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Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M.H. 

 

Kata kunci: Hukum Fikih, Undang-Undang Perkawinan, Talak, di Luar 

Pengadilan. 

 

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan 

suami isteri. Menurut hukum Fikih perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika 

seorang suami mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun 

kiyasan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

skripsi ini adalah tentang adanya talak yang dilakukan di luar Pengadilan. 

Rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah: (1) Bagaimana status 

talak di luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum positif? (2) Manakah 

yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian terhadap putusnya 

perkawinan? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara dan 

observasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan utuk mengumpulkan data kemudian di analisis untuk 

mengambil kesimpulan.  

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dihasilkan 

kesimpulan bahwa, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut 

hukum fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. Namun 

perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di 

mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang berlaku 

di Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, 

dikarenakan akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih 

diatur dengan jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya 

perceraian lebih terjamin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 Keabadian 

atau kekalan sebuah perkawinan merupakan tujuan utama yang diidam-

idamkan oleh suami dan isteri. Akad nikah dilaksanakan untuk selamanya 

untuk membangun rumah tangga sejak pertama akad dan seterusnya 

hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat 

mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati 

naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam 

pertumbuhan yang baik. Oleh karena itu dikatakan bahwa “Ikatan antara 

suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh”. Dan tidak ada 

dalil yang lebih jelas menunjukan tentang sifat kesucian dari sebuah akad 

perkawinan, sehingga Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian 

antara suami isteri dengan “Mi<tha<qa<n ghali<z{a” (ikatan yang kuat). Oleh 

karena itu jika ikatan antara suami isteri kokoh dan kuat, tidak sepatutnya 

dirusak dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan 
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UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 



2 
 

2 
 

perkawinan dan melemahkannya sangat dibenci Allah, karena ia merusak 

kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan sebuah rumah tangga.
2
 

      Membina rumah tangga yang kekal bukan perkara yang mudah, suami 

isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang 

nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan kemungkinan yang 

akan dihadapi berupa rintangan dan tantangan yang dapat mengakibatkan 

keretakan rumah tangga. Tak jarang juga rumah tangga yang telah 

dibangun sejak awal di tengah perjalanan mengalami perceraian yang 

disebabkan oleh berbagai hal. 

      Talak berasal dari kata “iṭla<q”, artinya melepaskan atau meninggalkan. 

Dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau 

bubarnya hubungan perkawinan. Melepaskan ikatan pernikahan artinya 

membubarkan hubungan suami isteri sehingga berakhirlah perkawinan 

atau terjadi perceraian. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam 

pengertian yang sama dengan talak, yang memiliki arti bubarnya 

pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam 

Islam juga sering kali kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan 

ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada 

perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur 

soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama 

atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya. Hak laki-laki dan 
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Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 61. 
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perempuan begitu seimbang sehingga mencerminkan rasa keadilan yang 

luhur.
3
  

      Namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, 

terdapat pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 1 Februari 

1993 sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga 

karenanya pernikahan tersebut sah secara hukum. Rumah tangga keduanya 

berjalan harmonis hingga Mei 2018, namun tak disangka pada awal bulan 

Juni 2018 mulai timbul pertengkaran yang mana disebabkan oleh masalah 

ekonomi. Puncak pertengkaran kedua pasangan suami isteri tersebut 

terjadi sekitar bulan Maret 2019 dengan permasalahan yang sama. Selama 

terjadi pertengkaran, suami telah mengucapkan talak tiga kali.
4
 Menurut 

agama Islam perceraian dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami 

mengucapkan kata talak kepada isterinya baik secara jelas maupun 

kiyasan. Sedangkan menurut hukum positif, suatu perceraian dianggap 

terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5
 

Dikarenakan suami yang tidak tahan dengan tuntutan isterinya yang terjadi 

secara terus menerus dan merasa pertengkaran antara keduanya tidak bisa 

dihindarkan serta rumah tangga keduanya yang tidak bisa dipertahankan 

lagi, pada akhirnya suami mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 

Pacitan. Setelah melalui proses persidangan yang menghasilan putusan 

Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1245/Pdt.G/2019/PA.Pct dijelaskan 

                                                           
       

3
Ibid., 55. 

       
4
Abdul (Nama Samaran), Hasil Wawancara, Pacitan, 29 Januari 2020. 

       
5
Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Pasal 18 
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bahwa telah terjadi perceraian antara pemohon dan termohon. Yang mana 

dalam putusan tersebut berisikan memberikan izin terhadap suami untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i.
6
 

      Berdasarkan uraian di atas menimbulkan pertanyaan mengenai status 

talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan serta  manakah yang harus 

dipatuhi antara hukum fikih dengan putusan Pengadilan Agama. Dengan 

uraian kasus di atas peneliti tertarik untuk membahas permasalahan 

tersebut dengan judul “ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR 

PENGADILAN MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM 

POSITIF”.   

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana status talak di luar pengadilan menurut hukum fikih dan 

hukum positif? 

2. Manakah yang dijadikan pedoman antara dua proses perceraian 

terhadap putusnya perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui status talak yang berbeda antara yang dijatuhkan 

suami di rumah dan yang dibacakan saat ikrar talak dipersidangan. 

2. Untuk mengetahui manakah yang dijadikan pedoman antara dua 

proses perceraian terhadap putusnya perkawinan. 

                                                           
       

6
Salinan Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1245/Pdt.G/2019/PA.Pct. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian yang peneliti harapkan sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan dalam 

bidang hukum islam, khususnya dalam bidang perceraian. 

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk menambah pengetahuan terhadap perceraian. 

E. Telaah Pustaka 

      Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian 

secara mutlak. 

      Skripsi yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian status talak 

adalah skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Dhohri, dengan judul 

“Talak di Luar Persidangan Perspektif Ulama Buntet Pesantren 

Cirebon”, jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi 

Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015. 

Dalam penelitian di atas pokok pembahasannya yaitu menurut ulama 

Buntet Pesantren Cirebon Talak yang terjadi di luar pengadilan dianggap 

sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun kita diwajibkan untuk 

mengikuti dan mentaati Undang-Undang yang mengharuskan Talak di 

depan muka persidangan. Namun kewajiban tersebut tidaklah 
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menggugurkan dhohir hukum dari Talak yang dilakukan di luar 

pengadilan, yang berarti Talak  tersebut adalah sah. Pokok penelitian di 

atas lebih terfokuskan pada pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon 

mengenai status Talak  yang diucapkan di luar persidangan.
7
 

      Skripsi dari Silfia Ulfah dengan judul, “Perceraian Di Luar 

Persidangan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No 1 

Tahun 2012)”, pada skripsi kali ini membahas tentang status jatuhnya 

Talak di luar persidangan menurut MUI. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keputusan MUI mengenai sahnya perceraian di luar pengadilan dengan 

mengacu SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U_596/MUI/IX/1997 

perceraian yang dimaksud yakni perceraian yang telah memenuhi rukun 

dan syarat namun dilakukan di luar persidangan. Keputusan MUI tersebut 

menimbulkan adanya pro dan kontra masyarakat dimana masyarakat yang 

pro beralasan bahwa dalam al-Qur‟an dan hadis tidak mengatur tata cara 

mengenai perceraian dan perceraian (Talak) adalah hak suami sepenuhnya. 

Sedangkan yang kontra menganggap bahwa perceraian lebih baik melalui 

pengadilan agar mantan istri dan anaknya mendapatkan kepastian hukum.
8
 

      Thesis ini dilakukan oleh Muhammad Yalis Shokhib dengan judul 

”Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi 

Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi 

Hukum Islam)”. Pada thesis kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi 

                                                           
       

7
Muhammad Dhohri, “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon,” 

Skripsi, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 86. 

       
8
Silfia Ulfah, ”Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa 

MUI No 1 Tahun 2012)”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 23.  
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dalam hukum Islam sebagai penguat, yaitu penguat terhadap perintah 

Allah yang terdapat pada surat at-Thalaq bahwa Talak harus disaksikan 

oleh dua orang saksi yang hadir, serta sebagai penguat terhadap Undang-

Undang yang menyebutkan bahwa Talak harus dilakukan di depan sidang 

Pengadilan Agama. Menurut akademisi hukum positif bahwa pemberian 

sanksi hanya dapat dilakukan jika terdapat laporan atau gugatan dari salah 

satu pihak, dan menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talak 

di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat Undang-Undang dan 

juga sebagai penguat norma hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan 

adalah sanksi hukum yaitu talak diluar Pengadilan Agama dianggap tidak 

sah di mata hukum maka perceraian harus didaftarkan di Pengadilan 

Agama agar mendapat kepastian hukum.
9
 

 Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus 

penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menitik beratkan 

pada analisis yuridisnya terhadap talak di luar persidangan itu. Jadi untuk 

mempermudah penelitian kali ini menggunakan hukum Islam dan 

Perundang-undangan. 

F. Metode Penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis penelitian, 

pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

                                                           
       

9
Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama 

(Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam”, Tesis 

(Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 96. 
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sumber data, teknik pengumpulan data ,teknik observasi, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

      Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian empiris/ 

penelitian  lapangan (field research). Artinya data-data yang yang 

dijadikan rujukan penelitian ini merupakan dari fakta-fakta yang ada 

di lapangan. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, 

sikap dan harapan masyarakat.
10

 

      Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

yuridis normatif. Yang mana pendekatan normatif itu nanti mengarah 

pada persoalan yang didasarkan pada teks al-Qur‟an dan hadis yang 

ada kaitannya dengan masalah talak yang ada dijatuhkan di luar 

Pengadilan. Sedangkan pendekatan yuridis merupakan suatu cara 

pendekatan yang terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada 

aturan perundang-undangan yurisprudensi. 

2. Kehadiran Peneliti  

       Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat 

berhubungan dengan informan atau obyek lainnya, dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan 

dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di 

                                                           
       

10
Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarisin, 1989), 62. 
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lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek  

penelitianya secara aktif di lapangan penelitian.
11

 

3. Lokasi Penelitan  

      Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam 

melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang 

diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 

Pengadilan Agama Pacitan. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data, penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai obyek 

kajiaannya. 

b. Sumber Data: 

1. Data Primer 

             Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek 

yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan 

yang dapat berupa interviu dan observasi. 

2. Data Sekunder  

             Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau 

yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber 

tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. 

 

                                                           
       

11
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2006), 9. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

      Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar 

nyata tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak 

terlepas dari metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti 

menggunakan metode : 

a. Teknik Observasi 

      Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan secara 

langsung untuk melihat dan mengamati keadaan tempat penelitian 

yang berada di Pengadilan Agama Pacitan 

b. Teknik Wawancara  

      Adapun informasinya dari orang yang melakukan talak dan 

majelis hakim. 

6. Teknik Analisis Data 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu 

suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal hal 

atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang 

bersifat umum. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

      Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam pengecekan 

keabsahan data. Triangulasi sendiri diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Ada tiga 

macam Triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan 

triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada berbagai sumber dengan teknik yang sama. 

Data yang diperoleh dengan wawancara kemudian dicek dengan 

observasi.
12

  

G. Sistematika Pembahasan  

      Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka peneliti 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh , 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB I:  PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang 

berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi 

beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 
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Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: AlFabeta, 

2016), 274. 



12 
 

12 
 

pustaka, metode penelitian, pengecekan keabsahan data dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: KONSEP TALAK MENURUT HUKUM FIKIH DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan - permasalahan pada bab I. 

Dalam bab ini di ungkapkan mengenai pengertian talak, 

dasar hukum talak, rukun dan syarat talak, macam-macam 

talak, saksi dalam talak, alasan talak, akibat talak, serta 

perbedaan pendapat mengenai jatuhnya talak tiga sekaligus. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui seluk beluk talak 

menurut hukum positif dan hukum Islam agar lebih mudah 

untuk memahaminya. 

BAB III:  TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN PROSES 

PERCERAIAN DI PENGADILAN 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang talak di 

luar Pengadilan dan proses perceraian di Pengadilan. 

BAB IV: ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR 

PENGADILAN MENURUT HUKUM FIKIH DAN 

HUKUM POSITIF 

Bab ini merupakan pokok pembahasan, yaitu analisis status 

talak di luar pengadilan menurut hukum fikih dan hukum 
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positif serta analisis mengenai dua proses perceraian yang 

dijadikan pedoman terhadap putusnya perkawinan. 

BAB V:  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

seluruh pembahasan. 
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BAB II 

KONSEP TALAK MENURUT HUKUM FIKIH  

DAN PERUNDANG-UNDANGAN 

A. Talak Menurut Hukum Fikih 

1. Pengertian Talak 

      Menurut bahasa, al-ṭala<q, berasal dari kata al-iṭla<q, yang berarti 

melepaskan atau meninggalkan. Misalnya, ketika anda mengatakan 

“Saya melepaskan tawanan” berarti anda telah membebaskannya. 

Menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan 

mengakhiri hubungan suami isteri.
1
 Menurut Al-Jaziry talak adalah 

menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan 

ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
2
 

      Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad 

nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.
3
 Menurut Al-Jaziri, 

talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi 

pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
4
 Menurut 

buku yang dikutip oleh Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin talak adalah 

perbuatan halal yang dimurkai Allah. Talak artinya melepaskan. Dan 

menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan 

kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.
5
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      Talak secara harfiah berarti membebaskan ikatan seekor binatang. 

Istilah ini dipergunakan syariat untuk menunjukkan cara yang sah 

mengakhiri suatu perkawinan. kata-kata talak atau cerai itu harus 

selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa, penuh emosi 

dan tidak menggunakan hak mencerai ini sewenang-wenang.
6
 

      Menurut buku yang dikutip oleh Anshori Umar talak artinya 

menceraikan atau melepaskan. Sedangkan menurut syarak, yang 

dimaksud talak ialah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik 

seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan 

mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan 

kedudukan kata-kata tersebut.
7
 

      Jadi talak ialah, menghilangkan ikatan perkawinan sehingga 

setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi 

suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak bain, sedangkan arti 

mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak 

bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang 

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan 

dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.
8
  

2. Dasar Hukum Talak 

      Talak disyariatkan dalam al-Qur‟an, sunah dan juga ijmak. 

Meskipun sebenarnya talak itu dibenci Allah, hal ini masih dibolehkan 
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selama pernikahan yang terjadi tidak dapat dipertahankan lagi. Ini 

merupakan cara yang terakhir ditempuh dalam suatu pernikahan jika 

pernikahan tersebut menjumpai masalah yang tidak dapat diselesaikan 

melalui jalan perdamaian.
9
       

Adapun dasar dari diperbolehkannya Talak, antara lain: 

a. al-Qur‟an 

َساَء فَ بَ َلغَن َأَجَلُهنَّ َفََل َتعُضُلوُىنَّ َأن يَنِكحَن أَزَوَجُهنَّ ِإَذا َوِإَذا طَلَّقُتُم النِّ 
عُرِف َذِلَك يُوَعُظ بِِو َمن َكاَن ِمنُكم يُؤِمُن ِِبَّللَِّ َوالَيوِم 

َ
تَ َرَضوا بَينَ ُهم ِِبمل

ُ يَعَلُم َوأَنُتم ََل َتعَلُمو   َن اأَلِخِر َذِلُكم أَزَكى َلُكم َوَأطَهُر َواَّللَّ
 

Artinya: 

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara 

mereka dengan cara yang ma‟ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada 

orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 232)
10

 

 

َة َو ات َُّقواْ ََيَي َُّها اْلنَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ  ِِتِنَّ َو َأْحُصوْا اْلِعدَّ لِِعدَّ
اَّللََّ َربَُّكْم ََل ُُتْرُِجوُىنَّ ِمْن بُ ُيوِِتِنَّ َو ََل ََيُْرْجَن إَلَّ َأن ََيِْتنَي ِبَفِحَشٍة ُمبَ يَِّنٍة 

َتْدرِي َلَعلَّ َو تِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َو َمْن ي َّتَ َعدَّ ُحُدوَد اَّللَِّ فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسُو ََل 
 اَّللََّ ُُيِْدُث بَ ْعَد َذِلَك أَْمًرا

 
Artinya:  

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu 
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serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. Itulah hukum hukum Allah, maka sesungguhnya Dia 

telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak 

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru.” (QS. Aṭ-Ṭalaq:1)
11

 

 

b. Sunah 

ُ َعَلْيِو َو َسلََّم  ُهَما قَاَل : آَتى النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ َعن ْ
ُسوَل اَّللَّ , َسيِِّدي َزْوَجِِن اََمَتُو َوُىَو يُرِْيُد اَْن يُ َفّرَِق َرُجٌل , فَ َقاَل : ََي رَ 

ُ َعَلْيِو َو َسلََّم اْلُمتَ بَ رَّ ,  نَ َها ؟ قَاَل : َفَصِعَد َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ بَ ْيِِن َو بَ ي ْ
ُو , ُُثَّ يُرِْيُد اَْن يُ َفّرَِق فَ َقاَل : ََيي َُّها النَّاُس َما َِبَل َاَحدَُكْم يُ َزّوُِج َعْبَدُه اََمتَ 

اقِ  َا الطَََّلَق ِلَمْن َأَخَذ ِِبلسَّ نَ ُهَما , ِإَّنَّ  بَ ي ْ
 

Artinya: 

”Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: ada seorang laki-laki datang 

menghadap Nabi Saw. Lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, tuanku 

telah menikahkan aku dengan amatnya dan sekarang ia bermaksud 

menceraikan aku dan isteriku (bagaimana pendapatmu)?, Ibnu 

Abbas berkata: Kemudian Rasulullah Saw naik ke atas mimbar lalu 

ia bersabda: “Hai manusia, bagaimana ihwal salah seorang 

hambanya dengan amatnya (hamba perempuan) kemudian ia 

bermaksud menceraikan antara keduanya? Sebenarnya talak itu 

(hak) bagi orang yang mengambil betis (tanggung jawab).” (HR. 

Ibnu Majah dan Daru Qut{ni<).12
 

 

      Para ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum talak, tapi 

pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan 

bahwa talak dilarang oleh agama, kecuali dalam keadaan 

mendesak. Pendapat ini bersumber dari ulama Hanafiah dan 
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H{anabilah yang pendapat itu berlandaskan pada sabda Rasulullah 

SAW:  

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل : اَبْ َغُض  ُ َعِن الّنِبّ َصلَّى َاَّللّه َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللّه
ِ َعزَّ َوَجلَّ الطَََّلقُ   اْْلََلِل ِاََل اَّللّه

Artinya:  

“Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang 

paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah talak”.
13

 

 

c. Ijmak 

      Para fukaha sepakat atas diperbolehkannya talak, dan secara 

akal dan fikiran ini adalah kuat mengingat bahwa karena talak akan 

dapat terjadi atau dilakukan jika terdapat ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga (pada keadaan suami isteri).
14

 

3. Rukun dan Syarat Talak 

      Rukun talak unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 

terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur 

dimaksud. Rukun talak ada empat, yaitu:
15

 

a. Suami 

      Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 

menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh 

karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka 

talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad 

perkawinan yang sah. Abu Ya‟la dan Al-Hakim meriwayatkan 

hadis dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda:  
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 َلَ َطََلَق ِاَلَّ بَ ْعَد ِنَكاٍح َوَلَ ِعْتَق ِاَلَّ بَ ْعَد ِمْلكٍ 
 

“Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada 

pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan”. 
 

      Abu Daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibn 

Syu‟aib bahwa Rasulullah bersabda: 

 َنَذَر َِل ْبِن آَدَم ِفْيَما َلَ َْمِْلُك َوَلَ ِعْتَق ِفْيَما َلَ َْمِْلُك َو َلَ َطََلَق ِفْيَما َلَ 
  َلَ َْمِْلكُ 

 
“Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik 

dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang tidak 

dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”.  
 

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:
16

 

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. 

Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal 

atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit 

pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan 

karena rusak syaraf otaknya. 

2) Balig. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh 

orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama H{anabilah 

mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayiz  

kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah 

mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya 

dipandang jatuh. 
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3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan 

sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk 

menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, 

bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan 

melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa 

melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak 

bertanggungjawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan 

sabda Rasulullah SAW:
17

 

َ َوَضَع َعْن اُمَِِّت َاْلَْطَأَ َو النِّْسيِاَن َو َما اْسُتْكرُِىْوا َعَلْيوِ   ِانَّ اَّللّه
“Sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab 

dari dosa silap, lupa dan sesuatu yang dipaksakan 

kepadanya”. 

b. Isteri 

      Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak 

terhadap isterinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang 

dijatuhkan terhadap isteri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi 

isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:
18

 

1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan 

suami. Isteri yang menjalin masa idah talak raj’i dari 

suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam 

perlindungan kekuasaan suami. Karenanya ia dalam masa 

itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya 
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sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan 

mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak 

bain, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi 

terhadap bekas isterinya meski dalam masa idahnya, karena 

dengan talak bain itu bekas isteri tidak lagi berada dalam 

perlindungan kekuasaan bekas suami. 

2) Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas 

akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan 

akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita 

dalam masa idahnya, atau akad nikah dengan perempuan 

saudara isterinya (memadu antara dua perempuan 

bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal 

suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri 

itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang 

demikian tidak dipandang ada.
19

 

c. Ṣi<ghah Talak  

      Ṣi<ghah talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami 

terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu ṣari<h (jelas) 

maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, 

isyarat bagi suami tuna wicara atau pun dengan suruhan orang lain. 

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap 

isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi 
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isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, 

menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, 

maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau 

masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, 

tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak 

tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang 

sebagai talak.  

d. Qaṣdu (Sengaja) 

      Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan 

oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. 

Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak 

dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah 

salak pada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu 

kata-kata: “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, 

berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang 

jatuh.
20

 

4. Macam-Macam Talak 

      Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak itu dibagi menjadi 

tiga macam, yakni:
21

 

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan 

sunah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat: 
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1) Isteri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan 

terhadap isteri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak 

sunni.  

2) Isteri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak, yaitu 

dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi‟iyah, 

perhitungan idah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan 

tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid 

(menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau 

talak karena suami meminta tebusan (khuluk), atau ketika isteri 

dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.  

3) Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik 

dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati 

beberapa saat lalu datang haid.  

4) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana 

talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika 

isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak 

termasuk talak sunni.
22

  

b. Talak Bid’i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan tuntunan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat 

talak sunni. Termasuk talak bid’i ialah:
23

 

1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid 

(menstruasi), baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya. 
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2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi 

pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci tersebut.  

c. Talak la sunni wa la bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori 

talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i, yaitu: 

1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah 

digauli. 

2) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, 

atau isteri yang telah lepas haid. 

3) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil. 

      Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan 

sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
24

 

a. Talak Ṣari<h, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang 

jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai 

seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Imam Syafi‟i 

mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak ṣari<h 

ada tiga, yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga ayat itu disebut dalam 

al-Qur‟an dan hadis. Beberapa contoh talak ṣari<h ialah seperti suami 

berkata kepada isterinya:
25

 

1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang 

juga. 

2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan 

sekarang juga. 
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3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang 

juga. 

      Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan 

talak ṣari<h maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, 

sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas 

kemauannya sendiri.  

b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata 

sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada isterinya: 

1) Engkau sekarang telah jauh dariku.  

2) Selesaikan sendiri segala urusanmu. 

3) Janganlah engkau mendekati aku lagi. 

4) Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga. 

5) Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga. 

6) Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang. 

7) Beridahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu. 

8) Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang. 

9) Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendiri.
26

 

      Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan 

mengandung kemungkinan lain. Tentang kedudukan talak dengan 

kata-kata kinayah atau sindiran ini sebagai mana dikemukakan oleh 

Taqiyuddin Al-Husaini, bergantung kepada niat suami. Artinya, jika 

suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, 
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maka menjadi jatuhlah talak itu, dan jika suami dengan kata-kata 

tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak 

jatuh.
27

 

      Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami, 

merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, 

yaitu:
28

 

a. Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya 

yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari 

isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. 

Dr. As-Siba‟i mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang untuk 

kembalinya bekas isteri kepada bekas suaminya tidak memerlukan 

pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak 

memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj’i maka isteri wajib 

beridah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas 

isteri sebelum berakhir masa idah, maka hal itu dapat dilakukan 

dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa tersebut bekas 

suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas isterinya, maka 

dengan berakhirnya masa idah itu kedudukan talak menjadi talak 

bain. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa idah itu suami ingin 

kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan dengan akad 

nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj’i hanya 
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terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah 

SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229: 

  الطَََّلُق َمرَََّتِن فَِإْمَسُك ِبَْعُرْوٍف َأْو َتْسرِْيُح ِبِِْحَسنٍ 
Artinya:  

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik”.
29

  

 

      Ayat ini memberi makna bahwa talak yang disyariatkan Allah 

ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak 

sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas 

isterinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian 

pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan 

merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan 

dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang 

baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam raj’i saja.
30

 

b. Talak Bain, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas 

suami terhadap isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke 

dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad 

nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak bain 

ada dua macam, yaitu:
31

 

1) Talak Bain Ṣughra ialah talak bain yang menghilangkan 

pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak 
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menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali 

dengan bekas isteri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan 

akad nikah baru dengan bekas isteri, baik dalam masa idahnya 

maupun sesudah berakhir masa idahnya. Termasuk talak bain 

ṣughra ialah:
32

 

a) Talak sebelum berkumpul 

b) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut khuluk 

c) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang 

dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang 

semacamnya. 

2) Talak Bain Kubra yaitu talak yang menghilangkan pemilikan 

bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan 

kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas 

isterinya, kecuali bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, 

telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai 

secara wajar dan telah selesai menjalankan idahnya. Talak bain 

kubra terjadi pada talak ketiga. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:
33

 

رَهُ  لُّ لَُو ِمْن بَ ْعُد َحِتَّ تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ  فَِإْن طَلََّقَها َفَلَ َتَِ
Artinya:  

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia 

kawin dengan suami yang lain”.
34
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      Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap 

isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
35

 

a. Talak dengan ucapan,  yaitu talak yang disampaikan oleh suami 

dengan ucapan dihadapan isterinya dan isteri mendengar secara 

langsung ucapan suaminya itu.  

b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami 

secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, kemudian isteri 

membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang 

dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang 

bersangkutan dapat mengucapkannya sebagaimana talak dengan 

ucapan ada talak ṣari<h dan talak kinayah, maka talak dengan 

tulisanpun demikian pula. Talak ṣari<h jatuh dengan semata-mata 

pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung dengan 

suami.
36

 

c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk 

isyarat oleh suami yang tuna wicara isyarat bagi suami yang tuna 

wicara dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan 

pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu 

isyarat baginya, sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara 

dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan 

meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan 

isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang 
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terkandung dalam hatinya. Sebagian fukaha mensyaratkan bahwa 

untuk sahnya talak dengan isyarat bagi orang yang tuna wicara ialah 

buta huruf. Jika yang bersangkutan mengenal tulisan dan dapat 

menulis, maka talak baginya tidak cukup dengan isyarat, karena 

tulisan itu lebih dapat menunjukkan maksud ketimbang isyarat, dan 

tidak beralih dari tulisan ke isyarat kecuali karena darurat, yakni 

tidak dapat menulis.
37

 

d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami 

kepada isterinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan 

untuk menyampaikan maksud suami itu kepada isterinya yang tidak 

berada dihadapan suami bahwa suami mentalak isterinya. Dalam hal 

ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan 

talak suami dan melaksanakan talak itu.
38

 

5. Saksi Dalam Talak 

      Jumhur ulama fikih salaf dan khalaf sepakat bahwa talak sah 

walaupun dilakukan tanpa adanya saksi karena talak merupakan salah 

satu hak mutlak laki-laki, dan hal itu tidak perlu adanya bukti supaya 

hak suami tidak diintervensi. Tidak ada satu dalil pun, baik dari 

Rasulullah SAW maupun dari sahabat yang mensyariatkan adanya 

saksi ketika talak dijatuhkan.
39

 Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu 

menjadi hak bagi orang yang menikahi, karena itulah yang berhak 

menahan isteri yakni yang merujuknya. Suami tidak memerlukan 
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persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak ada riwayat dari 

Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang menjadi dalil dan 

alasan disyariatkannya persaksian talak.
40

 

      Akan tetapi, ulama fikih dari kalangan Syi‟ah Imamiyah berbeda 

pendapat dengan jumhur ulama di atas.
41

 Mereka mengatakan bahwa 

saksi merupakan syarat sah talak. Alasan mereka adalah firman Allah 

SWT surat Aṭ-Ṭalaq ayat 2: 

هَ  ْنُكْم َو أَِقْيُمْوا الشَّ  َدَة َّلِلّهِ َو َأْشِهُدْوا َذَوْى َعْدٍل مِّ
Artinya:  

“Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.
42

 

 

      Thabrani mengatakan bahwa maksud ayat di atas adalah perintah 

menghadirkan saksi atas talak. Para imam Ahlulbait berpendapat 

bahwa saksi atas talak wajib dihadirkan. Bahkan, hal itu merupakan 

syarat sah talak. Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hukum 

menghadirkan saksi ketika talak dijatuhkan adalah wajib dan hal itu 

merupakan syarat sah talak. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan 

Imam Abu Hushain r.a. Sementara itu, ada pula ulama dari kalangan 

tabiin yaitu Imam Muhammad al-Baqir, imam Ja‟far Shadiq beserta 

kedua putranya yang berasal dari kalangan Imam Ahlulbait, Atha‟, 

Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirin ra.
43
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6. Alasan Talak 

      Alasan talak adalah suatu kondisi dimana suami atau isteri 

mempergunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau memutuskan 

tali pernikahan mereka. Setidaknya ada empat kemungkinan yang 

terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu timbulnya 

keinginan untuk memutus atau terputusnya pernikahan.
44

 

a. Terjadinya Nusyuz Dari Pihak Isteri 

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan dari pihak isteri 

terhadap suaminya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran 

perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu 

keharmonisan rumah tangga. Mengenai hal ini al-Qur‟an 

memberikan petunjuk yaitu:  

 أَنَفُقوا َوِبَا ضِ َّللَُّ بَعَضُهم َعَلى بَعالنَِّساِء ِبَا َفضََّل الّرَِجاُل قَ وَُّموَن َعَلى ا
ِلَحتُ  ِمن  َُتَاُفونَ  َوالَِّت  اَّللَُّ  َحِفظَ  ِبَا لِّلَغيبِ  تْ ِفظَ حَ  قَِنَتتٌ  أَمَوِِلِم فَالصَّ

َضاجِ  ِف  َواىُجُروُىنَّ  َفِعُظوُىنَّ  ُنُشوَزُىنَّ 
َ

 َفََل  َأطَعَنُكم فَِإن َواضرِبُوُىنَّ  عِ امل
 َكِبريًا يِّاَكاَن َعلِ   اَّللََّ  ِإنَّ  َسِبيًَل  َعَليِهنَّ  تَبُغوا

 
Artinya:  

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh 

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas 

sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) 

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka 

perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah 

memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu 

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 

mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudia jika 

mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
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untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi 

Maha Besar”. (QS. An-Nisa‟: 34)
45

 

 

      Berangkat dari ayat di atas, al-Qur‟an memberikan opsi sebagai 

berikut: 

1) Isteri diberi nasehat dengan cara yang makruf agar ia segera 

sadar terhadap kekeliruan yang dibuatnya. 

2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna agar hukuman psikologis 

bagi isteri dan dalam kesendirian tersebut ia dapat melakukan 

koreksi diri terhadap kekeliruannya. 

3) Apabila cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah 

memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Penting 

untuk dicatat yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak 

membahayakan si isteri seperti betisnya.
46

 

b. Terjadinya Nusyuz Dari Pihak Suami 

Nusyuz tidak hanya dapat terjadi dan dilakukan oleh isteri, suami 

juga dapat berlaku Nusyuz. Selama ini sering disalah pahami 

bahwa Nusyuz hanya datang dari pihak isteri saja, padahal al-

Qur‟an menyebutkan adanya Nusyuz dari suami sesuai dengan ayat 

al-Qur‟an dalam surat An-Nisa‟ ayat 128, yaitu: 

 َأن َعَليِهَما ُجَناحَ  َفََل  ًضامرَأٌَة َخاَفت ِمن بَعِلَها ُنُشوزًا َأو ِإعرَااَوِإِن 
حَّ األَنُفُس اَوُأحِضَرِت  َخريٌ  َوالصُّلحُ  ُصلًحا بَينَ ُهَما ُيصِلَحا  اَوِإن َُتِسُنو  لشُّ

َّللََّ َكاَن ِبَا َتعَمُلوَن َخِبريً اَوتَ ت َُّقواْ فَِإنَّ    
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Artinya:  

“Dan jika seorang wanita khawatir akan Nusyuz atau sikap tidak 

acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 

mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian 

itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 

tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik 

dan memelihara dirimu (dari Nusyuz dan sikap tak acuh), maka 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
47

 

     

      Kemungkinan Nusyuznya seorang suami dapat terjadi dalam 

bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya 

pada isteri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. 

c. Terjadinya Perselisihan/Percecokan Antara Suami Isteri 

      Jika dua alasan di atas menggambarkan salah satu pihak 

Nusyuz sedangkan pihak lain dalam kondisi normal, maka  alasan 

yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam 

percecokan, misalnya disebabkan kesulitan ekonomi. Sehingga 

keduanya sering bertengkar. Dalam hal ini, al-Qur‟an memberi 

petunjuk dalam surat An-Nisa‟ ayat 35 sebagai berikut: 

ن ًماَعُثوا َحكَ ابَوِإن ِخفُتم ِشَقاَق بَيِنِهَما فَ  ن َوَحَكًما أَىِلوِ  مِّ  ِإن أَىِلَها مِّ
 اَكاَن َعِليًما َخِبريً   اَّللََّ  ِإنَّ  بَينَ ُهَما يُ َوفِِّق اَّللَُّ  ِإصَلًحا يُّرِيَدا

Artinya: 

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang 

hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa’: 35)
48
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      Dari ayat di atas jelas sekali aturan Agama Islam dalam 

menangani problema rumah tangga, dipilihnya hakim dari masing-

masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih memahami 

karakter, sifat keluarga sendiri. Ini lebih mudah untuk 

mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar. Ulama 

sependapat bahwa mengirim juru damai itu diperbolehkan, apabila 

terjadi perselisihan antara suami isteri tanpa diketahui sebab-sebab 

perselisihan tersebut, yakni siapa yang benar dan siapa yang salah. 

Kesepakatan ini didasarkan atas firman Allah yang telah 

disebutkan di atas.
49

 

d. Terjadinya Salah Satu Pihak Berbuat Zina 

      Hal ini juga disebut dengan fa<khisha<h, yang mana 

menimbulkan saling menuduh antara suami isteri. Cara 

penyelesaiannya adalah dengan membuktikan tuduhan yang 

didakwakan dengan lian. Lian sesungguhnya telah memasuki 

gerbang putusnya pernikahan dan bahkan untuk selama-lamanya 

karena lian adalah terjadinya talak bain kubra.
50

  

Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh alasan-

alasan sebagai berikut: 

1) Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana 

rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan 

tujuan dan hikmah dari pernikahan. 

                                                           
       

49
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, Penerjemah Imam Ghazali 

Said dan Ahmad Zaidun, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),  625.  

       
50

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 273-274. 



36 
 

36 
 

2) Karena salah satu pihak berpindah agama (murtad). 

3) Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang 

agama.  

4) Isteri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak 

berapologi dengan alasan yang dicari-cari dan menyusahkan 

isteri. 

5) Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak isteri. 

6) Suami melanggar janji yang pernah diucapkan sewatu akad 

perkawinan (taklik talak). 

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, alasan-alasan perceraian itu 

adalah: 

1) Suami tidak memberi nafkah. 

2) Suami berbuat aniaya terhadap isteri. 

3) Suami gaib (berjauhan). 

4) Suami dihukum penjara. 

7. Perbedaan Pendapat Mengenai Jatuhnya Talak Tiga Sekaligus 

      Terdapat perbedaan pendapat (ikhtilaf) diantara ulama mengenai 

masalah talak tiga yang diucapkan sekaligus. Pertama, pendapat yang 

menghukumi talak tiga yang diucapkan sekaligus adalah jatuh talak 

tiga. Ini pendapat Empat Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‟i, 

Hanbali), Syiah Zaidiyyah dalam pendapat yang masyhur, dan suatu 

riwayat Imamiyah, serta pendapat Ibn Hazm Az-Zhahiri. Pendapat ini 

manqul (diambil) dari pendapat jumhur sahabat, diantaranya 
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khulafaurasyidin (selain Abu Bakar RA), Ibn „Umar, Ibn „Amar, Ibn 

„Abbas, Ibn Mas‟ud, Abu Hurairah, dan para tabiin. 

      Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus 

hanya jatuh talak satu. Ini pendapat Dawud Az-Zahiri (mazhab 

Zhahiriyah selain Ibn hazm), Ibn Ishaq, Ibn Taimiyyah, dan Ibn 

Qayyim Al-Jauziyyah, Syiah Zaidiyah dalam satu riwayat, serta 

sebagian besar Syiah Imamiyah, seperti At-Thusi. Pendapat ini yang 

awalnya pendapat Abu Bakar RA, dipilih dan diberlakukan dalam 

Undang-Undang Mesir tahun 1929, dan Undang-Undang Suriah 

tentang Hukum Keluarga (Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyyah) Pasal 91-

92. 

      Ketiga, pendapat yang memerinci, yakni memisahkan antara isteri 

yang sudah digauli oleh suami yang menalaknya dan isteri yang belum 

digauli oleh suaminya. Talak tiga yang diucapkan sekaligus terhadap 

isteri yang sudah digaulinya, maka jatuh talak tiga, tetapi terhadap 

isteri yang belum digaulinya, maka jatuh talak satu (talak raj’i).  

      Keempat, pendapat yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus 

tidaklah jatuh talak sama sekali (laysa bisyai’), sebab merupakan 

bid’ah muharramah (bidah yang diharamkan), tertolak dan batal, sebab 

menyalahi prosedur al-Qur‟an dan As-Sunah tentang talak. Ini 

pendapat Al-Hajaj bin Arthah, Muhammad bin Ishaq, dan Syiah 

Imamiyah dalam riwayat yang rajih (unggul). 
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B. Talak Menurut Perundang-Undangan 

1. Pengertian Perceraian 

      Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam 

Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang telah hidup sebagai seorang suami isteri.
51

 Dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.
52

 Hal ini juga dijelaskan dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara 

suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam 

Peraturan Perundangan tersebut.
53

 

      Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau 
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dalam KHI disebut dengan Mi<tha<qa<n ghali<z{a (ikatan yang kuat), 

namun dalam realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas 

ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena 

sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan 

berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-

Undang.
54

 

      Pasal yang menyebutkan bahwasanya perkawinan dapat putus ada 

beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan 

dinyatakan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, dan atas keputusan pengadilan.
55

 Kematian sebagai 

penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami 

atau isteri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, 

Undang-Undang Perkawinan memberikan aturan-aturan yang telah 

baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan 

dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak 

tanpa kabar untuk waktu yang lama. Undang-Undang Perkawinan 

tidak menyebutnya berapa lama jangka waktu untuk menetapkan 

hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.
56

 Di dalam PP 

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan bahwa hal-hal yang 

menyebabkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: 
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a. Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak berbuat zina atau 

menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang 

tidak dapat disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya.  

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau 

hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain.  

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.  

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.
57

 

2. Dasar Perceraian  

      Dalam perundang-undangan Indonesia mengenai perceraian ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 38-41. Pada Pasal 38 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan 

bahwa perkawinan dapat putus karena: 

a. Kematian  
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b. Perceraian 

c. Atas Putusan Pengadilan 

      Dalam perundang-undangan Indonesia, dibedakan antara 

perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak isteri. 

Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang 

menghendaki demikian sehingga proses penyelesaiannya berbeda.
58

 

      Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah 

jika salah satu pihak baik suami atau isteri meninggal dunia. 

Sedangkan untuk sebab perceraian, Undang-Undang memberikan 

aturan-aturan yang telah baku, terperinci, dan sangat jelas. Adapun 

putusnya perkawinan dengan keputusan Pengadilan adalah jika 

kepergian salah satu pihak tanpa kabar untuk waktu yang lama. 

Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka 

waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya 

seseorang itu.  

3. Macam-macam dan Alasan Perceraian 

      Undang-Undang membedakan antara perceraian atas kehendak 

suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik 

hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian. 
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Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses 

perceraian atas kehendak isteri.
59

 

      Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan 

perceraian atas kehendak isteri disebut dengan cerai gugat.  

a. Cerai Talak 

      Cerai talak yaitu apabila suami mengajukan gugatan ke 

Pengadilan untuk menceraiakan isterinya, kemudian sang isteri 

menyetujuinya. Mengenai hal pengajuan gugatan cerai talak ke 

Pengadilan. PP Nomer 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam Pasal 14: 

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 

agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat 

kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi 

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya 

disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan 

agar diadakan sidang untuk keperluan itu” 

 

b. Cerai Gugat 

Cerai gugat yaitu ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat 

gugatan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama yang 

kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan 

Agama mengabulkan gugatan yang dimaksud. Oleh karena itu, 

khuluk termasuk cerai gugat. Khuluk adalah perceraian yang 

terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau 

uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya.
60
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4. Akibat Perceraian 

      Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa akibat dari 

perceraian dijelaskan dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 160, yaitu: 

Pasal 149 menjelaskan kewajiban suami setelah perceraian harus 

memberikan mutah  kepada bekas isterinya dengan jumlah atau kadar 

yang wajar kecuali bila isterinya qabl al-dukhu<l; memberi nafkah 

kepada bekas isteri selama berlangsungnya masa idah kecuali jika 

isteri tersebut dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan 

hamil; membayar lunas mahar yang belum dibayarkan dan 

memberikan hak khazanah kepada anaknya yang belum berumur 21 

tahun.
61

 

      Pasal 150 sampai Pasal 151 berisi bolehnya bagi suami untuk 

merujuk isterinya yang masih dalam masa idah dan untuk isteri yang 

masih dalam masa idah mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya 

dan tidak menerima pinangan dari orang lain. Sedangkan dalam Pasal 

151 dijelaskan bagi isteri berhak menerima nafkah idah jika dia tidak 

nusyuz.
62

 

      Selanjutnya dalam Pasal 153 yang berisi sebanyak enam ayat di 

dalamnya menjelaskan resiko bagi wanita yang bercerai dari suaminya 

untuk melaksanakan idah yang hitungannya bermacam-macam 

tergantung dari kondisi dimana suami isteri tersebut berpisah. Dalam 
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Pasal itu juga terdapat pengeculian bahwa tidak ada masa idah bagi 

bekas isteri jika bercerai qabl al-dukhul.63
 

      Pasal 154 dan Pasal 155 belum beranjak dari masa tunggu (idah) 

untuk wanita yang bercerai karena khuluk, fasakh, dan lian berlaku 

juga idah talak. Sedangkan untuk isteri yang ditinggal mati suaminya 

idahnya menjadi empat bulan sepuluh hari yang dihitung  sejak 

kematian suaminya.
64

 

      Sedangkan untuk Pasal 156 menjelaskan akibat dari perceraian 

yang mengatur tentang hak pemeliharaan dan biaya keperluan anak 

dari mulai anak yang belum mumayiz sampai anak yang sudah 

mumayiz oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan perceraian yang 

terjadi.
65

 

      Kemudian Pasal 157 mengatur tentang harta bersama yang harus 

diperhitungkan ketika perceraian terjadi. Sedang Pasal 158 sampai 

dengan 160 membicarakan mengenai mutah yang wajib dibayarkan 

oleh bekas suami kepada bekas isteri dengan syarat-syarat tertentu 

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Sunah diberikan oleh 

bekas suami tanpa syarat serta besarnya mutah itu sendiri.
66
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BAB III 

TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN PROSES PERCERAIAN 

DI PENGADILAN 

 

A. Talak di Luar Pengadilan 

      Melakukan perceraian di luar Pengadilan memang bukanlah sebuah 

kejahatan. Sebab hingga saat ini tidak ada satu aturanpun yang 

menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dihukum. Akibatnya sering 

terjadi kesewenang-wenangan dari satu pihak yang pada akhirnya bisa 

merugikan pihak lainnya, bahkan bisa juga merugikan keduanya.  

      Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

responden, telah diperoleh beberapa data terkait talak di luar Pengadilan. 

Responden mengungkapkan penyebab terjadinya percekcokan dengan 

isterinya yang didasari oleh tuntutan isteri untuk meminta nafkah lebih, 

seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul. Beliau menyampaikan 

bahwa: 

“Isteri saya selalu menuntut nafkah yang lebih mas, namun penghasilan 

saya pas-pasan”.
1
 

 

      Selain itu peneliti juga memperoleh data terkait kondisi rumah tangga 

bapak Abdul setelah terjadinya percekcokan dengan isterinya, dimana 

rumah tangga keduanya sering mengalami percekcokan. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Abdul, bahwa : 
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“Awalnya isteri saya masih bisa dinasehati oleh keluarga mas, namun 

selang beberapa bulan kami bertengkar lagi dengan persoalan yang sama 

karena saya masih belum bisa memenuhi tuntutannya. Bahkan hampir 

setiap hari saya selalu bertengkar dan sudah tidak berhubungan layaknya 

suami isteri lagi. Pada akhirnya isteri saya memilih untuk meninggalkan 

rumah kemudian tinggal di rumah saudaranya.
2
 

 

      Terkait sudah adanya usaha untuk berdamai dengan isterinya, beliau 

menyampaikan bahwa : 

“Sebenarnya dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan dan 

menasehati isteri untuk bisa menerima nafkah yang saya berikan namun 

isteri tetap bersikukuh menuntut nafkah lebih. Berhubung isteri saya tidak 

bisa untuk diajak damai saya memilih mengajukan gugatan ke Pengadilan 

karena saya merasa tidak kuat dengan sikap isteri saya yang terus menerus 

menuntut nafkah di luar batas kemampuan saya, dan saya merasa sudah 

tidak bisa mempertahankan rumah tangga ini”.
3
 

 

Dari penuturan responden tersebut diketahui bahwa sebenarnya sudah ada 

usaha untuk mendamaikan responden dengan isterinya, namun sikap dari 

isteri responden yang tidak bisa menerima penghasilan dari responden dan 

sikap menuntut nafkah yang lebih secara terus-menurus yang menjadi 

alasan dari responden untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. 

      Dengan adanya percekcokan yang hampir setiap hari terjadi, 

mengakibatkan bapak Abdul menjatuhkan talak terhadap isterinya ketika 

bertengkar di rumah. Hal tersebut peneliti ketahui pada saat menanyakan 

kepada Bapak Abdul, beliau menyampaikan bahwa : 

“Sudah, bahkan dulu saya pernah mengucapkan talak lebih dari tiga kali 

dalam satu waktu, hal itu terjadi karena saya merasa muak karena selalu 

dituntut untuk memberinya nafkah lebih sedangkan saya hanya bisa 

memberinya nafkah sesuai kemampuan saya yang hanya berprofesi 

sebagai sopir. Selain itu saya juga merasa sudah tidak bisa 

mempertahankan rumah tangga saya”.
4
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Berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan peniliti tersebut di 

atas, diketahui bahwa responden telah menjatuhkan talak terhadap 

isterinya ketika bertengkar di rumah. Dimana talak yang telah dijatuhkan 

responden terhadap isterinya telak diucapkan berulang kali. Hal tersebut 

didasari atas sikap responden yang sudah tidak tahan dan kesal terhadap 

sikap isterinya yang tidak bisa menerima keadaan responden yang mana 

tidak dapat memberikan nafkah sesuai dengan tuntutan isterinya. 

      Peneliti menanyakan kepada bapak Abdul terkait praktek talak yang 

telah diucapkan pada saat di rumah terhadap isterinya, yakni sebagai 

berikut jawaban dari bapak Abdul : 

“Pada saat bertengkar dengan isteri saya pernah mengucapkan “sudah kita 

bercerai saja dari pada kamu selalu menuntut yang sudah pasti saya tidak 

bisa menuruti” dan itu terjadi setiap saya bertengkar dengan isteri mas.”
5
 

 

Berdasarkan jawaban responden di atas telah diketahui bahwa ucapan 

tersebut termasuk ke dalam kategori talak dengan ucapan dan termasuk 

dalam ucapan Ṣari<h karena kata-kata yang digunakan jelas, tegas dan dapat 

dipahami sebagai pernyataan talak.  

      Terkait surat gugatan di persidangan, Bapak Abdul menyampaikan 

bahwa : 

“Surat gugatan dibuatkan oleh kuasa hukum saya mas”.
6
 

Selanjutnya beliau juga menambahkan bahwa : 

“Karena saya tidak tahu isi dari surat gugatan tersebut mas. Kan yang 

membuatkan kuasa hukum saya”.
7
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

responden, telah diketahui bahwa segala hal yang bersangkutan dengan 

administrasi selama proses persidangan telah diwakilkan oleh kuasa 

hukum dengan surat kuasa khusus, yang mana pihak responden hanya 

menyampaikan kepada kuasa hukum bahwa dirinya ingin bercerai dengan 

isteri dan menginginkan hak asuh anak tetap jatuh dibawah asuhan 

responden.
8
 Beliau menambahkan bahwa selama persidangan majelis 

hakim tidak menanyakan talak yang telah dijatuhkan beliau ketika di 

rumah.
9
  

      Peneliti menanyakan kepada responden mengenai rujuk atau tidaknya 

setelah adanya pengucapan talak di rumah maupun setelah putusan dari 

Pengadilan. Beliau menambahkan bahwa:  

“Tidak mas”
10

 

Berdasarkan jawaban tersebut, telah diketahui bahwa responden tidak 

rujuk (kembali) dengan mantan isterinya. 

      Selain melakukan wawancara dengan Bapak Abdul peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Ibu Marsinah untuk mendapatkan data 

yang valid tentang talak yang dilakukan di rumah. Peneliti menanyakan 

terkait faktor penyebab terjadinya percekcokan yang mengakibatkan 

perceraian. Ibu Marsinah menjelaskan bahwa:  

“Masalah ekonomi Mas. Nafkah yang diberikan oleh mantan suami saya 

menurut saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena 

kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Dan setiap kali saya 
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meminta agar diberikan nafkah yang lebih dari biasanya mantan suami 

saya justru marah kepada saya”.
11

 

 

Berdasarkan jawaban dari Ibu Marsinah diketahui adanya kesesuaian 

informasi terkait penyebab terjadinya percekcokan yaitu masalah ekonomi. 

      Selanjutnya peneliti menanyakan terkait kondisi rumah tangga setelah 

terjadinya percekcokan, beliau menegaskan bahwa: 

”Pada mulanya saya dulu pernah dinasehati oleh keluarga mantan suami 

saya mas, namun saya tetap meminta agar diberikan nafkah yang lebih, 

karena yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sedangkan mantan suami saya dulu tidak mau tahu akan pengeluaran 

sehari-hari”.
12

 

 

Berdasarkan jawaban tersebut telah diketahui bahwa sebelumnya Ibu 

Marsinah telah dinasehati oleh keluarga, namun nasehat tersebut tidak 

merubah pemikiran ibu Marsinah dikarenakan pada kenyataannya nafkah 

yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.  

      Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait upaya damai pada saat 

terjadinya percekcokan, ibu Marsinah mengatakan bahwa: 

“Sudah mas, tapi ya karena itu tadi semakin banyaknya kebutuhan yang 

membuat saya meminta agar diberikan nafkah yang lebih”.
13

 

 

Berdasarkan jawaban tersebut dapat diketahui bahwa setalah adanya 

percekcokan sudah ada upaya damai dari keduanya. 

      Selanjutnya peneliti menanyakan terkait ucapan talak yang telah 

diucapkan mantan suaminya, beliau mengatakan bahwa: 

“Iya mas benar, dan itu terjadi tidak hanya satu dua kali. Dulu pada saat 

bertengkar mantan suami saya pernah mengatakan bahwa akan 
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menceraikan saya dengan alasan saya selalu menuntut nafkah yang 

lebih”.
14

 

 

Berdasarkan jawaban tersebut telah diketahui bahwa memang benar Bapak 

Abdul telah menjatuhkan talak di rumah ketika bertengkar dengan mantan 

isterinya, dan pengucapan talak oleh Bapak Abdul ketika di rumah tidak 

hanya terjadi satu dua kali. 

      Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada ibu Marsinah terkait 

rujuk atau tidak setelah adanya putusan perceraian. Beliau mengatakan 

bahwa: 

“Tidak mas”
15

 

Dari jawaban di atas telah diketahui bahwa setelah terjadinya perceraian, 

keduanya tidak rujuk (kembali). 

B. Proses Perceraian di Pengadilan 

1. Duduk Perkara 

      Mengenai hal pengajuan gugatan cerai talak ke Pengadilan, PP 

Nomer 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam Pasal 14: 

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 

agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat 

kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan 

bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-

alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu”
16

 

 

      Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden 

diketahui bahwa responden pada akhirnya mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Pacitan yang dalam hal ini dikuasakan kepada 
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kuasa hukumnya berdasar surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 

2019 sebagai Pemohon meskipun di rumah sudah menjatuhkan talak 

kepada isterinya, hal tersebut terbukti dengan adanya surat gugatan 

nomor perkara 1245/Pdt.G/2019/PA.Pct tertanggal 11 Desember 2019 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan 

dengan duduk perkara sebagai berikut :
17

 

a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang 

menikah dihadapan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin 

tanggal 1 Februari 1993 (6 Syaban 1413 H) sebagaimana tercatat 

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Sehingga karenanya 

Pernikahan tersebut SAH menurut hukum Perkawinan sesuai 

dengan ketentuan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan 

Pemerintah  No. 9 Tahun 1975; 

b. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan 

adalah Jejaka dan Perawan;
18

 

c. Bahwa, sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat 

tinngal di rumah orang tua  Pemohon dan telah hidup sebagaimana 

layaknya suami istri (ba'da dukhul) selama 26 (dua puluh enam) 

tahun 1 (satu) bulan; 

d. Bahwa, selama dalam pernikahan dikaruniai 4 orang anak bernama:  

1) ANAK I, Perempuan, 26 tahun, sekarang sudah menikah; 
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2) ANAK II, Laki-laki, 20 tahun, sekarang bekerja di 

Bojonegoro;  

3) ANAK III, Perempuan, 12 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon; 

4) ANAK IV, Perempuan, 4 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon; 

e. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

berjalan harmonis namun semenjak Juni 2018 mulai timbul 

pertengkaran yang disebabkan karena masalah Kurang Ekonomi, 

Pemohon hanya mampu memberi nafkah setiap bulannya sebesar 

Rp.700.000,00 - Rp.1.000.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah sampai 

satu juta ribu rupiah) kepada Termohon, namun Termohon selalu 

menuntut lebih dari kemampuan Pemohon. 

f. Bahwa, pada waktu itu perceraian dapat dihindari dengan harapan 

Termohon bisa bersikap lebih baik;
19

 

g. Bahwa, Puncaknya sekitar Maret 2019 terjadi pertengkaran 

kembali dengan permasalahan yang sama, atas permasalahan 

tersebut Termohon memutuskan pulang ke rumah saudaranya di 

Kabupaten Pacitan, sampai Gugatan cerai ini diajukan kurang lebih 

8 (delapan) bulan 11 (sebelas) hari antara Pemohon dan Termohon 

sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan layaknya suami 

Istri; 
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h. Bahwa, gugatan cerai Pemohon didasarkan pada adanya 

perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan 

Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya 

menyebutkan bahwa:  Perceraian dapat terjadi karena antara suami 

dan istri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; 

i. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka 

telah cukup alasan bahwa antara  Pemohon dan Termohon telah 

terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi 

untuk hidup bersama sebagai suami istri; 

j. Bahwa, Pemohon bermaksud pula mengajukan hak asuh 2 orang 

anak atas nama: 

1) ANAK I, Perempuan, 12 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon; 

2) ANAK II, Perempuan, 4 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon; 

Dengan alasan semenjak lahir sampai sekarang kedua orang 

anak tersebut diasuh oleh Pemohon, Pemohon mampu 

memberikan kebutuhan batin, kasih sayang danjuga 

memberikan kebutuhan pendidikan yang layak serta berada 

dilingkungan yang baik, ketetapan hak asuh anak juga 

dipergunakan untuk salah satu syarat pengurusan Kartu 
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Keluarga dan yang lainnya, begitu sebaliknya apabila hak asuh 

anak jatuh pada Termohon dikhawatirkan biaya pendidikan 

dan kebutuhan sehari-hari tidak dapat tercukupi dengan baik;
20

 

k. Bahwa, Pemohon sanggup  membayar seluruh biaya yang timbul 

akibat perkara ini.
21

 

2. Gugatan Pemohon 

      Dalam salinan putusan dengan nomor perkara tersebut telah 

disebutkan amar gugatan yang isinya sebagai berikut : 

Primer :
22

 

a. Mengabulkan Gugatan Pemohon; 

b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu 

raj‟i dari Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan 

Agama Pacitan; 

c. Menetapkan secara hukum hak asuh dua (2) orang anak atas nama: 

1) ANAK I, Perempuan, 12 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon; 

2) ANAK II, Perempuan, 4 tahun, sekarang dalam asuhan 

Pemohon berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon; 

d. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. 

Subsider : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).
23
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3. Bukti-bukti 

      Selama proses persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-

bukti untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, bukti-bukti tersebut 

sebagai berikut :  

a. SURAT : 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 13 September 2012 

atas nama Pemohon. 

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Februari 1993 atas 

nama Pemohon dan Termohon. 

b. SAKSI : 

1) Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, saudara 

sepupu pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

a) bahwa Pemohon ke Pengadilan akan bercerai dengan 

Termohon; 

b) bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang 

menikah pada tahun 1993 tercatat di KUA Kabupaten 

Pacitan; 

c) bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul bersama dan 

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 26 

tahun 1 bulan dan selama menikah dikaruniai 4 orang anak; 
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d) bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 

saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon berselisih 

dan bertengkar;  

e) bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan 

masalah kurang ekonomi, Termohon menuntut nafkah 

diluar kemampuan Pemohon; 

f) bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di perusahaan Ratna 

di Pacitan; 

g) bahwa penghasilan Pemohon tidak menentu karena bila 

tidak ada proyek maka Pemohon tidak bekerja;
24

 

h) bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Maret 2019 

Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tetap 

tinggal dirumah bersama kedua anaknya sedangkan 

Termohon pulang kerumah saudaranya  yang beralamat di 

Dusun Krajan Desa; 

i) bahwa saksi tidak tahu persis kepergian Termohon tersebut 

disebabkan karena apa, setahu saksi sejak sebulan yang lalu 

Termohon sudah tidak pernah kerumah Pemohon meskipun 

anak Pemohon dan Termohon masih ada yang kecil dan 

membutuhkan perawatan;  
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j) bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon, akan tetapi 

tidak berhasil; 

k) bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
25

 

2) Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tetangga 

dan teman kerja Pemohon dan saksi telah memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai 

berikut:
26

 

a) bahwa Pemohon ke Pengadilan karena akan bercerai dengan 

Termohon; 

b) bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri yang 

menikah pada tahun 1993 tercatat di KUA Kabupaten 

Pacitan; 

c) bahwa Pemohon dengan Termohon kumpul bersama dan 

bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 26 

tahun 1 bulan dan selama menikah dikaruniai 4 orang anak; 

d) bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak 

harmonis;
27

  

e) bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan masalah 

kurang ekonomi, Termohon menuntut lebih dari 

kemampuan Pemohon; 
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f) bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir di Perusahaan; 

g) bahwa peghasilan Pemohon tidak pasti, apabila ada proyek 

sebulan bisa  mendapat gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua 

juta rupiah) apabila tidak ada proyek juga tidak dapat gaji; 

h) bahwa akibat perselisihan tersebut, pada bulan Maret 2019 

antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai 

sekarang telah berlangsung sekitar 8 bulan, Termohon 

pulang kerumah saudaranya  yang beralamat di Dusun 

Krajan Desa; 

i) bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah menjenguk 

anaknya; 

j) bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon, akan 

tetapi tidak berhasil; 

k) bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan 

Termohon;
28

 

4. Pertimbangan Hukum 

      Telah diketahui di dalam petitum kedua bahwa Pemohon meminta 

supaya Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk 

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Pacitan, oleh karena itu Majelis Hakim 

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 
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a. Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk 

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami 

istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan 

pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua 

belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum lslam (KHl) menegaskan salah satu alasan 

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk 

kembali rukun;
29

 

b. Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana 

terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon 

dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang 

pecah (broken marriage) sehingga secara sosiologis dan yuridis 

tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana dalam Al-Qur‟an surat 

Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan 

tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan 

perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa 

maslahat bahkan akan menyebabkan mudarat bagi kedua belah 
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pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian 

antara Pemohon dan Termohon adalah jalan yang paling tepat; 

c. Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl  Nomor 379 K/AG/1995 

tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, 

apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat 

tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai 

telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 

1975, oleh karena gugatan talak tersebut harus dikabulkan; 

d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut 

telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka 

gugatan Pemohon patut untuk dikabulkan;
30

 

e. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini 

mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah dalam 

Al-Qur‟an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : 

 و إن عزموا الطَلق فإن هللا مسيع عليم
 

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, 

sesungguhnya  Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui“.
31
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f. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon beralasan dan 

tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir 

dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara secara resmi 

dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan 

Pemohon tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon 

(verstek);
32

 

g. Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga 

mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II 

halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – 

yang berbunyi sebagai berikut :  

 وإن تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جازإثباتو ِبلبينة

Artinya : ”Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau 

ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-

saksi ”  

 

h. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon. 

      Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

Majelis Hakim yakni ibu Nur Habibah diperoleh informasi terkait 
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dasar diterimanya gugatan perkara cerai talak dan dikabulkannya 

gugatan tersebut, beliau mengatakan bahwa :  

“Suatu perkara di terima di Pengadilan Agama yaitu jika suatu perkara 

gugatannya jelas, maka hal yang dilakukan oleh seorang hakim adalah 

menerima gugatan tersebut dan hakim tidak boleh menolak perkara 

yang masuk ke Pengadilan Agama tanpa sebab dan isi dari gugatan 

tersebut adalah gugatan cerai talak yang perkara tersebut masuk ke 

dalam kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur di 

dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989”.
33

 

 

Selain itu, Ibu Nur Habibah juga menambahkan bahwa : 

“Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak 

dengan nomor 1245/Pdt.G/2019/Pa.Pct adalah dengan berdasar pada 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 

26 Maret 1997 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP 

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam”.
34

 

 

1. Putusan  

      Setelah melalui proses persidangan Majelis Hakim 

mempertimbangkan gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan 

hukum dengan bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim menetapkan 

bahwa : 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek; 
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3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj‟i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 

671.000,00- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
35
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP TALAK DI LUAR PENGADILAN  

MENURUT HUKUM FIKIH DAN HUKUM POSITIF 

A. Analisis Mengenai Status Talak di Luar Pengadilan Menurut Hukum 

Fikih dan Hukum Positif 

      Menurut bahasa, al-ṭala<q, berasal dari kata al-iṭla<q, yang berarti 

melepaskan atau meninggalkan. Dan menurut istilah syara‟ ialah 

melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata atau lafal yang 

menunjukkan talak atau perceraian.
1
 Kata-kata talak atau cerai itu harus 

selalu dijaga ketat, tidak diucapkan dengan tergesa-gesa, penuh emosi dan 

tidak menggunakan hak mencerai ini sewenang-wenang.
2
 

      Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu 

perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, disisi lain 

talak atau cerai merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Terkait 

dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek cerai dapat 

terlihat dalam hadis berikut ini:  

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل : اَبْ َغُض  ُ َعِن الّنِبّ َصلَّى َاَّللّه اْْلََلِل ِاََل َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي َاَّللّه
ِ َعزَّ َوَجلَّ الطَََّلقُ   اَّللّه

Artinya:  

“Dari Ibnu Umar ra. dari Nabi saw, bersabda “Perkara halal yang 

paling dibenci Allah “Azza Wa Jalla ialah talak”.
3
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      Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak 

Abdul, telah diketahui bahwa Bapak Abdul sudah menjatuhkan talak 

terhadap isterinya ketika di rumah. Bahkan Bapak Abdul pernah 

mengucapkan talak lebih dari tiga kali dalam satu waktu. Apabila dilihat 

berdasarkan hukum fikih, praktek talak di luar Pengadilan yang dilakukan 

oleh Bapak Abdul (nama samaran) sebagaimana paparan data di atas sah 

secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun talak.  

      Adapun terkait dengan ucapan talak yang telah diucapkan pada saat 

cekcok dengan isteri yang mana Bapak Abdul sendiri hampir di setiap 

percekcokan itu mengucapkan talak berulang kali bahkan pernah 

mengucapkan talak lebih dari tiga kali dalam satu waktu, peneliti 

menyimpulkan bahwa status talak yang diucapkan Bapak Abdul di rumah 

itu tetap sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat dan rukun 

talak. Kesimpulan peneliti ini berdasar pada pendapat imam empat mazhab 

yang mengatakan ketika seorang suami mengucapkan talak tiga sekaligus 

dalam satu waktu termasuk jatuh talak tiga.  

      Menurut peneliti talak tersebut masuk ke dalam talak bain kubro. 

Karena talak bain kubro jatuh pada talak ketiga. Talak bain kubro yaitu 

talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri 

serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan 

bekas isterinya, kecuali bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah 

berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan 

telah selesai menjalankan idahnya. Akibat dari talak di luar pengadilan jika 



66 
 

66 
 

dilihat dari hukum fikih talak tersebut tetap sah, selain itu juga 

mengakibatkan hilangnya hubungan antara suami dan isteri, hilangnya hak 

untuk menjatuhkan talak karena hak talak sudah dipergunakan seluruhnya, 

serta mantan isteri harus menjalankan kewajiban idah terhitung sejak 

jatuhnya talak pada saat di rumah. 

      Meskipun Bapak Abdul sudah menjatuhkan talak ketika di rumah 

kepada isterinya, namun Bapak Abdul juga mengajukan gugatan talak di 

Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa telah 

bercerai dengan isterinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap Bapak Abdul serta salinan putusan yang diperoleh dari 

Pengadilan Agama Pacitan, diketahui bahwa di dalam surat gugatan 

tersebut berisikan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin 

menjatuhkan talak satu raj’i.   

      Selama proses persidangan berlangsung pihak Termohon sama sekali 

tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan untuk menghadiri sidang, 

karena alasan tersebut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Pemohon 

dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dikarenakan hal tersebut, 

upaya mediasi tidak dapat terlaksana, meskipun upaya mediasi tidak 

terlaksana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada responden 

untuk memikirkan kembali keputusan yang telah diambil agar tidak 

menyesal di kemudian hari. Di dalam salinan putusan diketahui Majelis 

Hakim memberikan izin kepada responden untuk menjatuhkan talak satu 

raj’i kepada isterinya, dimana hal tersebut sesuai dengan primer gugatan 
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pemohon. Berdasarkan putusan tersebut hakim tidak salah memberikan 

izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i karena baik di dalam Undang-

Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam  perceraian yang 

dianggap hanyalah perceraian yang dilakukan di persidangan Pengadilan 

Agama, dengan kata lain bahwa talak yang telak dijatuhkan oleh Bapak 

Abdul ketika di rumah tidak dianggap dan tidak sah menurut hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. 

      Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa talak yang 

dijatuhkan Bapak Abdul ketika di rumah sah menurut hukum Fikih, akan 

tetapi talak tersebut tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di 

Indonesia. 

B. Analisis Mengenai Dua Proses Perceraian Yang Dijadikan Pedoman 

Terhadap Putusnya Perkawinan 

      Berdasarkan paparan data di atas, dapat diketahui bahwa Bapak Abdul 

telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali dalam satu waktu ketika 

bertengkar di rumah, dalam keadaan tersebut menurut hukum Islam hak 

talak yang dimiliki oleh Bapak Abdul telah dipergunakan semuanya, yang 

artinya Bapak Abdul sudah tidak memiliki hak lagi untuk menjatuhkan 

talak kepada isterinya. Selain itu apabila Bapak Abdul ingin rujuk kembali 

dengan isterinya maka isterinya harus menikah terlebih dahulu dengan 

orang lain karena talak yang telah dijatuhkan Bapak Abdul termasuk talak 

bain kubra. Percekcokan yang sering terjadi dengan isterinya 

mengakibatkan Bapak Abdul mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 
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Pacitan. Tindakan yang dilakukan bapak Abdul untuk mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan tata cara perceraian 

yang mana hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. 

       Berdasarkan hasil paparan data di atas yang telah menyebutkan bahwa 

telah terjadi percekcokan serta adanya pengucapan talak yang diucapkan 

oleh Bapak Abdul, dan menurut peneliti hal tersebut sudah termasuk ke 

dalam suatu proses perceraian yang sah menurut hukum Fikih, namun 

tidak sah menurut hukum positif yang ada di Indonesia.  

      Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang 

perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
4
 Menurut peneliti, Pasal di atas 

secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang 

digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal 

tersebut ditegaskan dengan kata “hanya” yang menjelaskan bahwa tidak 

ada pilihan lain terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian. 

Peneliti beranggapan bahwa Undang-Undang tersebut menjadi salah satu 

upaya pemerintah untuk memperkuat dan mempertegas aturan dari hukum 

Islam agar tidak terjadi kesewang-wenangan dalam penjatuhan talak. 

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan 

perceraian yang dilakukan oleh Bapak Abdul ketika di rumah tidak 

memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut.  

                                                           
       

4
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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      Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya praktek 

perceraian yang dilakukan oleh Bapak Abdul tidak sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang, yakni bahwa menurut Undang-Undang 

perceraian yang dianggap sah adalah perceraian yang dilaksanakan di 

depan Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang dilakukan Bapak 

Abdul dilakukan di luar Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang 

dilakukan di luar Pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami isteri 

tersebut belum putus secara Undang-Undang, atau dengan kata lain baik 

suami isteri tersebut masih tercatat sebagai suami isteri. 

            Konsekuensi dari tindakan Bapak Abdul untuk mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Agama adalah harus tetap menjalankan 

kewajibannya setelah dikeluarkannya putusan dari Pengadilan Agama 

semisal membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya. Peneliti 

setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Bapak Abdul, karena 

apabila terjadi penyelewengan seperti tidak melaksanakan kewajibannya 

yang tercantum dalam isi putusan Pengadilan maka Bapak Abdul bisa 

dituntut secara hukum karena sudah ada putusan yang bersifat memaksa  

dan apabila tidak dipatuhi maka akan ada konsekuensinya tersendiri bagi 

Bapak Abdul. Selain itu perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama 

bertujuan untuk memperoleh bukti konkrit atau bukti tertulis telah 

terjadinya talak. Dengan tidak adanya bukti, jika terjadi suatu masalah di 

kemudian hari, maka tidak akan ada yang menjadi penguat atau menjadi 

bukti untuk menyelesaikan masalah tersebut. 



70 
 

70 
 

      Setelah melalui proses persidangan didapatlah putusan, yang mana 

dalam putusan tersebut berisikan izin bagi Bapak Abdul untuk 

menjatuhkan talak satu Raj’i kepada isterinya yang mana hal tersebut 

sesuai dengan primer gugatan Pemohon. Berdasarkan putusan tersebut 

Bapak Abdul masih memiliki hak untuk rujuk (kembali) kepada isterinya 

tanpa adanya syarat isteri nya menikah terlebih dahulu dengan orang lain. 

Hal ini berbeda dengan aturan hukum fikih yang mensyaratkan adanya 

pernikahan baru bagi isteri Bapak Abdul  dengan orang lain apabila Bapak 

Abdul ingin rujuk (kembali) dengan isterinya karena menurut hukum fikih 

talak yang dijatuhkan bapak Abdul di rumah termasuk talak bain kubro. 

Meskipun dalam putusan pengadilan berisikan izin untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i yang mana hal tersebut masih memungkinkan adanya rujuk 

antara bapak Abdul dengan mantan isterinya, namun pada kenyataannya 

sampai saat ini bapak Abdul memilih untuk tidak rujuk dengan mantan 

isterinya dimana hal tersebut menurut peniliti telah mematuhi ketentuan 

talak yang ada dalam hukum Islam. 

      Dari penjelasan di atas, terlihat adanya dua proses perceraian yaitu 

perceraian yang terjadi di rumah yang sah menurut hukum fikih dan proses 

perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan yang sah secara 

hukum positif di Indonesia, yang mana dari dua proses perceraian tersebut 

memiliki akibat hukum yang berbeda. Dari penjelasan di atas, peneliti 

lebih memilih untuk menjadikan hukum positif yang berlaku di Indonesia 

sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat 
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hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan 

jelas di dalam hukum positif, sehingga kewajiban dan hak yang timbul 

setelah terjadinya perceraian lebih terjamin. Sebagai contoh tentang 

adanya akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian 

menurut hukum positif yaitu tentang hak bagi isteri untuk menerima 

nafkah idah jika dia tidak nusyuz.
5
 

       

 

 

 

  

                                                           
       

5
Lihat Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di atas, 

maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah menurut hukum 

fikih, sehingga perkawinannya putus sesuai dengan aturan fikih. 

Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di 

Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum 

putus. 

2. Hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dijadikan sebagai 

pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat hukum 

yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan 

jelas, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya 

perceraian lebih terjamin. 

B. Saran  

      Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang 

dapat peneliti sampaikan krpada diri peneliti sendiri serta orang lain adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran yang dimulai dari diri sendiri 

untuk lebih memahami persoalan perceraian dan segala akibat yang 
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ditimbulkan dari perceraian tersebut. Tujuan dari hal tersebut yakni, 

untuk meminimalisir angka perceraian yang kian hari semakin 

meningkat, selain itu bertujuan untuk menjadi bekal dalam 

menghadapi masalah rumah tangga apabila terpaksa dengan adanya 

perceraian agar keputusan yang telah diambil tidak menimbulkan 

masalah di kemudian hari. 

2. Peneliti menyarankan untuk tetap mentaati peraturan yang berlaku di 

Indonesia serta tetap mempertimbangakan hukum agama karena pada 

dasarnya hukum agama diperkuat oleh hukum yang berlaku di 

Indonesia.  

3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih belum sepenuhnya 

sempurna, maka dari itu masih perlu adanya kritik dan saran terhadap 

penelitian ini. 
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