggilan sidang diatur kongkrit sehingga jika terjadi penyimpangan dari

prinsip, perkara tetap dapat diselesaikan.4 Dalam hadis yang lain, Rasulullah

SAW., bersabda :

قَالَ وسلمعليهاهللاصلىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ عنهااهللارضىَسَلَمةَ أُمِّ َعنْ 
َفَمنْ ،بـَْعضٍ ِمنْ ِحبُجَِّتهِ َأحلَْنُ بـَْعَضُكمْ َوَلَعلَّ ،ِإَىلَّ َختَْتِصُمونَ ِإنَُّكمْ 

َا،ِبَقْولِهِ َشْيًئاَأِخيهِ ِحبَقِّ َلهُ َقَضْيتُ  َفالَ النَّارِ ِمنَ ِقْطَعةً َلهُ أَْقَطعُ فَِإمنَّ
يَْأُخْذَها

Bersumber dari Ummuh Salamah ra, dia berkata, Rasullulah SAW.,
bersabda, “Sesungguhnya kalian mengadukan perkara padaku. Barangkali
sebagian di antara kalian ada yang lebih pandai mengemukakan hujjah
dari pada yang lain, maka aku jatuhkan keputusan yang
menguntungkannya berdasarkan yang aku dengar darinya. Barangsiapa
yang aku beri sepotong dari hak saudarnya, itu berarti aku memberikan
sepotong api neraka. (HR. al-Bukhari dan Muslim).5

Selanjutnya, tata cara atau aturan yang harus dilakukan oleh seorang

hakim dalam menangani suatu perkara dalam sebuah persidangan maka ahli fiqih

menyarankan bahwa seorang hakim diharuskan untuk memperlakukan adil

terhadap kedua belah pihak, artinya seorang hakim tidak dibenarkan untuk

4Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2005),
hlm. 102.

5Abū Abdullāh Muḥammād bin’ Ismāil bin Ibrahīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fi al-
Bukhārī, Shaheh al-Bukhari, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2004), Juz VIII, hlm. 491. Muslim bin
Hajjaj al-Naisaburi, Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2004), Juz III, hlm.
133.
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memihak terhadap salah satu pihak dari kedua orang yang sedang berperkara.

Adapun aturannya adalah seorang hakim terlebih dahulu harus memulai dengan

memeriksa terhadap penggugat, kemudian menanyakan tentang bukti-bukti atau

saksi-saksi apabila tergugat mengenai gugatan. Apabila penggugat tidak

mempunyai bukti-bukti, dan apabila perkaranya berkenan dengan urusan harta,

maka berdasarkan kesepakan fuquha pihak tergugat harus bersumpah. Apabila

perkaranya berkenaan dengan nikah, talak atau pembunuhan, maka Imam al-

Syafi’iy berpendapat bahwa sumpah menjadi wajib atas tergugat hanya dengan

gugatan semata. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa sumpah itu tidak

wajib kecuali apabila bersama seorang saksi.6 Hal ini sebagaimana ditegaskan

dalam hadis :

النَّاسُ يـُْعَطىَلوْ قَالَ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّىبَّ َأنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ 
اْلُمدََّعىَعَلىاْلَيِمنيَ َوَلِكنَّ َوأَْمَواَهلُمْ رَِجالٍ ِدَماءَ نَاسٌ َالدََّعىِبَدْعَواُهمْ 

َعَلْيهِ 
Bersumber dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAW., bersabda, “Jika
gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang
yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara
pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah
hak orang lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk
membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat
mengingkarinya dengan sumpahnya. (HR. Bukhari dan Muslim).7

6 Abu al-Walid Muhammad ibnu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Rusyd al-Hafizh, Ibnu Rusyd
Bidayat al-Mujtahid, (Kairo : Maktabah al-Mishriyyah, 2000), hlm. 709.

7Imam al-Bukhari, op. cit., Juz IV, hlm. 165. Imam Muslim, op. cit., Juz V, hlm. 128.
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B. Penyelesaian Perkara Ghaib Perceraian Dalam Peradilan Islam

1. Pengertian Mafqud dan Perkara Ghaib Perceraian

Membahas istilah perkara ghaib dan prosedur penyelesaiannya dalam

wacana Peradilan Islam di Indonesia (Pengadilan Agama), dalam kajian Fiqh

Empat Mazhab --- berarti membahas tentang konsep “mafqud-nya seorang suami

dalam kasus perceraian. Menurut bahasa, kata mafqud dalam bahasa Arab secara

harfiah bermakna menghilang. Kata mafqud merupakan bentuk isim maf’ul dari

kata faqida yafqadu yang artinya hilang.8 Dengan demikian, kata mafqud secara

bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

Adapun pengertian mafqud menurut istilah, sebagaimana yang

dikemukakan oleh ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mafqud ialah: اْلَمْفقُوِد ھَُو 

اْلَغائُِب الَِّذي َال یُْدَرى َحیَاتُھُ َوَال َمْوتُھُ  ( mafqud adalah orang yang tidak diketahui

hidup dan matinya).9 Ulama Malikiyyah menjelaskan:المفقود ھو الذي غاب عن أھلھ

وفقدوه حتى إنقطع خبره (mafqud ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka

merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai orang yang

hilang tersebut).10 Wahbah al-Zuhaili memberikan defenisi المفقود: ھو الغائب الذي لم

یدر أحي ھو فیتوقع قدومھ أم میت أودع القبر (mafqud ialah orang hilang yang tidak

8Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321.

9Abu 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.

10Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, Ashal al- Madarik, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt),
Juz I, hlm. 407.
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diketahui apakah masih hidup yaitu bisa dharapkan kehadirannya ataukah sudah

mati berada dalam kubur.11

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqud yaitu

hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya

secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih hidup atau sudah

meninggal dunia. Suami yang mafqud yakni seorang suami yang hilang dari

keluarganya tanpa diketahui di mana dia berada dan kapan dia akan kembali.

Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat

suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya,

atau mungkin karena hal lainnya. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan

bahwa suami yang mafqud adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya

tanpa diketahui tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.

2. Mafqud dan Perkara Ghaib Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam hukum Positif di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri akan

tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah, sampai suaminya

menceraikannya atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan pengajuannya itu

diterima pihak berwenang, yakni Kantor Urusan Agama. Istri berhak mengajukan

cerai yang disebut khulu’, tetapi itu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Bila tidak mengajukan khulu’ atau tuntutan apapun kepada pihak berwenang,

maka istri istri yang ditinggal mafqud suaminya dianggap ridha terhadap

11Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh  al- Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz
IX, hlm. 7187.
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perlakuan suami yang menghilang. Apabila sejak awal akad nikah sudah ada

sighat talaq ta’liq di mana salah satu poinnya adalah “Jika suami menghilang

dalam jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak

memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak”, barulah si istri

yang ditinggal (mafqud) bisa dikatakan tercerai secara otomatis. Sebenarnya

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada sighat

ta’liq, apabila terjadi pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus

mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.12 Dengan kata lain,

apabila suami melanggar sighat ta’liq tapi si istri tidak mengajukan tuntutan,

maka tidak akan terjadi perceraian. Intinya adalah bahwa apapun pelanggaran

suami termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada sighat ta’liq sejak

awal akad, atau si istri tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang,

maka istri yang suaminya mafqud tetap menjadi istri sah dari suami yang mafqud

tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPer) telah

mencantumkan ketentuan mengenai mafqud (orang hilang). KUHPer tidak

menggunakan istilah mafqud, akan tetapi menggunakan istilah “orang yang

diperkirakan telah meninggal dunia.” Dalam Pasal 467, KUHPer menentukan

bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam

jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5 tahun sejak terakhir didapat berita

12Tim Redaksi New Merah Putih, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hlm. 60. Roihan Rasyid, op. cit., hlm. 105.
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kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili

urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak

yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke Pengadilan

untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaan dan

nasibnya. Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. Jika orang

tersebut tidak dapat menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia

masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu

seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan adalah 3

bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di

Pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap, maka

Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah meninggal,

terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita

terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang penetapan “meninggalnya

secara hukum yang bersangkutan” harus dinyatakan secara jelas dalam putusan

(Pasal 468). Putusan yang telah diambil oleh Pengadilan mengenai mafqud

tersebut harus diumumkan dalam media surat kabar yang sama ketika dalam

pemanggilan.13 Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan mafqudnya

suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan suami

meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19 Peraturan

13R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 1995), hlm. 144-145.
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b

disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, ”Salah satu pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain

dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”14

Bagi umat Islam dalam kaitannya dengan penentuan suami mafqud

sebagai alasan perceraian, maka hakim Pengadilan Agama harus berpijak pada

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini

istri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Namun apabila tempat tinggal tergugat tidak

diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di papan

pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media massa (pasal

138). Sedangkan bagi Hakim Pengadilan Negeri, Hakim harus berpijak pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan melalui

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

1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang berlaku dan yang

dapat dijadikan pedoman oleh Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan

alasan salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain adalah adalah HIR sebagai

ketentuan Umum (lex generalis) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagai ketentuan khusus (lex specialis) serta Kompilasi hukum Islam sebagai

14Tim Redaksi New Merah Putih, op. cit., hlm. 61. Roihan Rasyid, op. cit., hlm. 107.
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hukum materiilnya. Ketentuan ini termuat dalam pasal 54 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989.15

3. Status Hukum Isteri Dari Suami Yang Ghaib/Mafqud

Status hukum istri dari suami yang mafqud, dalam hal ini apa yang boleh

dilakukan istri jika suaminya hilang tanpa ada kabar beritanya. Para Ulama

berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa

seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar dan tidak boleh

menuntut cerai. Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Syafi’i. Mereka berdalil

bahwa pada asalnya pernikahan antara kedua masih berlangsung hingga terdapat

keterangan yang jelas, bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.16

Mereka cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu dengan menganggap

orang yang hilang itu masih hidup, sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti

bahwa ia telah wafat. Sikap yang diambil Ulama fiqih ini berdasarkan kaidah

istishab, yaitu “Menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil

yang menunjukan hukum lain.” Mereka juga berdasar pada hadis sebagai berikut :

عليهاهللاصلىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضىَ ُشْعَبةَ ْبنِ اْلُمِغريَةِ َعنِ 
اْلبَـَيانُ َهايَْأتِيَـ َحىتَّ اْمَرأَتُهُ اْلَمْفُقودِ اْمَرأَةُ وسلم

Bersumber dari Mughirah bin Syu’bah berkata: Rasulullah SAW
bersabda: istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia

15Roihan Rasyid, op. cit., hlm. 108.
16Wahbah al-Zuhailiy, op. cit., hlm. 7187.
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mendapat berita (tentang kematiannya). (HR. al-Baihaqi dan al-
Daruquthni).17

Sebagian Ulama juga berpendapat bahwa persoalan status hukum istri

yang suaminya mafqud itu sebenarnya tidak ada alasan, kecuali jika suami yang

hilang itu tidak meninggalkan apapun yang menjadi kewajibannya bagi istrinya.

Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap ada di samping istrinya. Karena tidak

ada hak istri yang tidak dibayarkan selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh

adalah hak suami.18 Akan tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa

dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang

lain. Oleh karena harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari

kejelasan status hukum bagi si mafqud, karena yang berhak untuk menetapkan

status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa

orang hilang itu telah wafat atau belum. Ada dua macam pertimbangan hukum

yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi si mafqud,

yaitu:

a. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang

dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil

dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang

telah meninggal dunia, maka Hakim dapat menjadikan dasar persaksian

17Imam al-Hafith al-Mutaqin Abu Bakr Ahmad ibn al-Hussein ibn Ali ibn Musa al-
Khusrujardi al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin,
tt), Juz II, hlm. 202.

18Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung : Penerbit Pustaka Setia, 1999),
hlm.135.
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tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si mafqud. Jika demikian

halnya, maka si mafqud sudah hilang status mafqudnya. Ia ditetapkan seperti

orang yang mati haqiqi.

b. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqud pergi atau berdasarkan

kedaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, Hakim menghukuminya sebagai

orang yang telah meninggal secara hukumi setelah berlalunya waktu yang

lama, karena masih ada kemungkinan orang tersebut masih hidup. Sedangkan

Pendapat kedua mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh

suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut

cerai. Ini adalah pendapat Hanabilah dan Malikiyah.19

Adapun dalil-dalil yang bisa dikemukakan untuk mendukung pendapat ini

adalah firman Allah SWT. QS. al-Nisa’ ayat 9 :َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ  (Dan

pergaulilah mereka dengan baik), dan QS. al-Baqarah ayat 231 : َوَال تُْمِسُكوھُنَّ 

ِضَراًرا لِتَْعتَُدوا َوَمْن یَْفَعْل َذلَِك فَقَْد ظَلََم نَْفَسھُ  (Janganlah engkau tahan mereka untuk

memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu

menganiaya mereka). Dalam hadis, Rasulullah SAW., bersabda :

الَ َأنْ َقَضىوسلمعليهاهللاصلىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ الصَّاِمتِ ْبنِ ُعَباَدةَ َعنْ 
ِضَرارَ َوالَ َضَررَ 

19Muhammad Abu Zahrah, al- Ahwal al- Syakhsiyyah, (Kairo: Dar al Fikr al-‘Arabi, tt), hlm.
428.
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Bersumber dari Ubadah bin Shamith bahwasanya Rasulullah SAW.,

bersabda, “Tidak ada yang mudharat dan tidak boleh seorang muslim

membuat kemudharatan bagi orang lain.“ (HR. Ibnu Majah dan Malik).20

Ayat dan hadis di atas melarang seorang muslim, khususnya suami untuk

membuat kemudharatan bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam

jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Seorang istri yang

merasa dirugikan dengan kepergian suaminya tersebut berhak untuk menolak

mudharat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan. Di samping

itu, seorang istri dalam keadaan sendirian, biasanya sangat sulit untuk menjaga

dirinya, apalagi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Untuk

menghindari fitnah dan bisikan syetan, maka dibolehkan baginya untuk meminta

cerai dan menikah dengan lelaki lain. Mereka juga mengqiyaskan dengan masalah

“al-iila’ “(suami yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya) dan “ al-Unnah

“(suami yang impoten), dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih

untuk cerai, maka begitu juga dalam masalah ini.21 Untuk menuntut cerai

diperlukan empat syarat: (1) Kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu

tanpa ada alasan yang dapat diterima, (2) Istri merasa kesulitan dengan kepergian

20Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi’iy al-Quzwaini, Ibnu Majah, Sunan
Ibn Majah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 240. Imam Malik bin Anas, al-Muwatta, (Beirut : Dar
al-Fikr, tt), hlm. 533.

21Ibnu Rusyd, op. cit., Jilid II, hlm. 514.
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suaminya, (3)Suami pergi meninggalkan tempat tinggal istri, dan (4) Sudah lewat

satu tahun dan istri merasa tidak aman.22

Penentuan masa satu tahun ini adalah pendapat Imam Malik, walaupun

ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam Ahmad menetapkan batas

minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yaitu setelah lewat enam bulan,

karena enam bulan adalah batas kesabaran seorang istri ditinggalkan suaminya,

sebagaimana yang diterangkan dalam dialog Umar dengan Hafshah Ummul

Mukminin.23 Ahmad Syarabashi mengatakan bahwa seorang suami yang hilang

akan menyulitkan kehidupan si istri, karena istri memerlukan keberadaan suami

untuk melindunginya dan keperluan nafkah sehari-harinya. Padahal hal itu

diperintahkan oleh syariat agar dilaksanakan oleh suaminya. Jika hal itu

dibiarkan, atau istri itu disia-siakan, maka berarti suami itu telah berdosa. Sebab

istri itu keadaannya seperti digantung, yaitu ia tidak menerima hakhaknya sebagai

istri yang berada dalam ketenangan, dan juga ia tidak bebas untuk menerima laki-

laki yang lain.24

Berdasarkan penjelasan tentang status hukum istri yang suaminya mafqud,

maka pembagian macam-macam mafqud hanya tertentu pada pendapat Ulama

yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, dalam hal ini yaitu pendapat

22HSA. Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani,
1990), hlm. 225.

23Sayyid Sabiq, Fiqh al- Sunnah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1999), Juz VIII, hlm. 91.
24Husein Bahreisy, (Ed.), Himpunan Fatwa, (Surabaya: al Ikhlas, 1997), hlm. 340.
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Ulama kalangan Malikiyyah dan Hanabilah. Kalangan Malikiyyah membagi

mafqud menjadi 4 macam, yaitu:

a. Hilang di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai

dari suaminya.

b. Hilang di negeri Musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama

dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh dikawin dan harta

bendanya tidak boleh dibagi. Kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan

bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri

Islam.

c. Hilang dalam perang Islam, yakni perang antar kaum Muslimin. Malik

berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa

harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat

atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi bagi Malik, masa

menunggu yang paling lama adalah satu tahun.

d. Hilang dalam peperangan dengan kaum kafir. Mengenai hal ini ada empat

pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan.

Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah

menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada disuatu tempat yang sudah

jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan

dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum Muslimin. Ketiga, hukumnya

sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin. Keempat,

hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan
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istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum Muslimin

berkaitan dengan harta bendanya. Yakni harus ditunggu, baru sesudah itu

dibagi.25

Sementara kalangan Ulama madzhab Hambali membagi mafqud menjadi

dua macam, yaitu: (1) Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti pergi

berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara,

dan (2) Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang

tiba-tiba di antara keluarganya, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali

lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak

ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau

bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.26

C. Tenggang Waktu Pemanggilan Para Dalam Perkara Ghaib Dalam Peradilan

Agama

Dalam kajian Fikih, perkara ghaib perceraian hanya berlaku bagi seorang

istri yang suaminya ghaib/mafqud atau tidak diketahui keberadaannya. Adapun

sebaliknya bagi suami yang istrinya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya

tidak dibahas. Hal ini disebabkan bahwa dalam Islam, suami memiliki hak talak

dan hak poligami. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum boleh dan tidaknya

istri menggugat cerai suaminya dengan alasan ghaib atau tidak diketahui

keberadaannya. Dalam hal ini pendapat ulama’ terbagi   menjadi dua, yaitu:

25Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 515.
26Mahmoud Syaltout dan M. Ali al-Sais, Muqaranah al-Madzahib Fiy al-Fiqh,” ( Kairo :

Maktabah Dar al-Salam, tt), hlm. 248-249.
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1. Pendapat yang tidak membolehkan ; Menurut ulama Hanafiyah27 tidak ada

hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai disebabkan suaminya

ghaib (tidak diketahui keberadaannya), meskipun ghaibnya sudah lama.

Alasannya karena tidak ada dalil syar’iy yang membolehkannya. Namun

apabila diketahui keberadaannya, maka seorang hakim dapat mengutus

seseorang untuk menyuruh suami memberikan nafkah kepada istrinya.

2. Pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan ; Menurut Imam al-

Syafi’iy apabila terdapat seorang suami yang hilang, tidak diketahui

khabarnya, di mana tempat tinggalnya dan keadaan dirinya, apakah masih

hidup atau sudah mati, dalam jangka waktu yang teramat lama sehingga

menyebabkan status seorang isteri tergantung maka menurut Imam al-Syafi'i

terdapat dua pendapat yaitu : (1) dalam qaul qadimnya ia menyatakan 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 lagi,28

dan (2) dalam qaul jadidnya disebutkan bahwa Imam al-Syafi'i menetapkan

status isteri dari suami yang hilang (mafqud) itu tetap menjadi miliknya, tanpa

27Ibnu Humam al-Hanafiy, op. cit. Juz VI, hlm. 135.
28Syeikh Islam Abi Yahya Zakaria al-Anshary, Fath al-Wahab, (Semarang; Toha Putra, tt),

Juz II, hlm. 107.
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waktu yang tak terbatas sampai ada kepastian beritanya bahwa ia sudah

mati.29

3. Pendapat Yang Membolehkan ; Menurut Malikiyyah dan Hanabilah,28

seorang istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila suaminya ghaib (tidak

diketahui keberadaannya), namun disyaratkan ghaibnya harus lama dan

ghaibnya tersebut mendatangkan mudharat bagi istri. Kebolehan istri

menggugat cerai suami yang ghaib ini tetap berlaku meskipun suami

memberikan nafkah kepada istri, karena kondisi istri dalam hal ini merasakan

madhorot yang besar. Sedangkan kemadhorotan harus diupayakan untuk

dihilangkan sebagaimana hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Malik الَ َضَرَر 

َوالَ ِضَرارَ  di atas. Pendapat ini juga dikuatkan dengan pendapat sahabat Umar

bin al-Khattab ra., yang menginstruksikan kepada suami yang ghaib dari

istrinya agar memberikan nafkah atau mentalaknya.

Sementara dalam kajian Fikih tentang tenggang waktu pemanggilan para

pihak dalam perkara ghaib perceraian di pengadilan, para ulama berbeda

pendapat. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa kebolehan seorang istri

mengajukan gugatan cerai adalah baik ketika ada uzur karena suaminya menuntut

ilmu, berdagang atau tidak ada uzur. Masa ghaib di mana seorang istri boleh

mengajukan gugatan cerai menurut ulama Malikiyyah adalah satu tahun atau

29Syamsuddin al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Tahqiq: Ali Muawwad dan Adil
Abdul Maujud, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2011), Juz III, hlm. 442.

28Mawaffaq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Ibnu Qudamah, al-Mughni, Tahqiq :
Dr. M. Syarafuddin Khattab, Dr. Sayyid Muhammad Sayyid, dan Prof. Dr. Sayyid Ibrahim Shadiq,
(Jakarta : Pustaka Azzam, tt), Juz VII, hlm. 588
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lebih. Ketika dalam kondisi seperti itu, hakim dapat memutuskan cerai seketika.

Menurut Hanabilah kebolehan seorang istri menggugat cerai suaminya adalah

ketika ghaibnya suami itu tidak ada uzur. Ketika ada uzur, maka istri tidak boleh

menggugat cerai suami. Adapun masa ghaib yang ditetapkan Madzhab ini adalah

enam bulan atau lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat sahabat Umar bin al-

Khattab ra., ketika masa perang.29 Dengan demikian, menurut ulama Fikih yang

membolehkan seorang istri menggugat cerai suaminya apabila ghaib, tenggang

waktu minimal adalah enam bulan. Ini adalah pendapat Hanabilah, dengan syarat

bahawa ghaibnya suami karena tidak ada uzur. Ketika ghaibnya suami itu ada

uzur, seperti bekerja mencari nafkah, maka tenggang waktu ghaibnya adalah satu

tahun. Ini adalah pendapat Malikiyyah.

Sementara yang berlaku di Indonesia, dalam kasus perceraian pihak yang

gaib/mafqud, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tenggang

waktu pemanggilan para pihak ditetapkan selama 4 bulan.30 Hal ini terlihat

sejalan dengan Qaul al-Qadim-nya Imam al-Syafi’i, yang menyatakan 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

(4 bulan), kemudian sang isteri diperbolehkan menikah lagi.

29Ibid., hlm. 589.
30Roihan Rasyid, op. cit., hlm. 88.
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Berbeda halnya dengan yang berlaku di Mesir berdasarkan Qanun

Mesir Nomor 25 Tahun 1920 Tentang Family Law Pasal 12 dan 13 diamandemen

dengan 25 Tahun 1929 Tentang Family Law Pasal 21 dan 22, bahwa tenggang

waktu pemanggilan pihak berperkara ghaib perceraian jika sampai satu tahun atau

lebih dan tanpa adanya uzdur yang bisa diterima, setelah istri memberikan

peringatan kepada suami untuk mengajak kembali atau mentalaknya, dan

pengadilan memandang bahwa perceraian tersebut dianggap thalaq ba’in, sesuai

dengan pendapat mazhab Malikiyah.31 Sementara di Suria, sebagaimana

disebutkan dalam Qanun Suria Nomor 109 tentang Perceraian Ghaib disebutkan :

(1) Jika suami ghaib tanpa uzdur yang bisa diterima, atau sang suami dikenai

hukuman penjara lebih dari tiga tahun, maka sang istri boleh mengajukan

perceraian ke hakim setelah satu tahun ghaib, walaupun sang suami memiliki

harta untuk menafkahi istri, dan (2)Perceraian ini dianggap thalaq raj’iy, jika

seandainya suami ghaib kembali, atau suami dibebaskan dari penjara dan istri

masih dalam masa iddah, maka suami punya hak untuk rujuk kembali.32

31Lihat Ciani Sri Hidayati, Hukum Keluarga Islam di Negara Mesir; Sebuah Resume, dalam
http://ciani-sri-hidayati.blogspot.com/2012/03/hukum-keluarga-islam-di-negara-mesir.html, diakses
Tanggal 24 Januari 2014.

32Lihat Masnun Tahir, Hak-hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga dan Tunisia, dalam
Jurnal al-Mawardi, Edisi XVIII, Tahun 2008..


