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PERCERAIAN OLEH TENAGA KERJA WANITA DARI 

LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini mendalami kasus perceraian khususnya 

oleh para tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri di 

pengadilan agama ponorogo, tingginya angka perceraian di 

kalangan TKW berdasarkan fakta di lapangan yang di jumpai 

diponorogo, bahwa dalam tahun 2021 samapai Januari 2022 

terjadi perceraian di pengadilan agama ponorogo dengan 

jumlah putusan sebagai berikut: cerai talak sebanyak 563 dan 

cerai gugat sebanyak 1463 dengan tingkat tingginya angka 

perceraian menarik untuk di teliti terkait dengan alasa-alasan 

dan faktor-faktor penyebab seorang megajukan percerian 

khususnya oleh para tenaga kerja wanita yang berada di luar 

negeri. 

Dalam menggali informasi penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menjadikan Interview sebagai 

instrument utama. Dalam penelitian ini informan yang 

dijadikan sumber primer antara lain; Hakim PA, Humas PA, 

yang bersengketa atau para pihak dan Pengacara. Data yang 

terkumpul kemudian dilakukan tahapan analisi mulai dari 

display data, reduksi data, dan verivikasi data serta konklusi. 

Dari hasil analisis data lapangan didapatkan kesimpulan bahwa 

Alasan- alasan yang dijadikan dasar oleh TKW  di Pengadilan 

Agama Kabupaten Ponorogo untuk menggugat cerai suaminya 

antara lain: Ekonomi (tidak member nafkah), Hukum (Suami 

dipenjara), Moralitas (perselingkuhan, perjudian) dan adanya 

ketidak harmonisan antara suami dan isteri (tidak mungkin 

disatukan kembali). 
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Adapun Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan 

TKW untuk menggugat cerai adalah: Faktor penyebab 

(ekonomi, lingkungan/ pergaulan/gaya hidup, dan tanggung 

jawab personal) dan faktor pendukung (pendidikan, keluarga 

dan teknologi). Selain faktor penyebeb perceraian tersebut, 

perceraian juga sangat berdampak terhadap keluarga dan hak-

hak anak, misal; dalam keluarga terjadi depresi, strees, terjadi 

pergantian tulang punggung dalam keluarga, dan menjadi 

guncingan masyarakat.  Kemudian dampak terhadap anak 

kurang kasih sayang, kurang perhatian, minder , serta 

berdampak pada pergaulan anak dalam masyarakat. 

 

Kata kunci: Perceraian, Tenaga kerja wanita, Faktor faktor 

serta dampak kepada keluarga dan anak 
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PERCERAIAN OLEH TENAGA KERJA WANITA DARI 

LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

 

ABSTRACT 

This research examines divorce cases in Religious 

Court of Ponorogo among overseas female workers. The high 

divorce rate was based on facts found in Ponorogo, where there 

have been divorces in Religious Court of Ponorogo between 

2021 to January 2022 with the number of judgment as follows: 

563 husband-sued divorces and 1,463 wife-sued divorces. Such 

high divorce rates draw the researcher’s attention to investigate 

the reasons and factors behind the divorce cases, notably which 

are sued by overseas female workers. 

This research adopts qualitative approach to gather the 

data by using interviews as the main instrument. The 

informants to be based as the primary source are judges of the 

Religious Court, the public relations, parties in dispute, and the 

lawyers. Collected data are analyzed from data presentation, 

data reduction, data verification, to conclusion. The inquiry 

concludes that the reasons on why overseas female workers 

divorced their husbands were economy (no financial 

responsibility), law (imprisoned husbands), morale (sexual 

affairs, gambling), and disharmony between husbands and 

wives (impossibly reunited). 

Among the factors underlying the reasons of overseas 

female workers to divorce their husbands are causative factors 

(economy, surroundings/society/lifestyle, and personal 

responsibilities) and supportive factors (education, family, and 

technology). Beside aforementioned factors underlying 

divorces, it also causes adverse effects on families and 
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children, for instance, depression among family members, 

stressed, change of breadwinners, and being gosipped by 

society. As for the impact on children are lack of affection, 

lack of attention, feeling inferior, and adverse effects on 

children’s socialization in society. 

 

Keywords: divorce, female workers, factors and effects on 

families and children 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang 

ditetapkan dalam pedoman ini: 

No Arab Indonesia Arab Indonesia 
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t 
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 ظ
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 ت
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‘ 
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 غ
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 ج
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 ف
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 ح
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 ق
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 خ

Kh 
 ك

k 
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 د

d 
 ل

l 
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 ذ

dh 
 م

m 

10 
 ر
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 ن

n 

11 
 ز

z 
 و

w 

12 
 س

s 
 ه

h 

13 
 ش

sh 
 ء

‘ 

14 
 ص

s 
 ي

y 

15 
 ض
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1. Untuk menunjukan bunyi panjang caranya dengan 

menuliskan mencoretkan Horizontal diatas huruf a, i, u. 

2. Ta>’  marbut}a  tidak  ditampakkan  kecuali  dalam  

susunan ida>fah huruf tersebut ditulis t. misalnya ةن اطف   

=fat}a>na;  اطف ينبلا  ةن   =fat}a>nat al-naby. 

3. Diftong dan Konsonan Rangkap 

 

 

1. Konsonan rangkap ditulis rangkap, kecuali huruf waw 

yang didahului d}amma dan huruf ya’ yang didahului 

kasra seperti tersebut dalam tabel. 

 

2. Bacaan Panjang 

 A = أ

 Ai = إي

 Au = أو

 

 

 

 

 

 Aw = أو

 Ay = أ ي

 Au = أو

 Ai = أ ي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam perkawinan, setiap orang mendambakan 

kehidupan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera 

sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Namun, tidak semua orang bisa 

mencapai sebuah keluarga yang dicita-citakan, hal ini di 

karenakan adanya perceraian. Dalam suatu perceraian 

terdapat tiga jenis bentuk, yaitu yang termaktub di dalam 

pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan adalah perkawinan dapat putus karena : a. 

kematian, b. perceraian, c. atas keputusan pengadilan. 

Secara langsung dapat diperhatikan, bahwa perceraian 

dan putusan hakim disebut secara terpisah.1 

Di sisi lain, adanya perkawinan akan menimbulkan 

akibat hukum perdata di antara mereka. Melihat tujuan 

mulia dari sebuah pernikahan yaitu membina keluarga 

                                                             
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 
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yang bahagia dan langgeng berdasarkan Tuhan Yang 

Maha Esa, dalam hal ini ada pengaturan hak dan 

kewajiban suami istri dari setiap suami istri agar impian 

suami istri dalam berumah tangga tercapai. terpenuhi. 

hidup dapat diwujudkan atas dasar cinta dan kasih 

sayang. Seperti dalam ayat al-Qur`an telah disebutkan 

sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, tidak 

halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa 

dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang 

Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka 

melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah 

dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak 

menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin 

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan 

padanya kebaikan yang banyak. (An-Nisa` 19.) 

Perceraian telah menjadi badai yang sangat dahsyat 

di masyarakat. Perceraian merupakan solusi atau pintu 

darurat jika hubungan suami-istri tidak dapat 

dipertahankan lagi. Dari sudut pandang Islam, perceraian 

adalah tindakan yang halal (hukum), tetapi Allah 

membencinya. Fenomena perceraian di Ponorogo 
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meningkat cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, 

bahkan bisa dikatakan terjadi secara masif. Banyaknya 

kasus perceraian merupakan fenomena yang menarik 

untuk ditelaah dan dianalisis secara komprehensif dan 

holistik dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial, 

antropologi dan agama karena kasus perceraian ini tidak 

berdiri sendiri-sendiri tetapi banyak disebabkan oleh 

tipologi dan kondisi internal dan eksternal masyarakat. 

Hal ini berdampak pada sosial ekonomi dan budaya adat 

istiadat, budaya dan agama penduduk Ponorogo. Selain 

itu, juga menimbulkan dampak pada hubungan suami-

istri, pembagian kerja dalam rumah tangga, sehingga 

mempengaruhi terjadinya kasus-kasus perceraian.2   

Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), selain 

membawa nilai ekonomi bagi keluarga, juga menyisakan 

banyak persoalan yang tak selamanya positif. Misalnya 

dalam kaitannya dengan pola asuh, keluarga merupakan 

lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberikan 

dasar bagi pembentukan sikap perilaku dan nilai-nilai 

kehidupan keluarga, untuk belajar menghormati orang 

                                                             
2 Mahfudz Junaedi, Fenomena Perceraian Dan Perubahan 

Sosial, Jurnal Yin Yang. Vol 13, No. 2, 2013, 260. 
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yang lebih tua dan membantu dalam memecahkan 

berbagai masalah yang muncul. Orang tua diharapkan 

dapat membantu anaknya menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya agar dapat menyelesaikan masalah secara 

realistis dan penuh kasih sayang.Kehidupan keluarga 

tidak selalu serasi seperti yang kita bayangkan dalam 

kehidupan nyata. Bahwa menjaga, melestarikan dan 

menyeimbangkan kehidupan dengan suami istri 

bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. 

Kenyataannya, banyak hal dalam cinta dan kehidupan 

yang harmonis antara suami dan istri tidak dapat 

diwujudkan. Terkadang istri tidak mampu mengatasi 

kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang 

didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan 

perceraian.3 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia dewasa ini, 

karena dalam suatu perkawinan yang sah akan terjalin 

hubungan antara laki-laki dan perempuan secara 

berkesinambungan, baik dalam hubungan antar anggota 

                                                             
3 Ibid.,, 
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masyarakat maupun antar keluarga. Kehidupan yang 

tenteram dan terpenuhinya segala kebutuhannya 

merupakan dambaan semua orang yang memegang teguh 

ajaran agama dan ajaran moral yang tinggi. Semua 

agama di dunia ini menganggap pernikahan sebagai hal 

yang sakral.4 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2021- 

Januari 2022 Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa, 

mengadili dan memutus  perkara cerai sebanyak 2.026, 

dengan rincian perkara cerai talak 563 perkara dan 

perkara cerai gugat 1.463. faktor ekonomi dan 

perseligkuhan masih menjadi faktor yang mendominasi 

terjadinya perceraian tersebut. Menurut Sukahata 

Wakono Humas sekaligus hakim di Pengadilan Agama 

Ponorogo, besarnya angka perceraian lebih di dominasi 

oleh yang mengajukan perempuan. Melihat tingginya 

angka percerain di Pengadilan Agama Ponorogo yang 

mayoritas di ajukan oleh tenaga kerja wanita (TKW) dari 

luar negeri seperti diantaranya Taiwan, hongkong, Korea 

                                                             
4 Kamal  Mukhtar,  Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  

Perkawinan,  Cet.  3,  (Jakarta:  Bulan  Bintang 1993): 6. 
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Selatan penyumbang terbesar di Pengadilan Agama 

Ponorogo.5  

Dalam fenomena perceraian ini kita bisa melihat 

tenaga kerja wanita yang bekerja di Taiwan dan 

Hongkong menggugat cerai suaminya katakan namanya 

NT TKW Taiwan dari Sukorejo, Ponorogo, ia 

menggugat suaiminya dikarenakan faktor ekonomi 

suami tidak mau bekerja berharap kiriman dari istrinya 

disamping itu suami selingkuh dengan wanita lain.6 

Kemudian SR TKW Hongkong dari Jenangan, 

Ponorogo, Ia menggugat Suaminya karena faktor 

ekonomi yaitu tidak bisa mengelola keuangan keluarga 

dengan baik yakni apabila kiriman dari istrinya untuk 

dibelikan matrial untuk membuat rumah malah 

digunakan keperluan tidak jelas dan tidak dibelikan 

matrial tersebut disamping itu suaminya juga hobi judi 

ayam kemudian dengan prilaku yang tidak berubah 

                                                             
5  Sukahata Wakano, Wawancara, Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo, Pada 14 Maret 2022 
6 NT, Wawancara, TKW Taiwan Pada 27 Januari 2022

  



7 
 

 
 

membuat si istri dari laur negeri melakukan gugatan 

cerai.7 

Rumah tangga telah menempatkan laki-laki (suami) 

sebagai sosok penanggung jawab, terutama dalam 

perekonomian keluarga. Namun kenyataannya tidak 

jarang  suami tidak mampu menghidupi keluarga secara 

finansial, sehingga seringkali suami istri bekerja untuk  

memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan di Ponorogo, 

istri rela merantau ke luar negeri  untuk bekerja menjadi 

TKW (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) untuk menopang ekonomi keluarga. Namun 

dalam kenyataanya dimanana seorang istri dengan niat 

awal untuk memperbaiki ekonomi terkadang 

dipertengahan jalan banyak yang menggugat suaminya 

dari luar negeri melalui jasa pengacara.8 

Sedangkan faktor utama perceraian TKW dapat 

dikelompokkan menjadi  3 (tiga) faktor, yaitu; ekonomi, 

lingkungan dan tanggung jawab. Ketiga faktor tersebut 

                                                             
7 SR , Wawancara, TKW Hongkong pada 28 Januari 2022 
8 Rohana muawanah, Realitas Gugat Cerai TKW (Asia 

Timur) di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, 
EDUGAMA : Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 5 

No. 2 Desember 2019, 155. 
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menimbulkan alasan yang digunakan untuk mengajukan 

gugatan, yaitu; tidak mencukupi kebutuhan hidup, suami 

dipidana penjara, akhlak (tidak setia), suami hilang dan 

perselisihan dalam keluarga. Faktor pendukung kuatnya 

sidang perceraian ditunjang oleh pendidikan, dukungan 

keluarga dan teknologi informasi.9  

Rendahnya kemampuan menyerap tenaga kerja 

rumah tangga, khususnya tenaga kerja perempuan, 

mendorong tenaga kerja perempuan untuk mencari dan 

memanfaatkan kesempatan bekerja di luar negeri. 

Perempuan yang memanfaatkan kesempatan bekerja di 

luar negeri disebut tenaga kerja wanita (TKW). Setiap 

Tenaga Kerja wanita memiliki alasan atau faktor 

pendorong di balik keputusannya untuk  bekerja di luar 

negeri. Namun, bekerja di luar negeri, selain dapat 

meningkatkan ekonomi keluarga, kemungkinan besar 

akan menimbulkan masalah keluarga, yang pada 

akhirnya berujung pada perceraian.10 

Pada dasarnya pernikahan merupakan  ikatan yang 

sangat kuat untuk menciptakan kehidupan keluarga yang 

                                                             
9 Ibid… 
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harmonis. Namun, Islam tidak  secara mutlak mengikat 

perkawinan, juga tidak memfasilitasi perceraian, dalam 

arti Islam membolehkan perceraian jika perceraian  

adalah jalan  terbaik. Putusnya hubungan perkawinan 

juga diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, yaitu bahwa perkawinan dapat diputus 

karena kematian, perceraian, dan dengan penetapan 

pengadilan. Sedangkan perceraian yang terjadi sebagai 

akibat dari perceraian atau atas perintah pengadilan harus 

memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116, 

sesuai dengan Keputusan Peraturan No. 19 Tahun 1975 

tahun pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 197 tentang Perkawinan pasal 39 ayat 2 secara 

khusus jika ingin bercerai harus ada alasan yang cukup  

yaitu antara suami istri tidak akan dapat  hidup rukun 

sebagai suami dan istri lagi.11 

Dari paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga Kerja 

Wanita Dari luar Negeri di Pengadilan Agama Ponorogo. 

                                                             
11 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka 

penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

perceraian di oleh tenaga kerja wanita (TKW) di 

Luar negeri di Pengadilan Agama Ponorogo?  

2. Bagaimana dampak gugatan cerai oleh para tenaga 

kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri 

terhadap keluarga? 

3. Bagaimana dampak gugatan cerai oleh para tenaga 

kerja wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri 

terhadap anak? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah 

dirumuskan diatas, sehingga dapat diketahui penelitian 

ini secara jelas dan terperinci. Adapun tujuan tersebut 

adalah: 
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1. Untuk menganalisis sebab sebab fenomena 

perceraian dari luar negeri dipengadilan agama 

ponorogo. 

2. Untuk menganalisis perubahan sosial dari 

seseorang yang berada di luar negeri yang semula 

bekerja untuk membantu perekonomian malah 

mengajukan gugatan dari luar negeri. 

3. Untuk menganalisis hak-hak anak pasca 

terjadinya perceraian oleh para Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) yang bekerja diluar negeri. 

 

D. Manfaat dan Keguanan 

Peneliatian inidilakukan dengan maksud memberikan 

manfaat dan kegunaan yang baik dari segi teoritis dan 

praktis: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah sumbangsih keilmuan dalam bidang 

kesejahteraan sosial mengenai masalah yang ada 

pada masyarakat luas tentang faktor-faktor penyebab 

perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW). 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi bagi pemerintah atau 
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lembaga terkait untuk menekan angka perceraian di 

kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

 

E. Kajian Terdahulu 

1. Rendahnya kemampuan menyerap tenaga kerja 

rumah tangga, khususnya tenaga kerja perempuan, 

mendorong tenaga kerja perempuan untuk mencari 

dan memanfaatkan kesempatan bekerja di luar 

negeri. Perempuan yang memanfaatkan kesempatan 

bekerja di luar negeri disebut tenaga kerja (TKW). 

Setiap TKW memiliki alasan atau faktor pendorong 

di balik keputusannya untuk bekerja di luar negeri. 

Akan tetapi, pergi bekerja ke luar  negeri tidak hanya 

dapat meningkatkan perekonomian keluarga tetapi 

juga tampaknya menimbulkan masalah keluarga 

yang akhirnya berujung pada perceraian. Penelitian 

ini dilakukan di Desa Kedungsalam, Kecamatan 

Donomulyo, Kabupaten Malang. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

apa saja yang menjadi penyebab perceraian dan 

dampaknya terhadap keluarga pekerja rumah tangga 
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di Hongkong dan Taiwan (TKW). Diketahui bahwa 

faktor penyebab perceraian pekerja TKW Hong 

Kong dan Taiwan adalah faktor ekonomi, pihak 

ketiga, kurang harmonis, kurang tanggung jawab dan 

faktor kecemburuan. Sedangkan dampak yang 

ditimbulkan dari perceraian  adalah menurunnya 

hasil belajar anak karena kurangnya perhatian dan 

kasih sayang orang tua. Anak-anak kehilangan 

identitas sosial atau sosial mereka.12 

2. Jurnal Penelitian “Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten 

Malang” yang dilakukan oleh Sulthon Miladiyanto, 

Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan Malang 

Tahun 2016. Penelitian ini berfokus pada faktor-

faktor Akar penyebab tingginya angka perceraian di 

kalangan TKI, dampak dari adanya perceraian dan 

upaya untuk mengurangi perceraian. Dari penelitian 

ini dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong 

                                                             
12 Janeko, Fenomena Perceraian di Kalangan Tenaga 

Kerja Wanita (TKW) Hongkong dan Taiwan (Studi di Desa 

Kedungsalam Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, Tesis, 

Fakultas Syariah, Jurusan AlAhwal Al-Syakhsiyyah, Universitas 

Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011. 
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seseorang menjadi TKI adalah mencari penghasilan 

yang lebih tinggi dan mencari pengalaman kerja. 

Setelah keluar, salah satu masalah yang dihadapi 

banyak TKI adalah perceraian. Faktor utama 

penyebab perceraian adalah komunikasi yang tidak 

konsisten antara  suami dan istri, menimbulkan rasa 

saling curiga, kondisi ekonomi yang tidak  membaik, 

penghidupan keluarga yang tidak memuaskan, dan 

ketidaksetiaan atau ketidaksetiaan. Dampak dari  

perceraian ini adalah tekanan mental pada suami istri 

dan anak. Dari penelitian sebelumnya atau penelitian 

di atas, ada beberapa alasan perceraian yang 

melandasi pengajuan TKI/TKW untuk cerai atau 

cerai, alasan perceraian adalah: (1) tingkat ekonomi 

tidak diberikan perbaikan, (2) komunikasi pasif, (3) 

perbedaan, (4) ketidaksetiaan/perselingkuhan, (5) 

masalah gizi internal, (6) saling curiga.13 

3. Abdul Jamil dan Fakhruddin melakukan penelitian di 

Indramayu dengan topik tentang isu dan realitas di 

                                                             
13 Sulthon Miladiyanto, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten 

Malang. Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1: 1 (Juni 2016) 
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balik tingginya angka perceraian; Gugatan cerai di 

Indramayu dimuat di Jurnal Harmoni Vol. Pada 1 

Agustus 2015, hasil penelitiannya yang menunjukkan 

bahwa jumlah perceraian tertinggi di Indramayu 

adalah perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan 

data Pengadilan Agama (PA), jumlah kasus 

perceraian di Indramayu tergolong tinggi. Sedangkan 

pada tahun 2014 di Kabupaten Indramayu kasus 

perceraian sebanyak 72%  dari kasus perceraian, 

jumlah kasus perceraian sebanyak kasus, sedangkan 

jumlah kasus cerai talak hanya 28%. Para ahli 

berspekulasi bahwa faktor di balik perceraian adalah 

banyaknya keluarga poligami, rendahnya tingkat 

pendidikan publik pada, banyaknya perempuan yang 

menjadi pekerja migran Indonesia di luar. negara dan 

jumlah orang yang menikah dini. Dapat dismpulkan 

dari penelitian ini yaitu dengan beratnya masalah 

yang dihadapi oleh seorang istri dan didukung oleh 

kedua orang tua, mereka beranggapaan apabila 

perkawinan masih dipertahankan secara mental dan 
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psikologi mereka akan tertekan dan apabila mereka 

berpisah maka akan lebih ringan beban merekan.14 

4. Etik Wulandari melakukan penelitian di Pengadilan 

Aagama Kabupaten Karanganyar, dari hasil 

penelitian tersebut adalah cerai gugat yang dilakukan 

pihak istri didasari pada; ada beberapa kasus di 

karang anyar suami yang melakukan poligami tanpa 

sepengatuhan istri, terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus atau 

ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga atau 

dalam membina keluarga, dan tidak diberi nafkah 

dan hilangnya tanggung jawab seorang suami kepada 

seorang istri.15 

 

5. Meningkatnya angka percerian dikarenakan oleh 

kumala dan Tri handayani diakibatkan dari adanya 

suatu perbedaan prinsip dalam keluarga sehingga 

                                                             
14 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik 

Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”. Harmoni : Jurnal 

Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei – Agustus 

2015), 138. 
15 Muhammad Julijanto, Masrukhin dan Ahmad Kholis 

Hayatuddin, “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga 

Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”. Buana Gender, Vol. 1 No. 1 

(Januari – Juni 2016), 57-58. 



17 
 

 
 

tidak ada rasa nyaman dan keharmnisan dan yang 

terjadi malah perselisihan dan pertengkarang yang 

tidak ada ujung selesainya. Dalam penelitian yang 

dilakukanya menunjukkan hasil bahwa memaafkan 

memberikan pengaruh sebesar 24,3% terhadap 

kepuasan perkawinan. Sabar memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan perkawinan dengan R sebesar 

0.391. R Square 0.153 pada level signifikansi 0.000 

(< 0.05). Yang artinya pengaruh sabar terhadap 

kepuasan pernikahan adalah sebesar 15.3%. 

Memaafkan dan sabar secara bersama-sama 

mempengaruhi kepuasan pernikahan dengan R 

sebesar 0.566, R Square sebesar 0.320 pada level 

signifikansi 0.000 (< 0.05). Artinya kedua variabel, 

memaafkan dan sabar, saling mengontrol dan 

berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan sebesar 

32%.16 

 

                                                             
16 Anisa Kumala dan Dewi Trihandayani, “Peran 

Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan Perkawinan”, 

Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris, 

Vol. 1, No. 1: 39-44 (2015), 39. 
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6. Penelitian terkait Aspek-aspek penyebab gugatan 

percerain di Karang Bendo Rogojampi Kabupaten 

Banyuwangi dilakuakn oleh Dias Yunas Eka 

Purnama bersama dengan Budhy Santoso. Dalam 

artikel hasil penelitiannya terungkap bahwa 

fenomena gugat cerai lebih tinggi disbanding cerai 

talak. Dimana data menunjukkan cerai talak di 

kabupaten Banyuwangi sebanyak 4726 sedangkan 

cerai talak sebanyak 2733 kasus. Sedang di Karang 

Bendo sendiri kasus cerai gugat sebanyak 24 dan 

cerai talak sebanyak 8 kasus selama tahun 2011. 

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa 

banyak aspek dan faktor yang mempengaruhi 

tingginya angka perceraian karena ada campur 

tanagn dari kedua orang tua, suami ketahuan 

selingkuh, tidak kecukupan dalam hal ekonomi serta 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. 

Tingginya cerai gugat dilator belakangi oleh 

terjadinya peubahan sosial dalam masyarakat, 
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sehingga ada pergeran cara pandang dan cara piker 

dalam memahami perceraian. 17 

7. Ayescha Ajrina mencoba menyoroti dampak dari 

perceraian orang tua terhadap perilaku anak. Adapun 

pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan di 

Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian orang 

tua terhadap anak berdampak positif dan juga 

negatif. Dampak positifnya adalah mengatasi 

frustasi, mampu berfikir dan bersikap 

realistis/rasional atas kehidupannya. Sedangkan 

ampak negatifnya adalah anak dapat berperilaku 

tidak terkontrol, frustasi, tidak mampu bersikap 

realistis/rasional atas kenyataan.18 

 

                                                             
17 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-

Aspek Penyebab Perceraian Gugat di Desa Karangbendo Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Artikel Ilmiah Hasil 

Penelitian Mahasiswa,Vol. I No.1 (2013), 1-7.  
18 Ayescha Ajrina, “Dampak Perceraian Orang Tua 

Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan Pontianak Barat 

Kalimantan Barat”, Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi, Vol. 3 No. 3 

(September, 2015), 1-18. 
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8. Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan 

Agustin Rahmawati dalampenelitiannya yang 

berjudul “Komitmen Pernikahan Rendah Sebagai 

Penyebab Perceraian” yang dimuat dalam Jurnal 

Komunitas merupakan penelitian yang dilakukan di 

Kedungkandang Malang, dimana pendekatan  

digunakan sebagai pendekatan alami dengan 

wawancara mendalam (indepth interview). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar 

informan tidak memahami arti dan tujuan 

pernikahan. Berbagai hal/alasan diberikan seperti 

penyebab perceraian seperti: ekonomi, kekerasan 

dalam rumah tangga  (KDRT), perselingkuhan, dll. 

Tetapi penyebab paling mendasar dari perceraian 

adalah kurangnya komitmen antara masing-masing 

pihak dalam mencapai tujuan perkawinan.19 

9. Nurhasanah dan Rozalinda, dalam artikel  berjudul 

“Persepsi Perempuan tentang Perceraian: Sebuah 

Studi Analitis Tingkat Gugatan Perceraian 

                                                             
19 Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin 

Rahmawati, “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai 

Sebab Perceraian”, Jurnal Komunitas Research & Learning in 

Sociology and Anthropology, Vol. 5 No. 2 (2013), 208-218. 
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Augmentant di Pengadilan Agama Padang”, 

menyimpulkan hasil penelitian, belajar adalah 

menyenangkan tidak lagi dianggap tabu  tetapi 

adalah solusi untuk masalah yang berhubungan 

dengan pernikahan. Perubahan persepsi perempuan 

tentang perceraian disebabkan oleh  faktor, yaitu:  

tingkat pendidikan perempuan yang lebih tinggi, 

perempuan yang lebih sadar hukum, dan peluang 

karir bagi perempuan, perempuan  dan  perubahan 

stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai. 

Perubahan persepsi perempuan tentang perceraian 

dengan bertambahnya proses perceraian yang 

dipengaruhi oleh teknologi informasi seperti media 

massa, baik media cetak maupun media massa 

perangkat elektronik, melemahnya lembaga 

perkawinan dan melemahnya pandangan  perempuan 

tentang perceraian. perkawinan dan melemahnya 

pemahaman perempuan tentang nilai-nilai agama.20 

 

                                                             
20 Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan 

Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka 

Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, Jurnal Ilmiah Kajian 

Gender, Vol. 4 No. 2 (2014), 181-201. 
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F. Sistematika Penulisan 

Agar  penulisan  dalam  penelitian  ini  sistematis  

dan  jelas  maka penulis  akan  menjelaskan  sistematika  

pembahasan  dalam  penelitian  ini sebagai berikut:  

BAB 1   : PENDAHULUAN  

Dalam  pendahuluan  penulis  akan  memaparkan  

secara  umum terkait  tesis  ini  yang  meliputi  :latar  

belakang  masalah,  rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Dalam  bab  ini  penulis  akan  membahas  tentang  

teori  yang  akan dipakai  yaitu  tentang Fenomena 

perceraian dari kalangan Tenaga Kerja Wwanita  di luar 

negeri di Pengadilan Agama Ponorogo  dan  teori  

sosiologi perubahan sosial nanang martono. 

BABA III : METODE PENELITIAN 

Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian kualitatif dalam menggali data dan menjawab 

penelitian tersebut. 
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BAB IV: PAPARAN DATA  

Dalam  bab  ini  penulis  akan  memaparkan  data  

hasil  observasi lapangan  serta  wawancara  dari  

berbagai  informan  dari  elemen baik dari hakim 

,panitera atau panitera pengganti serta advokat 

dilingkungan pengadilan agama ponorogo serta 

wawancara kepada informan dalam hal ini Tenaga kerja 

wanita yang telah bercerai di pengadilan agama 

ponorogo. 

BAB V: ANALISIS TERJADINYA FENOMENA 

PERCERAIAN OLEH TENAGA KERJA WANITA 

DARI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

Dalam  bab  ini  penulis  akan  menganalisis  secara  

rigid  dan  detail fakta yang ditemukan mengenai 

fenomena perceraian dari kalangan tenaga kerja wanita 

dari luar negeri di pengadilan agama ponorogo.  Pisau 

analisis yang akan digunakan adalah teori sosiologi 

perubahan sosial Nanang Martono,  yang pada akhirnya 

akan membawa dan menemukan hasil akhir dari 

penelitian ini. 
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BAB VI: PENUTUP  

Dalam bab ini yang merupakan bab terakhir atau bisa 

dikatakan bab penutup yang mana penulis akan 

memberikan kesimpulan dari penelitian ini, serta saran 

dalam penelitian ini. 
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BAB II 

PERCERAIAN DALAM  PANDANGAN HUKUM 

POSITIF 

 

A. Definisi perceraian 

Perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan, 

dalam fiqih Islam terdapat tiga metode  dan  istilah  yang  

digunakan  yaitu;  cerai  talak  (talak),  gugat  cerai  

(khulu’)  dan fasakh. Menurut  Subekti  istilah  

Perceraian  ialah  penghapusan  perkawinan  dengan 

putusan hakim di dalam pengadilan, atau tuntutan oleh 

salah satu pihak dalam perkawinan itu.21 Sedangkan 

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa 

putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian. 

Pada dasarnya sebuah perkawinan merupakan 

harapan bagi seseorang untuk hidup bersama selamanya, 

namun demikian badai dalam rumah tangga dengan 

berbagai permaslaahan atau gesekan yang timbul 

mengakibatkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga 

                                                             
21 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, XXXI (Jakarta: 

PT. Intermasa, 2003): 42.  
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yang berakibat hukum putusnya sebuah perkawian.  

Perceraian  bahasa Indonesia berasal dari perceraian 

suku kata cerai,  

Menurut bahasa, perceraian  berarti perpisahan, 

seperti perceraian antara seorang pria dan seorang 

wanita. Istri, perpisahan, perceraian. Perceraian disebut 

Tarak, atau menurut para ahli Fiqh firqoh.Perceraian 

menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, 

dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, 

perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, 

menceraikan.  Perceraian menurut ahli fikih disebut 

thalak atau firqoh. Talak diambil dari kata اطالق (ithlaq), 

artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan 

dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan 

perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.22 

Perceraian adalah runtuhnya hubungan pria-wanita 

karena ketidakcocokan satu sama lain. Pembubaran 

perkawinan oleh suami atau istri, atau dengan 

kesepakatan bersama apabila hubungan mereka tidak 

lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. 

                                                             
22 Slamet Abidin Aminuddin, Fikih Munakahat I, Bandung: 

(CV Pustaka Setia: 1999):  9. 
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Perceraian dilakukan dengan alasan yang baik dalam 

hukum perkawinan Indonesia saat ini. Hal itu diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Surat Keputusan Nomor 9 Tahun 1975 

tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan.23 

Undang-undang yang berlaku di indonesia, yakni 

undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

mengenal dua jenis gugatan perceraian, yakni :  

a. Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang 

beragama islam, di mana suami (pemohon) mengajukan 

permohonan kepada pengadilan agama untuk 

memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, 

berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh 

suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun 

agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan 

menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan 

pengadilan agama.  

b. Cerai Gugat, yaitu proses perceraian dimana 

seorang istri (penggugat) mengajukan gugatan terhadap 

                                                             
23 UU No. 1/1974 tentang perkawinan 
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suaminya (tergugat) di pengadilan agama, dan berlaku 

juga terhadap gugatan terhadap suami yang dilakukan 

oleh istri non muslim di pengadilan negeri. Perceraian 

yang mendominasi jenis perceraian ini ada cerai gugat 

banyak di temui di lapangan seorang istri lebih banyak 

menggugat suami baik dari luar negeri maupun dari 

dalam negeri.24 

Talak adalah melepas ikatan atau membatalkan 

perjanjian sedangkan Furqah artinya bercerai, kemudian 

dua kata tersebut di pakai oleh ahli fiqih sebagai 

percerain suami istri. Dipahami bahwa perceraian dalam 

agama diperbolehkan, tetapi pelaksanaannya harus 

didasarkan pada alasan yang kuat, dan cara-cara lain 

yang telah dicoba sebelumnya masih merupakan 

kelengkapan kehidupan keluarga suami  dan istri. 

Berikutnya adalah upaya terakhir yang dilakukan suami 

dan istri jika mereka tidak mencerminkan sesuatu yang 

baik dan tidak ada jalan keluarnya, maka Allah SWT 

menyediakan pintu darurat, semacam solusi atau, 

                                                             
24 Adi Bahari, Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian 

Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2012): 17.  
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perbaikan dan lanjutan perkawinan  dan  Dikonfigurasi 

setelah ke tahap  perbaikan  akan dilakukan  sendiri  atau  

suami istri,  keluarga, menurut pengadilan, solusi ini jika 

dilakukan dengan paksaan dan kondisi tertentu terpenuhi 

dapat dibenarkan oleh hukum peradilan agama .25 

Hukum  talak  pada  dasarnya  dibagi  dalam  lima  

bentuk sesuai  dengan  kondisi mengapa talak itu perlu 

dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Adapun hukum 

dari talak adalah sebagai berikut: 

a. Wajib,  yaitu  apabila  terjadi syiqaq 

(pertengkaran)  antara  kedua  suami  istri, kemudian 

diutus dua orang hakam (pendamai) tetapi kedua hakam 

itu gagal dalam usahanya  dan  tidak  ada  jalan  lain  

selain  bercerai, maka  ketika  itu  wajib menjatuhkan 

talak.  

b. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan talak dengan 

tidak ada sebab musababnya.  

c. Mubah (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, 

seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.  

                                                             
25  Muhammad Bagir, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 

2002): 138. 
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d. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga 

kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak 

diacuhkannya. 

e. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri 

dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi 

boleh dicampuri.26 

Sebagai aturan umum, seorang suami berhak untuk 

menceraikan, dan janji cerai hanya dapat dibuat oleh 

suami atau penerus atau agennya yang sah, tetapi tidak 

tanpa pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, 

perceraian tidak dapat diselesaikan tanpa alasan yang 

baik atau atas dasar faktor-faktor yang meningkatkan 

perceraian. Alasan yang dapat digunakan untuk 

mengajukan gugatan cerai adalah Pasal 39 ayat (2) dan 

Pasal 19 P.P. No.9/1975,  pada intinya berbunyi sebagai 

berikut:Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 

pemabuk,pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang 

sukar disembuhkan.  

                                                             
26 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, 5th 

ed. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974). 113  
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a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 

dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa 

alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.  

b. Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 

lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung.  

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 

penganiayaan berat yang  membahayakan pihak lain.  

d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat  menjalankan 

kewajibannya sebagai suami/istri.  

e. Antara suami istri terus menerus terjadi 

pertengkar an dan perselisihan dan tidak ada harapan 

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, perceraian atau talak 

adalah hak suami untuk mendapat nafkah atau sebab-

sebab yang dibenarkan oleh ajaran agama. Namun, istri 

juga berhak mengajukan gugatan cerai terhadap 

suaminya, yang dikenal sebagai Kuru. Hak untuk 

mengakui Kuru dimaksudkan agar suami tidak 

melakukan hak cerai secara sewenang-wenang dan 

memberitahukan kepada  suami bahwa istrinya 
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mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri 

perkawinan..27 

 

B. Rukun dan Syarat Syahnya Perceraian 

Pilar talak merupakan elemen kunci yang harus ada 

dalam perceraian dan perceraian terwujudnya perceraian 

tergantung pada keberadaan dan keutuhan faktor-faktor 

yang terlibat. Masing-masing pilar tersebut memiliki 

persyaratan sebagai berikut: Sebagaimana disepakati 

oleh para ulama, Kontroversial.28 Rukun dan syarat talak 

tersebut sebagai berikut: 

a. Suami. Suami adalah yang memiliki hak talakdan 

yang berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, 

suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai 

berikut:29 

1) Baligh, oleh karena talak itu perbuatan hukum maka 

harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh. 

Persyaratan baligh ini didasarkan pada sabda Nabi 

                                                             
27 Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Persfektif Hukum 

Islam,” Jurnal Asy-Syar’iyyah1, no. 1 (June 2016): 219 – 233. 221  
28  Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Teras, 

2009), hlm.234 
29 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 

2003), 202. 
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yang diriwayatkan oleh An-Nasai dari Aisyah: 

Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur 

sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan 

orang gila sampai ia berakal atau sehat.  

2) 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. 

3) Atas kehendak sendiri. Yang dimaksud atas kemauan 

sendiri ialah adanya kehendak pada diri suami untuk 

menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan 

sendiri, bukan karena dipaksa orang lain 

a. Istri. Syarat seorang istri untuk menceraikan 

suaminya secara sah adalah: Istri terikat dengan suami 

dengan perkawinan yang sah (Jika akad nikahnya 

mencurigakan, istri tidak Dapat diceraikan dari 

suaminya), wanita itu harus dalam keadaan suci Tidak 

dicampur oleh suaminya di era suci ini, dan istri Hamil.30 

                                                             
30  Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013): 120. 
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b. Sighat Talak. Sighat talak ialah kata-kata yang 

diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang 

menunjukkan talak,baik itu sharih (jelas), kinayah 

(sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi 

suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.31 

c. Qashdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan 

talak itu memang dimaksudkan oleh yang 

mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud 

lain.32 

 

C.  Macam macam cerai talak 

A. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau 

keadaan isteri waktu talak itu diucapkan, talak dibedakan 

kepada: 

1) Talak Sunni, ialah talak yang pelaksanaannya 

sesuaidengan tuntutan 

Al-Qur‟an dan sunnah. Empat kriteria talak sunni 

diantaranya: 

                                                             
31  Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,........., 

hlm.204 
32  Ibid,.. 
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a) Isteri sudah pernah dikumpuli. 

b) Isteri segera melakukan iddah setelah ditalak 

c) Isteri yang ditalakdalam keadaan suci, baik 

diawalsuci maupun diakhir suci. 

d) Dalam masa lsuci pada waktu suami 

menjatuhkan talak isteri tidak dicampuri. 

2) Talak Bid’iy, yaitu talak yang dijatuhkan tidak 

menurut tuntutan agama. Talak yang termasuk dalam 

talak bid‟iy ialah: 

a) Talak yang dijauhkan pada waktu isteri sedang 

menjalani haid atau sedang nifas. 

b) Talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dala 

keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu. 

3) Talak La Sunni Wala Bid’iy, yaitu talak yang 

tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak termasuk 

kategori talak bid‟iy, yaitu: 

a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum 

pernah digauli. 

b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum 

pernah haid. 
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c)  Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang 

sedang hamil.33 

B. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata 

yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak 

dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:34 

1) Talak Sharih, yaitu talak dengan cara 

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 sharih ada tiga, yaitu talak, firaq dan sarah, ketiga 

ayat itu disebut dalam Al Qur‟an dan hadits. 

2) Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan 

kata-kata sindiran, atau samar-samar. 

C. Ditinjau dari segikemungkinan suami merujuk 

kembali isterinya atau tidak, talak dibagi menjadi dua 

macam: 

1) Talak Raj’i, yaitu talak yang dijatuhkan suami 

terhadap isterinya 

                                                             
33 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,.....,.194. 
34 Ibid..195 
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yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh 

ganti harta dari isteri, talak yang pertama kali dijatuhkan 

atau yang kedua kalinya. 

2) Talak Ba’in, yaitu talak yang tidak memberi hak 

merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. 

Talak Ba’in ada dua macam, yaitu:35 

a) Talak Ba’in Sughro, yaitu talak yang tidak 

memberikan hak rujuk kepada suami tetapi suami bisa 

menikah kembali kepada isterinya dengan tidak 

disyaratkan isteri haru menikah dahulu dengan laki-laki 

lain. 

b) Talak Ba’in Kubro, yaitu talak apabila suami 

ingin menikah kembali kepada mantan isterinya, selain 

harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, 

disyaratkan isteri terlebih dahulu harus sudah menikah 

dengan orang lain dan telah diceraikan. 

D. Ditinnjau dari segi cara suami menyampaikan 

talak terhadap isterinya, talak ada beberapa macam, yaitu 

sebagai berikut:36 

                                                             
35 Supriatna dkk, Fiqh Munakahat II,........., 33. 
36 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,....., 200-201. 
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i. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang 

disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan 

isterinya dan isteri mendengar secara langsung uacapan 

suaminya itu. 

ii. 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 tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski 

yang bersangkutan dapat mengucapkannya. 

iii. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan 

dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. 

iv. 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 di hadapan suami bahwa suami 

mentalak isterinya. 
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D. Sebab Sebab cerai talak 

Sebab-Sebab cerai talak diantarannya sebagai 

berikut: 

1. Suami tidak menunaikan kewajiban yang 

dibebankan Allah kepadanya terhadap istri, yang 

dikarenakan faktor jahil (tidak mengerti), lalai, 

atau karena sengaja menentang syari‟at Allah. 

Selayaknya, seorang suami belajar untuk 

mengetahui tentang hak- hak istrinya.Tidak 

menganggap hal ini sepele dan hendaklah dia 

takut kepada Allah dalam mempergauli istrinya. 

Dengan demikian, diharapkan bahtera rumah 

tangga yang mereka arungi bersama akan tetap 

langgeng di bawah naungan syari‟at Islam yang 

mulia. Di antara hak-hak suami terhadap istrinya, 

yaitu agar suami memperlakukan istri dengan 

baik, memberinya nafkah, menghormatinya, 

berlemah-lembut, memaklumi kekurangan 

istrinya dan menjaga kehormatan istrinya.37 Hal 

                                                             
37 Muhammad Al-Kaafi, Analisis Terhadap Tingginya 

Angka Cerai Gugat Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyumas 

Pada Tahun 2011 (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013), 25-29. 
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ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-

Baqarah ayat 228: Artinya: Bagi mereka (para 

istri) terdapat hak-hak yang wajib ditunaikan 

(terhadap suami mereka), sebagaimana mereka 

memiliki hak-hakyang wajib ditunaikan suami. 

2. Tidak mematuhi wasiat Rasulullah Shallallahu 

'alaihi wa sallam, (yaitu) agar menikahi wanita 

yang taat agama, sebagaimana dalam sabdanya : 

Artinya, Wanita dinikahi karena empat perkara, 

karena hartanya,keturunannya, kecantikannya, 

maupun agamanya; maka carilah yang taat 

beragama.”  Ketika salah seorang dari pasangan 

tersebut taat beragama, sementara yang lainnya 

tidak taat, pasti akan terjadi berbagai macam 

prahara antara keduanya. Seorang yang taat 

beragama akan berbuat hal-hal yang diridhai 

Allah, sedangkan pasangannya yang tidak taat, 

pasti akan menurutkan hawa nafsunya.38 

3. Kemarahan yang meluap banyak menjadi 

penyebab suami terlampau cepat menjatuhkan 

                                                             
38 Ibnu Hajar al Asqalani, Fathul Baari, Jilid 25, Cet ke 2, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 103. 
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thalak. Bahkan, sebagaian suami ada yang 

memiliki tabiat jelek, (yaitu) selalu mengancam 

akan menceraikan istri, jika melanggar apa yang 

dibencinya, walaupun hanya sepele. Jangan 

sampai suami berbicara semaunya, hingga tanpa 

sadarmengeluarkan kata-kata "talak". Rasulullah 

Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Artinya: 

Bukanlah orang kuat itu yang dapat menjatuhkan 

lawan dalam berkelahi, (tetapi) orang yang kuat 

ialah orang yang dapat meredam kejolak marah, 

ketika dia akan marah.”39 

4. Ila' (sumpah suami untuk tidak mencampuri 

istrinya selamanya, ataupun lebih dari empat 

bulan). Demikian Ini merupakan bentuk 

kezhaliman suami terhadap istri. Maka 

hendaknya para suami tidak 

menzhalimi hak-hak istri. Rasulullah bersabda: 

Diceritakan Abdullah bin musallamah bin 

qa‟nab, diceritakan Dawud dari Ubaidillah bin 

Muqsim dari Jabir bin Abdullah, Rosulullah 

                                                             
39 Imām An-Nawawī, Syarah Shahih Muslīm, Cet ke I 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 496. 
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SAW Bersabda: Takutlah kalian berbuat zhalim. 

Sesungguhnya, kezhaliman itu kegelapan pada 

hari kiamat. 

5. Penyakit berkepanjangan yang menimpa suami. 

Terkadang hal ini menjadi penyebab istri 

menuntut cerai. Andai saja istri mau bersabar 

dan tetap merawatnya dengan mengharap balasan 

dari Allah, hal itu akan lebih baik baginya. 

 

E. Sebab- Sebab Cerai Gugat 

Sebab-sebab cerai gugat antara lain : 

1. Istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap 

suami, disebabkan karena jahil, lalai, atau 

sengaja menentang syari'at Allah. Diantara 

kewajiban istri, yakni: mendengar dan patuh 

kepada suami, berhias diri di hadapannya, tidak 

membuatnya marah, tidak menolak berhubungan 

jika diajak suami, menjaga harta dan rumah 

suami, serta mempergauli suami dengan cara 

yang baik. 

2. Istri yang tidak taat bersuamikan pria yang 

shalih. Banyak mahligaiperkawinan yang hancur 
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berantakan, karena sang istri sulit meninggalkan 

kebiasaan buruknya. Seorang istri yang 

mendapatkan suami shalih, selayaknya bersyukur 

dan berupaya mengikuti jejak suaminya untuk 

dapat istiqamah dalam beragama. Sehingga akan 

mendapatkan hidup tentram dan bahagia, dengan 

izin Allah. Sebab kebahagiaan hanya akan 

datang, bila taat kepada Allah. Sebagaimana 

firrman-Nya dala Surat Thaha ayat 123: 

Artinya: Barang siapa yang mengikuti petunjuk-

Ku, maka dia tidak akan pernah tersesat atau pun 

celaka.” 

3. Mengadukan berbagai macam permasalahan anak 

atau membantahsuami yang sedang marah atau 

keletihan. Akhirnya, tidak mustahil 

gejolak amarah suami semakin menjadi dan tidak 

mustahil akan menceraikannya. Seorang istri 

dituntut untuk mengerti kondisi suami.Tidak 

perlu melaporkan permasalahan rumah tangga 

kepadanya ketika kondisinya tidak tepat. Jikalau 

harus mengadukan berbagai masalah, hendaklah 

dengan cara lemah lembut hingga suami dapat 
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mengerti dan memahami yang diinginkan 

olehnya. Janganlah seorang istri membakar 

kemarahan suami dengan mendebatnya ketika 

suami sedang marah. 

4. Nusyuz (menentang suami) dan sikap buruk istri. 

Faktor ini banyak membunuh perasaan cinta 

diantara keduanya dan menjadi penyeba 

menjauhnya suami. Dalam menyikapi nusyuz 

istri, Allah Ta'ala telah memberikan cara yang 

paling efektif untuk menjaga terurainya tali 

pernikahan. 

5. Istri tidak mencintai suami. Ketika istri merasa 

mustahil dapat hidup berdampingan dengan 

suami dan merasa tidak akan dapat bersikap 

ramah, maka diperbolehkan baginya untuk 

menuntut khulu' sebagai 

solusi terakhir, ketika istri merasa yakin akan 

berbuat maksiat dan tidak dapat menjalankan 

kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, tidak 

ada jalan lain, kecuali memisahkan antara 

keduanya. 
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6. Istri ditimpa penyakit yang berkepanjangan 

ataupun telah lama menikah, namun belum jiga 

membuahkan keturunan. Dalam kondisi seperti 

ini, selayaknya suami tetap mempertahankannya 

sebagai bentuk penghormatan dan balasan 

kesetiaannya selama pernikahan mereka. 

Solusinya, mungkin saja bagi suami untuk 

menikah lagi. Adapun masalah belum 

mendapatkan keturunan, mungkin juga 

disebabkan kemandulan suami. Dan jika ternyata 

disebabkan istri, maka tidak layak bagi suami 

meninggalkannya. Seharusnya dia memaklumi 

dan tetap mempergaulinya dengan baik. 

 

Imam Nawawi percaya bahwa hukum asli Kuru 

dapat diterima, menurut konsensus ulama. Tebusan itu 

berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta 

lainnya. Di sisi lain, Al Jajiri membagi metode Kulu’ 

menjadi empat lebih detail sebagai berikut. 

1. Boleh, ketika perlu atau terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus 
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2. Wajib, ketika seorang suami lalai dalam kewajibanya 

dan keluar dari agama islam 

3. Haram, ketika menimbulkan ke mudharatan 

4. Makruh, hukum asalnya menurut sebagian ulama.40 

Dalam prakteknya pada Indonesia khulu` diajukan 

pada forum pengadilan (Pengadilan Agama) yang dibuat 

sang pemerintah. Artinya suatu gugatan perceraian akan 

diakui negara & akan mempunyai kekuatan sah formal 

jika dilakukan pada Pengadilan Agama & diputuskan 

sang seseorang hakim. Hal ini termuat dalam (Pasal 1 

Bab I Ketentuan Umum PP No. 9/1975 mengenai 

Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 mengenai 

Perkawinan). 

Khulu’ yang diajukan melalui lembaga pengadilan 

harus memenuhi syarat-syarat antara lain: 

1. Suami berbuat zina,  pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya 

2. Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun 

berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang 

                                                             
40  Al Jaziri, “Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba’ah” 

(IV/186, n.d.) 
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jelas. artinya suami meninggalkan isteri dengan 

sadar dan sengaja  

3. Suami  di  hukum  penjara  selama  5  tahun  atau  

lebih  setelah  perkawinan dilangsungkan  

4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya 

isteri  

5. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai suami karena cacat badan atau penyakit 

yang dideritanya.  

6. Terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  

menerus tanpa  kemungkinan  untuk rukun 

kembali  

7. Suami melanggar taklik talak yang di ucapkan 

saat ijab-qobul  

8. Suami beralih agama atau murtad yang 

mengakibatkan ketidakharmonisan dalam 

keluarga. 

Pengajuan khulu’ di Indonesia diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 19 

dimana gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan 

terjadinya perceraian yang tidak lain memiliki kesamaan 

denganpoin-poin yang disebutkan dalam Kompilasi 
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Hukum Islam (KHI). Adapun alasan-alasan yang 

membolehkan isteri mengajukan tuntutan cerai gugat ke 

Pengadilan Agama antara lain:41  

a) Suami Cacat atau Aib  

Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntu 

danlemah syahwat. Imam Syafi’i dan Imam Maliki 

menambahkan cacat lainnya berupa gila, lepra, kusta dan 

kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin 

Hambal menambahkan dengan banci 

b) Suami Tidak Memberi Nafkah  

Tidak mampu mencari nafkah berarti suami tidak 

memiliki harta dan tidak dapat memberikan apa-apa 

kepada istrinya. Dalam hal ini, pendapat Imam Malik, 

Imam Syafii, dan Imam Ahmad dapat dipisahkan dari 

suami istri karena tidak memiliki mata pencaharian, 

asalkan harus dengan keputusan hakim atau gugatan 

istrinya. 

c) Suami Dipenjara  

                                                             
41 Umar Said, Hukum Islam (Surabaya: Cempaka, 1990). 

263  
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Jika sang suami divonis penjara, sang istri dapat 

mengajukan gugatan cerai, dan sang istri berisiko 

mengingat suaminya. Menurut Imam Malik, seorang 

wanita akan mengajukan gugatan cerai jika hakim 

memutuskan untuk memenjarakannya lebih dari tiga 

tahun. Jika klaim wanita itu benar, hakim dapat 

mengucapkan talak dengan talak ba'in. Namun, Imam 

Ahmad menganggapnya sebagai Fasak. Ibnu Taimiyah 

mengatakan hal yang sama berlaku untuk wanita yang 

suaminya ditangkap atau dipenjara. Jika seorang istri 

tidak dapat menghubungi suaminya secara fisik, itu 

seperti istri yang hilang. 

Perceraian  juga didefinisikan sebagai  peristiwa 

perpisahan  resmi antara suami dan istri, yang 

memutuskan untuk tidak memenuhi kewajiban dan 

tanggung jawab mereka sebagai suami istri. Mereka 

hidup dan tidak lagi hidup bersama karena tidak 

memiliki ikatan  resmi. Orang yang bercerai dan tidak 

memiliki anak  tidak akan trauma dengan anak-anaknya. 

Namun bagi  yang sudah memiliki anak, perceraian 
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menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak.42 

Jadi, perceraian merupakan putusnya hubungan antara 

suami-isteri karena ada suatu konflik atau alasan tertentu 

melalui proses legal/hukum yang telah disepakati kedua 

belah pihak. 

 

F. Dasar Hukum Perceraian 

Adapun dasar hukum perceraian sebagai berikut: 

1) Al-Qur’an 

Al-Quran Surat AT Talak ayat 1 

Al-Quran Syrat  At Talak ayat 2 

Dalam surat Al-Baqarah ayat 227 disebutkan,“Dan 

jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, 

maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha 

Mengetahui.” 

2) Perkara halal yang paling tidak disukai Allah 

adalah talak." Hadits riwayat Ibnu Majah, Hakin, Nasai, 

Abu Dawud, Baihaqi.43 

                                                             
42 Agoes Dariyo, Memahami Psikologi Perceraian dalam 

Kehidupan Keluarga, Jurnal Psikologi, Vol. 2 No. 2, (Desember 

2004), 94. 
43 Baca artikel wolipop, "Perceraian dalam Islam, 

Bagaimana Hukumnya?" selengkapnya https://wolipop.detik.com 
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3) Perceraian diatur dalam Pasal 39 – 41 UU nomor 

1 tahun 1974 jo pasal 19 – 36 PP nomor 9 tahun 

1975,pasal 207 – 232 a KUH Perdata. Untuk bercerai 

harus ada alasan-alasan sah seperti yang disebutkan 

dalam Perundang-undangan,tidak boleh atas persetujuan 

kedua pihak saja.44 

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

Berdasarkan berbagai sumber di atas, hukum Al-

Qur'an, As-Sunnah, dan Indonesia secara jelas 

menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan yang suci 

dengan tujuan mulia untuk melindungi keturunan. Oleh 

karena itu, perkawinan pada hakekatnya adalah suatu 

ikatan yang  sulit untuk diputuskan (perceraian). Allah 

SWT mengizinkan perceraian, tetapi Ia juga 

membencinya. 

 

                                                                                                                    
/wedding-news/d-5157711/perceraian-dalam-islam-bagaimana-

hukumnya. Diakses 10 oktober 2021, Pukul 21.00 WIB. 
44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 
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G. Tata cara Perceraian menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa proses 

perceraian Itu diajukan ke pengadilan. Tata cara beracara 

diatur dengan ketentuan perundang-undangan lain (Pasal 

40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan 

Inkuisisi bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi 

Orang Lain (UU No. 11974, Pasal 63 (1) dan Pasal 16 

PP No.91975).45 

Tata cara perceraian diatur dalam PP no. 9-1975 Bab 

V pasal 14-36 dan di dalam UU no. 7-1989 tentang 

Peradilan Agama pada Bab IV tentang 

Hukum Acara yang mengatur tentang pemeriksaan 

sengketa perkawinan, cerai talak (pasal 66-72), cerai 

gugat (pasal 73-86), cerai dengan alasan zina 

(pasal 87-88).  

Menurut PP No. 9 tahun 1975 tentang Tata Cara 

Perceraian, ia menyatakan: Di atas segalanya, suami 

adalah suami yang sudah menikah pernikahan Islam, 

bercerai dari istrinya, Silakan kirimkan surat yang berisi 

                                                             
45 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, 

(Bandung: Mandar Maju, 1990): 172. 
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berikut ini ke Inkuisisi tempat tinggal Anda: Disertai 

dengan pengumuman bahwa ia bermaksud menceraikan 

istrinya Sebutkan alasannya dan minta pengadilan untuk 

mendengarkan secara lisan Untuk itu (Pasal 14). Pasal 

14 PP No. ini 9 tahun 1975 Pasal ini dan pasal 15, 16, 

17, 18 telah ditetapkan untuk mendominasi Sehubungan 

dengan "perceraian", oleh karena itu, ketentuan ini tidak 

berlaku untuk seseorang Orang lain yang bukan pemeluk 

agama lain.46 

Pasal 15 mengatur pengadilan selambat-lambatnya 

Hubungi pemohon dan istrinya dalam waktu 30 hari 

untuk menanyakan Penjelasan Pasal 16 menyatakan 

bahwa pengadilan hanya memutuskan hal ini. Dipanggil 

untuk bersaksi dalam perceraian jika ada alasan yang 

baik Menurut hukum dan suami istri, itu tidak bisa lagi 

didamaikan. Pasal 17 mengatur bahwa ketua pengadilan 

menerbitkan akta cerai setelah sidang pengadilan. Pasal 

18 menyatakan bahwa perceraian terjadi ketika 

perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

                                                             
46 Ibid,.. 
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Tata cara proses perceraian (perceraian proses) di 

pengadilan Berlaku untuk istri yang sudah menikah 

(bukan suami) Tapi setelah Islam mengajukan proses 

melalui Inkuisisi Juga bagi suami isteri islam lainnya 

yang menikah diluar Islam oleh pengadilan negeri 

diperbolehkan dalam Pasal 20-36 PP No. 9-1975 

Dengan demikian PP no. 9-1975 mengatur tata cara 

perceraian itu dalam dua cara, yaitu “Cerai Talak” yang 

dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan 

perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan 

Agama dan “Cerai Gugat” yang dapat diajukan isteri 

terhadap suami yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama 

dan “Gugatan Cerai” oleh suami atau isteri yang 

mealngsungkan perkawinan menurut agama lain dari 

Islam atau menurut cara lain, Pengadilan Negara. yang 

terakhir ini diatur dalam 17 pasal (pasal 20-26 PP no. 9-

1975). 

Proses perceraian yang diajukan oleh suami atau istri 

atau pengacara mereka Ke pengadilan yang bertanggung 

jawab di tempat tinggal Termasuk tempat tinggal 

terdakwa. Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas atau 
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tidak diketahui, atau jika tidak ada tempat tinggal yang 

tetap, gugatan cerai akan diajukan di pengadilan tempat 

tinggal penggugat. Jika tergugat bertempat tinggal di luar 

negeri, maka gugatan akan diajukan di pengadilan 

tempat tinggal penggugat, dan ketua pengadilan akan 

mengajukan permohonan kepada tergugat melalui 

perwakilan Republik Indonesia (Pasal 20 (13)). Diatur 

oleh Pasal 17 (Pasal 20-26 PP No. 9 tahun 1975).47 

Disamping tata cara percerain seperti diatas ketika 

terjadi perceraian maka orang tua tetap bertanggung 

jawab bersama memelihara dan memberikan kaih sayang 

kepada anak. Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan di 

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban 

memelihara anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, 

rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya 

sampai kawin atau mampu berdiri sendiri. Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 

ayat 1 dan 2 berbunyi: 

                                                             
47 Ibid. 173-175 
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1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 

(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat 

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun 

perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 

menyebutkan: Suami  berkewajiban untuk mengasuh dan 

memelihara anak-anak mereka, baik mengenai 

pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya 

dan pendidikan agamanya. Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan juga bahwa batas usia anak sebagai 

berikut: ‚Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri 

atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak itu tidak 

cacat fisik maupun mental atau anak tersbut belum 

pernah melangsungkan perkawinan yang sah menurut 

hukum.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis jika dilihat 

dari cara pengumpulan  data  merupakan  penelitian  

lapangan  (field  research). Karena  dalam  proses  

penelitian  ini  peneliti  harus  datang  langsung  ke 

lapangan atau berkomunikasi langsung dengan 

responden agar mendpatkan gambaran secara umum dan 

komprehensif terhadap kondisi lokasi penelitian. 

 

B. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang 

berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan 

bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut 

sesuai disiplin ilmunya. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan 

dengan menggambarkan hasil penelitian dengan 

rangkaian kalimat dari perolehan data yang di 

klasifikasikan menurut kategori tertentu kemudian 

dideskripsikan dan dianalisis untuk memperoleh 
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kesimpulan. Dalam hal ini teori yang akan dijadikan 

pisau analisis adalah teori perubahan sosial milik Laxi J 

moleong.48 

 

C. Data dan Sumber Data Sumber data 

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh 

peneliti secara langsung dari sumber aslinya, dalam 

hal ini adalah hasil wawancara peneliti dengan 

seorang tenaga kerja wanita di Taiwan dan Hingkong 

dengan inisial NT dan SR serta melalui kuasa 

hukumya juga, kemudian pada hakim PA ponorogo 

Sukahata Wakano di pengadilan Agama Ponorogo. 

Dalam hal ini orang orang tersebut yang bersentuhan 

dengan keadaan dan fakta fakta yang ada sehingga 

nantinya memunculkan hasil penelitian yang baik 

terkait maraknya fenomena perceraian dari TKW di 

pengadilan Agama Ponorogo 

2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh 

dari pustaka dengan mencari informasi tertulis 

seperti buku, jurnal, majalah, dan dokumen lainnya 

                                                             
48 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif 

.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2006, 2. 
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yang berkaitan dengan fenomena percerain dari 

tenaga kerja wanita diluar negeru  dan teori 

perubahan sosial. 

Dalam penelitian jenis ini, analisis data 

bersifat induktif  berdasarkan  pada  data-data  yang  

di  peroleh  selama  penelitian  yang kemudian  di  

bangun  menjadi  sebuah  hipotesis  atau  teori.  

Penelitian jenis ini lebih menekankan pada makna 

dari pada generalisasi.49 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi yang sewajarnya sumber data 

primer dan teknik pengumpulan data melalui wawancara 

mendalam dan dokumentasi, observasi lapangan atau 

dokumen yang ada.  

a. Wawancara  

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian 

data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud 

tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara 

                                                             
49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, cet. 22, Bandung: Alfabeta, 2015, 9. 
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(interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, 

sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) 

berperan sebagai narasumber yang akan memberikan 

jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut 

Lincoln dan Guba wawancara dapat dilakukan untuk 

mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, perubahan, 

kebulatan harapan pada masa yang akan datang, 

memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi 

dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas 

membaca perubahan. Teknik wawancara dipilih peneliti 

untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan 

mendalam. 

Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan 

adalah dengan  NT dan SR seorang TKW yang 

melakukan Gugat cerai terhadap suaminya dipengadilan 

agama Ponorogo dan Kuasa Hukumnya, serta hakim PA 

Sukahata Wakano di pengadilan agama ponorogo terkait 

fenomena perceraian tenaga kerja wanita dari luar 

negeri. Pencatatan hasil wawancara dilakukan peneliti 

secara langsung pada saat wawancara sedang berjalan. 

Hal ini dilakukan agar data yang di dapatkan cukup 
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lengkap dan terhindar dari adanya kurang ingat dari data 

yang telah dibicarakan, serta memudahkan peneliti 

dalam melakukan formulasi kembali.50 

b. Dokumentasi  

Penulis menggunakan teknik dokumentasi ini agar 

mendapatkan data-data yang sekiranya mendukung 

untuk melengkapi data-data dari penelitian ini, baik dari 

dokumentasi yang tertulis, jurnal, artikel dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan fenomena 

perceraian TKW dari luar negeri.51 

c. Observasi 

Untuk mendapatkan informasi dengan pengamatan  

kepada para tenaga kerja wanita di luar negeri guna 

untuk mencari data dan informasi dari gejala atau 

fenomena secara sistematis dan berdasarkan tujuan 

survey lapangan yang telah ditetapkan tentang fenomena 

perceraia dari kalangan TKW di pengadilan agama 

ponorogo. 

 

                                                             
50 Joko P Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan 

Praktek, Cet.4, Jakarta. PT.Rinoka Cipta, 2004, 53. 
51 Ninit Alfianika, Metode penelitian pengajaran bahasa 

(Yogyakarta; Deepublish, 2016), 120. 
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E. Teknik Analisis Data  

Analisis data merupakan suatu proses dari hasil 

wawancara catatan lapangan, dokumentasi kemudian 

disusun secara sistematik dan dikelompokkan 

berdasarkan katagori katagori, dijabarkan lebih jelas lagi 

melakukan sintesa dan menyusun kedalam acuan, 

memilah milah mana data yang diperlukan dan yang 

akan di uji dan membuat rangkuman kesimpulan-

kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh penulis dan 

pembaca. 

Teknik analisis data : 

d. Reduksi data  

menyederhanakan dengan merangkum semua 

informasi yang diperoleh dari penyedia informasi yaitu 

pemilihan bahan utama dan focus pada muatan penting 

yang terkait dengan penelitian yang sedang berlangsung. 

Data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya yang berkaitan dengan 

fenomena perceraian oleh TKW dari luar negeri di 

pengadilan agama ponorogo. 
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e. Pemaparan data 

Proses penyusunan informasi yang kompleks dalam 

suatu bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan 

dapat dipahami maknanya. Kemudian setelah itu data 

disimpulkan dan dipaparkan menyesuiakan dengan pola 

dalam bentuk uraian narasi tulisan ilmiah. 

f. Penyusunan kesimpulan 

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat 

sementara, jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk 

mendukung kesimpulan tersebut pada pengumpulan data 

tahap selanjutnya, kesimpulan tersebut masih akab 

berubah. Namun jika peneliti kembali kelapangan untuk 

mengumpulkan data, jika kesimpulan awal didukung 

oleh bukti yang cukup valid dan konsisten maka 

kesimpulan yang diajukan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.52 Dari semua penelitian yang disajikan dalam 

bentuk tertulis tentang Fenomena perceraian oleh TKW 

dari luar negeri di pengadilan agama ponorogo.  

 

                                                             
52 Yuana agus dirgantara, Pelangi Bahasa Sastra dan 

Budaya, (Jakarta; Garudhawaca, 2012), 65. 
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g. Memeriksa keabsahan data penelitian 

Keabsahan data hasil penelitian merupakan konsep 

penting yang diperbaharui dari konsep kesahihanya dan 

keandalan. Derajat keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan 

tringulasi. Ketekunan yang dinaksud adalah mencari atau 

menemukan unsur unsur dan ciri-ciri dalam kondisi yang 

sangat sesuai dengan temaatau materi yang sedang 

digali. Tringulasi merupakan teknik menyatukan atau 

mengabungkan data yang terkumpul dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah tersaji. 

Uji kredibiltas data atau kepercayaan terhadap data hasul 

penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan, triangulasi, kecukupan 

referensial, kajian kasus dan pengecekan ulang tentang 

fenomena perceraian oleh TKW dari luar negeri di 

pengadilan agama ponorogo.53 

  

                                                             
53 Lexy J Moleong, Penelitian Kualitatif ………, 171 
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BAB IV 

PAPARAN DATA  

 

 

A. Letak Geografis  Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² 

habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 

307 desa/kelurahan.124 Secara astronomis Ponorogo 

berada pada: 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 

49’ – 8° 20’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 

sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut, yang 

berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan 

Nganjuk di sebelah utara. Sebelah Timur Kabupaten 

Tulungagung dan Trenggalek. Sebelah Selatan 

Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat Kabupaten Pacitan 

dan Wonogiri (Jawa Tengah). Adapun jarak Ibu Kota 

Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur 

(Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut dan ke 

IbuKota Negara Jakarta kurang lebih 800 Km ke arah 

Barat.54 

                                                             
54 http://ponorogo.go.id/letak-geografis/ diakses tanggal 14 

Maret 2022.  
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Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi 

mulai daratan rendah sampai pegunungan. Berdasarkan 

data yang ada, sebagai besar wilayah kabupaten 

ponorogo yaitu 79 % terletak di ketinggian kurang dari 

500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 

500 hingga 700 m di atas permukaan laut dan si- sanya 

5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m.Secara 

topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo 

merupakan dataranrendah dengan iklim tropis yang 

mengalami dua musim kemarau dan musimpenghujan 

dengan suhu udara berkisar antara 18 ̊ s/d 31  ̊

Celcius.Bila dilihat menurut luas wilayahnya, 

Kecamatan yang memiliki wilayah ter-luas (di atas 100 

km2) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun, 

Keca-matan Pulung dan Kecamatan Sawoo.55 

 

 

C

. 
    

                                                             
55 http://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-

content/uploads/potensi-kab-kota-2013/kab-ponorogo-2013.pdf, 

diakses tanggal 14 Maret 2022. 
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F. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Visi Misi 

Berdasarkan observasi lapangan, sebagaimana terpampang di 

ruang lobi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Visinya 

berbunyi ”Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri, 

berwibawa dan bermartabat menuju Badan Peradilan Agama Yang 

Agung”. Untuk dapat mewujudkan visi di atas, PA Kabupaten 

Ponorogo memiliki empat misi, yaitu: 

a) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, 

cepat dan biaya ringan. 

b) Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, 

Nyaman, Transparan, Akuntabel dan Ramah). 

c) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dibidang SDM, 

administrasi,  teknis dan manajemen peradilan. 

d) Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan tupoksi PA 

Ponorogo. 
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2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

 

 

Para peneliti telah men ditemukan data tentang 

faktor-faktor yang digunakan untuk menyebabkan proses 

perceraian terhadap suami termasuk cekcok yang 

berkepanjangan dan  komunikasi yang tidak baik, 

godaan pria lain, godaan wanita lain, dan  adanya 

kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dan 
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seksual, kecemburuan psikologis dan buta, kelalaian 

suami istri (satu pasangan meninggalkan yang lain), 

berkencan dengan orang yang tidak dicintai (kawin 

paksa), cacat, hukum agama tidak dipertahankan oleh 

satu pihak, mabuk-mabukan, judi  dll. Alasan ini sangat 

normative menjadikan hakim dapat menerima alasan 

tersebut dalam alasan perceraian.56 

Dalam hukum Islam perceraian berkedudukan sebagai 

perbuatan yang diperbolehkan jika kondisinya darurat, 

artinya selama belum masuk dalam kondisi “emergensi” 

maka Islam sebenarnya mengajarkan agar dihindari. 

Sebagaimana hadits rasul “abghad al- halal inda Allah 

al-Thalaq”, perbuatan halal yang paling dibenci Allah 

adalah perceraian (thalaq). Sebagai institusi mubah 

namun dibenci, makasebaiknya dihindari oleh pasangan 

suami-istri.57 

 

                                                             
56Maimun, Mohammad Toha & Misbahul Arifin, 

Fenomena Tingginya Angka Cerai-Gugat Dan Faktor Penyebabnya: 

Analisis ReflektifAtas Kasus-Kasus Perceraian Di Madura, 

Islamuna Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, 165. 
57Khairuddin Nasution, Stutus Wanita di Asia Tenggara: 

Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim 

Kontemporerdi Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), 203  
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Kategori “darurat” kemudian dibahas secara rinci oleh 

para ulama, dan ada beberapa peristiwa yang  

memungkinkan terjadinya perceraian keluarga, yaitu 

kemaksiatan yang dilakukan oleh  istri atau suami 

terlebih dahulu. Seorang istri dapat digolongkan Nusyuz 

jika melanggar perintah suaminya, melakukan penipuan, 

atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu 

keharmonisan keluarga. Akan tetapi, Islam tidak radikal 

dalam menghadapi wanita seperti itu, tetapi Islam 

mempertahankan cara memberi nasihat, memisahkan 

tempat tidur, dan pemukulan selangkah demi selangkah. 

Bentuk nusyuz yang dapat dilakukan  suami antara lain 

melalaikan kewajibannya.58 

Permasalah yang dialami oleh para tenaga kerja 

wanita bermacam macam, seperti permasalahan ekonomi 

(suami malas bekerja dan bisa juga ketika si istri sudah 

bekerja dengan gaji besar diluar negeri sang suami 

menghamaburkan uang istri) kemudian selingkuh, Judi, 

KDRT, dan masih banyak lagi permasalahan yang 

dijadikan tenga wanita dari luar negeri untuk dijadikan 

                                                             
58 Lihat al-Qur’an surat al-Nisa’: 128 
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gugatan perceraian kepada suaminya. Seperti  NA dari 

Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang menjadi TKW di 

Taiwan: NA memutuskan untuk bekerja ke luar negeri 

karena suaminya tidak memiliki penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketika ekonomi 

keluarga mulai membaik, malah digunakan oleh 

suaiminya bermalasan malasan tidak mau membuka 

lapangan kerja atau usaha apa dirumah seperti yang 

diharapkan oleh NA yang membantig tulang di Taiwan. 

Disamping suami NA bermalas malasan, Suami NA juga 

berselingkuh dengan wanita lain, kemudian juga dari 

pernikahnya sudah dikarunia anak, suami dari NA malah 

pergi meninggalakan anaknya juga dan setelah itu tidak 

ada tanggung jawab. Masalah-masalah ini mau tidak 

mau menyebabkan perselisihan perkawinan dan akhirnya 

perceraian. 59 

Hal yang sama dialami oleh tenaga kerja wanita 

(TKW) Hongkong yang peneliti temukan dari Jenagan 

Kabupaten Ponorogo . katakan namanya SR  pada tahun 

2020 ia bercerai dengan suaminya yang dilatar belakangi 

                                                             
59 NA , Wawancara , TKW Taiwan, Pada 27 Januari 2022 
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karena faktor ekonomi (tidak bisa mengelola keuangan 

keluarga dengan baik) SR bekerja ke luar mencari modal 

untuk membuat rumah, dengan membeli matrial malah 

uang yang digunaka tidak di beri matrial digunakan judi 

ayam di pasar Sawo ponorogo.60  Hal tersebut membuat 

emosi dari SR marah di luar negeri SR banting tulang 

untuk membuat rumah malah uang kiriman yang di 

transfer kerumah di buat suaminya main judi ayam, 

sehingga SR memakai jasa pengacara untuk 

menguruskan perceraianya. Hal tersebut juga didukung 

oleh orang tua SR dikarenakan sikap yang sudah 

keterlaluan tersbut dan sudah beberapa kali di kasih tau 

untuk tidak judi ayam dan bisa mengelola keuangan 

rumah tangga namun suami dari SR tersebut tidak 

pernah mendengarkan nasihat dari orang tua atau 

mertunya tersebut. 

 

 

                                                             
60 SR, Wawancara TKW Hongkong, Pada 28 Januari 2022  
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G. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian 

Oleh Tenaga Kerja Wanita Yang Berada Diluar 

Negeri 

Faktor-faktor yang mendasari gugatan cerai isteri 

terhadap suaminya sangatlah beragam, antara lain: faktor 

ekonomi, hubungan sudah tidak harmonis, 

perselingkuhan, dan terjadi kesenjangan pendapatan 

antara suami dan istri, dan lain-lain. Adapun deskripsi 

hasil penelitian terkait alasan pengajuan gugatan cerai 

TKW di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo adalah 

sebagai berikut: 

1) Faktor Ekonomi 

Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, para 

istri kebanyakan bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita 

untuk memperbaikikondisi perekonomian keluarganya. 

Selain itu faktor utama para isteri bekerja sebagai 

Tenaga Kerja Wanita karena pendapatan suami belum 

bisa mencukupi kebutuhan keluarga. 

Mayoritas pelapor menyatakan bahwa faktor 

ekonomi menjadi faktor utama yang dijadikan alasan 

dalam proses perceraian. Situasi ekonomi yang sulit 

membuat suaminya tidak bisa mencari nafkah. Fakta-
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fakta ini diperoleh berdasarkan informasi dari sumber-

sumber berikut: 

Sukahata Wakano Hakim dan Humas PA Ponorogo:  

Ekonomi menjadi alasan utama pengajuan gugatan 

perceraian khususnya oleh para tenaga kerja wanita 

dari luar negeri di pengadilan agama Ponorogo, 

terjadilan peran terbaik dalam rumah tangga si istri 

menjadi tulang punggung utama di rumah tangga dan si 

suami dirumah bermalas malasan dan tidak bekerja.61 

2) Faktor Perselingkuhan 

Faktor yg menyebabkan perceraian merupakan 

hadirnya pihak ketiga pada urusan rumah  tangga. 

Dengan hadrinya orang ketiga terjadi pertengkaran dan 

terjadi hati seseorang yang tersakiti. Kemudian timbul 

cek cok yang berkepanjang dan perselisian terus 

menerus hingga terjadi percerian. Hal tersebut 

dilatarbelakangi sangking lamanya pasangan suami istri 

bertempat tinggal berjauhan bertahun-tahun sebagai 

akibatnya tidak terpenuhi nafkah batin. Kondisi ini acap 

                                                             
61 Sukahata Wakano, Wawancara. Pada 14 Maret 2022 
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kali kali terjadi pada kalangan TKW yg mengakibatkan 

perselingkuhan. 

Hal ini menjadi alasan awal seoarang isteri pulang 

ke luar negeri utuk sebagai TKW buat memperbaiki 

kehidupan Tetapi alasan tersbut berkembang ke arah 

negatif misalnya perselingkuhan. 

Sukahata Wakono hakim PA Ponorogo 

menyampaikan: 

Pada dasarsnya terkait perselingkuhan merupakan 

salah satu pihak tidak bisa menahan nafkah batin 

sehingga faktor ini dijadikan alasan perselingkuhan, 

memang sudah menjadi konsekuensi ketika suami istri 

jarak jauh pasti hal tersebut terjadi.62  

3) Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang mengungkapkan pekerjaan 

TKW Mengapa mereka mengajukan gugatan cerai, 

Dimana status TKW Mereka menggunakan liburan yang 

diberikan oleh majikan mereka untuk ini Pada liburan, 

belanja dan pertemuan, dan karena itu secara tidak 

langsung menyatakan Psikologinya dipengaruhi oleh 

                                                             
62  Sukahata Wakano. Wawancara, Pada 14 maret 2022 
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gaya hidup modern seperti Hong Kong dan Taiwan. 

Hong Kong dan Taiwan sendiri adalah kota terbesar di 

dunia.  

Hal ini sampaikan oleh Sukahata wakano hakim PA 

Ponorogo. “ Tidak jarang istrinya (TKW) bertindak, 

karena pergaulan di Hongkong dan Taiwan itu 

heterogen. Mereka terinspirasi oleh perkumpulan 

mereka saat mereka bertemu teman baru. Misalnya, 

jalan-jalan, pergi ke club malam, pergi ke disko. Selain 

dampak gaya hidup kota-kota besar, masalah sosial, 

serta menghamburkan uang mereka disana di tempat 

hiburan .  

Dari mana Kebiasaan berkumpul, misalnya A. hari 

Minggu para TKW berkumpul dan bertemu di tempat-

tempat hiburan mempengaruhi cara TKW berpikir 

tentang kehidupan pernikahan. Perasaan ego yang 

tertanam dalam komunitas sosial TKW Di sana,  lebih 

lanjut meraka bisa memberi makan diri mereka sendiri 

dan keluarganya. Oleh karena itu, ada perubahan nilai 

dalam lingkungan yang bebas dan tanpa akhir, cara 

berpikir orang-orang yang semula tenang di dalam 

negeri tetapi sekarang memiliki keberanian dalam 
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masyarakat dan pakaian di luar negeri telah berubah 

secara signifikan mempengaruhi pola pikir dan 

kebiasaan berpakain , komunikasi dsb. 

4) Faktor Komunikasi 

Terjadinya gugatan cerai pada kalangan TKW 

disebabkan pula oleh faktor komunikasi yang tidak 

berjalan lancar. Hubungan jarak jauh 

(long distance relationship atau LDR) antara mereka 

menjadi salah satu pemicu munculnya perpecahan. 

“...Setelah menjadi TKW otomatis mereka LDR 

(long distance relationship). Dalam kondisi seperti itu 

bisa menimbulkan konflik dimana salah ngomong bisa 

jadi masalah/salah faham yang mana tidak terselesaikan 

karena jarak.” 

Pada dasarnya, komunikasi antara istri dan suami 

yang tinggal di rumah tidak sulit. Masalahnya adalah 

kesediaan kedua belah pihak untuk  menjaga 

komunikasi. Pada dasarnya, alat komunikasi  canggih 

seperti ponsel berbasis Android memungkinkan 

seseorang untuk melakukan komunikasi berbasis video 

call. Tapi masalahnya adalah kemauan untuk 

berkomunikasi secara efektif. 
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Fakta menunjukkan sebagaimana diceritakan oleh 

Bapak Sukahata Wakano (Humas Pengadilan Agama 

Ponorogo: 

“..Di bulan pertama komunikasi masih baik tapi 

lama kelamaan isteri saya jarang menghubungi saya 

bahkan akhirnya sama sekali tidak berkomunikasi.”63 

Ketidak mauan untuk melakukan komunikasi tidak 

hanya datang dari pihak isteri tetapi terkadang juga dari 

pihak suami yang sulit dihubungi oleh isterinya Sehinga 

ia memutuskan untuk bercerai. Dari gambaran di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang 

untuk melakukan komunikasi sangat terbuka antara 

suami dan isteri dengan adanya alat komunikasi yang 

mudah didapakan dan murah. Namun yang menjadi 

persoalan adalah kemauan atau komitmen diantara suami 

dan isteri untuk tetap menjagakeharmonisan dengan 

senantiasa melakukan komunikasi yang baik. 

5) Faktor teknologi 

Perkembangan teknologi dalam hal ini 

perkembangan Handphone (HP) pada dasarnya 

                                                             
63 Sukahata Wakano, Wawancara, Pada 14 maret 2022 
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membawa dua dampak sekaligus, yaitu dampak positif 

dan dampak negatif. Teknologi komunikasi dapat 

dimanfaatkan atay berguna bagi TKW khususnya untuk 

melakukan komunikasi baik lisan, tulisan bahkan video 

call. Namun teknologi komunikasi tersebut 

juga membawa dampak negatif seperti yang disampaikan 

oleh Bapak Ifan Luqmana bahwa: 

Bahwa sebenarnya dengan kemajuan teknologi 

merupakan hal yang sangat positif dalam menyambit era 

modern seperti sekarang bisa untuk mengetahui 

informasi dengan mudah, dengan teknologi semakin 

maju kita bisa mengtahui kegiatan seseorang orang 

antar negera khusunya dalam perceraian oleh TKW ini, 

yang dikeluhkan oleh mereka terkadang diluar negeri 

mereka bekerja mati matian namun dirumah suami 

berfoya foya dsb, dilihat dari video apa pesan oleh 

HandPhone maka dengan uang mereka dibuat foya foya 

hal ini dijadikan alasan mereka mengajukan guagatan 

cerai .64 

                                                             
64 Ifan Luqmana, Wawancara , Pada 15 maret 2022 
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Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang kita 

tidak bisa menghindar dengan kemajuan akses yang 

cepat, informasi yang cepat ada dampak positif maupun 

negative maka kita harus menerima hal itu. 

6) Faktor Keluaraga 

Posisi keluarga dari pihak TKW menjadi sangat 

krusial dikarenakan intensitas komunikasi tidak hanya 

dilakukan dengan suami namun juga dengan pihak 

keluarga seperti orang tua. Dalam kasus gugatan cerai 

tersebut posisi keluarga yang notabene berpendidikan  

rendah menyikapi berbagai persoalan di rumah dengan 

emosional.  Seperti yang disampaikan oleh Sukahata 

Wakano Hakim PA Ponorogo, berikut: 

“...Bagi mereka yang dikalamgan pendidikan 

menengah kebawah dari pihak orang tua dari penggugat 

tersebut mendukung anaknya untuk bercerai karena 

melihat tabiat dan perilaku menantunya sehari-hari 

yang menurut mereka tidak baik, yaknijudi/sabung 

ayam. Akan tetapi ada juga yang tidak mendukung  

karena mempertimbangkan dampak perceraian bagi 

anak. Jadi menurutsaya, tingkat pendidikan orang tua 

juga mempengaruhi dalam hal ini.” 
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Dari keterangan di atas juga jelas bahwa tidak 

semua orang tua mendukung penuh, namun mengingat 

dampak perceraian terhadap cucu (anak pasangan TKW), 

kelangsungan rumah tangga anak, sebagian orang 

berusaha mempertahankannya.  

Keluarga sebagai faktor penting yang 

mempengaruhi gugatan cerai  TKW juga diungkapkan 

oleh Sakano Sukahata  sebagai berikut. di Ponorogo. 

Status orang tua menjadi lebih penting jika anak (TKW) 

tidak dapat mengikuti sidang di PA Ponorogo. Dengan 

dukungan dari keluarga bisa terkabul suatu gugatan 

percerian , pada intinya orang tua sebagai mediator 

peretengkarang yang baik bagi seroang anak anak 

mereka, namuan dalam prakteknya mereka banyak juga 

yang mendukung anak mereka untuk bercerai.65 

7) Faktor ketidak harmonisan 

Perkawinan yang ideal menjadi harapan, setiap 

pasangan yang melangsungkan perkawinan tidak 

selamanya seperti yang diharapkan. Kegagalan dalam 

perkawinan akibat konflik rumah tangga sering di 

                                                             
65  Sukahata Wakano, Wawancara…. 
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akhiri pada perceraian. Perceraian yang merupakan 

hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dulu 

perceraian dianggap aib keluarga, tetapi sekarang lambat 

laun itu sudah mengalami perubahan dan kini, perceraian 

bukan hal yang tabu bagi suatu masyarakat Kabupaten 

Ponorogo perceraian adalah suatu hal yang biasa, apalagi 

dikalangan keluarga yang salah satu anggota bekerja 

menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). 66 

Ketidak harmonisan ini ditimbulkan ketidakhadiran 

anak yg ditimbulkan kemandulan galat satu pihak 

sebagai karena buat menuntut perceraian Seperti yg pada 

alami sang pasangan suami isteri yg peneliti temukan 

pada Pengadilan kepercayaan Kabupaten Ponorogo. 

Sebelum istri menetapkan bekerja sebagai Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) hubungan suami istri yg mereka jalin 

telah jelek pada artian sering bertengkar & nir berjalan 

sinkron yg mereka inginkan sebelumnya.  

Ketidakharmonisan famili suami isteri ini 

ditimbulkan hasrat isteri yg ingin cepat punya keturunan 

atau anak. Sehingga permasalahan tadi selalu memicu 

                                                             
66 Sukahata Wakano, wawancara….. 
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pertengkaran Keharmonisan pada famili terwujud apaila 

saling mengerti & menyadari tinggi rendahnya 

keselarasan yg tercipta pada kehidupan pasangan suami 

istri pada bidang komunikasi, penyusuaian diri saling 

pengertian, sebagai akibatnya terciptanya kebahagian yg 

ditandai menggunakan kekurangannya ketegangan, 

kekecewaan & puas terhadap semua keadaan & 

eksistensi dirinya yg mencakup aspek fisik mental, 

emosi & sosial. Adanya komunikasi antara pasangan 

akan menciptakan pasangan suami isrti saling mengerti 

apa yg dirasakan sang masing-masing pasangan. 

Sehingga pasangan mampu saling beradaptasi 

menggunakan perubahan yg terjadi lantaran adanya 

kasus pada perkawinan.  

8) Faktor cemburu buta 

Curiga dan cemburu. Dalam kehidupan keluarga, 

hal itu sering terjadi Masalah kecemburuan bahwa pria 

dan wanita cemburu satu sama lain Jika istri atau 

suaminya nanti menipu dia, pasangannya. Mitra 

Pasangan yang cemburu secara alami memperkuat ikatan 

Pernikahan ketika cinta seorang pria menyebabkan 

kecemburuan istri. Kecemburuan yang berlebihan atau 
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kata-kata cemburu yang membabi buta Ini membuat 

perselisihan menjadi rumah dan Perceraian bukanlah hal 

yang mustahil.  

Seperti yang terjadi pada pria dan wanita Kabupaten 

Ponorogo, Kecamatan Sukorejo. tenaga kerja wanita 

Taiwan. Sebelum kami memiliki anak, kami bekerja 

sebagai petani yang menguntungkan dapat terus 

memenuhi kebutuhan harian rata-rata dalam keluarga. 

Namun Setelah melahirkan, kita merasakan penghasilan 

yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. saya ingin 

pergi Sebagai (TKW ) dengan harapan lebih 

memperbaiki ekonomi serta mencari modal yang cukup 

untuk nantinya dibuat usaha ketika sesudah pulang dari 

luar negeri.67 

Lambat laun ketika si istri sudah kirim setiap bulan 

untuk kebutuhan rumah ternyata suami yang dirumah 

tidak bisa mengelola kebutuhan dengan baik, entah 

keperluan habis tidak jelas , dimana uang tersebut 

nantinya dapat ditabung dengan harapan bisa membuat 

rumah tapi habis tidak tau kemana, bahkan di luar negeri 

                                                             
67 NT, Wawancara…….. 
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NT disamping kerja juga berhutang ke teman supaya 

bisa mencukupi kebutuhan rumah. 

 Akibatnya kedua belah pihak masing-masing telah 

melalaikan kewajiban suami istri, masing-masing pihak 

tidak saling memperhatikan & memperdulikan lagi 

sebagai akibatnya tujuan perkawinan untuk membina 

keluarga yang bahagia tertuang dalam pasal 1 Undang- 

Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal tiga Kompilasi 

Hukum Islam, tidak terwujud lagi. Selain perilaku suami 

yang tidak mau mempertahankan lagi kehidupan tempat 

tinggal   tangganya yang  selama ini dibina bersama. 

Akhirnya terjadi perceraian. Kecemburuan yang 

hiperbola bisa menggoncang keharmonisan tempat 

tinggal rumah tangganya dan mengakibatkan perceraian. 

Lantaran pasangan suami istri merasa dikhianati. 

Berdasarkan pemaparan pada atas maka bisa 

dianalisis bahwa faktor penyebab perceraian lebih 

banyak didominasi ditimbulkan sang adanya faktor 

perselingkuhan, faktor ekonomi keluarga yg kurang 

stabil, faktor ketidakharmonisan, faktor tidak  tanggung 

jawab & faktor cemburu berlebihan. Faktor penyebab 

lainya yaitu faktor kurangnya komunikasi yg efektif 
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antara suami-istri sebagai akibatnya keduanya tidak 

terjalin interaksi yg tidak serasi misalnya ini pada alami 

beberapa keluarga yang istrinya menjadi tenaga kerja 

wanita di luar ngeri. 

 

H. Dampak Cerai Guagat oleh Tenaga Keja Wanita 

(TKW)  dari luar negeri terhadap keluarga 

Seperti yang dialami oleh kedua tenaga kerja 

wanita ( TKW) dari Sukorejo dan Jenangan NT dan SR , 

mereka merasa terpukul pada saat itu,  mungkin yang 

mereka merasa berat yaitu dari mental dan psikologi 

mereka dan dalam masyarakat menjadi bahan 

perbincangan dimana keluarga yang di dambakan oleh 

keduanya hancur. Perlu kita ketahui bahwa perceraian 

mempunyai dampak yang relatif besar terhadap 

kehidupan selanjutnya, dampak perceraian tadi lebih 

secara umum dikuasai oleh perempuan dari pada pria. 

Untuk sakit hati niscaya akan dirasakan oleh kedua belah 

pihak, tetapi masih ada alasan lain mengapa perempuan 

lebih terpukul dari pada pria. Wanita mengalami 

guncangan berat dampak perceraian terhadap masalah 
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ekonomi (financial) terutama perempuan yang telah 

mempunyai anak. 

Berikut tabel yang berisi dampak perceraian:68 

Bagi 

wanita 

Wanita memiliki tekanan 

yang berat karena 

kekhawatiran yang tinggi 

akan masalah financial. 

Khususnya para wanita yang 

memutuskan berhenti 

bekerja karena menikah dan 

mengurus anak. Namun 

karena adanya perceraian 

wanita yang sudah mencapai 

usia paruh waktu harus 

mencari pekerjaan dan 

menghidupi anak dengan 

gaji yang seadanya. Terdapat 

dampak lainnya yang 

                                                             
68 Prajna Paramarthasatya Ningrum, Anik Lestariningrum, 

Dampak cerai gugat TKW/TKI Tulungagung terhadap mental anak 

usia dini, ABATA (Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini) 

VOL(2), NO(1),  Edisi Maret 2022. 160-161  
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dirasakan wanita selama 

proses dan setelah proses 

prceraian adalah: 

1. Stres: wanita memiliki 

tekanan psikologis lebih 

tinggi dan signifikan 

dari pada pria. Tekanan 

ini menimbulkan 

ketidak percayaan 

wanita terhadap 

pria.Bisa juga karena 

adanya perceraian 

wanita menganggap 

bahwa semua pria sama. 

2. Cemas: setelah 

mengalami perceraian 

wanita memiliki rasa 

khawatir yang sangat 

tinggi. Rasa khawatir 

tersebut meliputi rasa 

khawatir terhadap masa 
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depan yang tidak pasti 

dan terlihat suram.  

3. Takut: rasa khawatir 

yang berlebih maka 

tidak menutup 

kemungkinan wanita 

memiliki rasa takut. 

Ketakutan tersebut 

meliputi takut menjalin 

hubungan baru, takut 

berkomitmen dan jatuh 

cinta lagi. 

4. Marah: karena adanya 

tekanan akibat 

perceraian maka 

kesehatan psikologis 

wanita terganggu. 

Dampak yang buruk 

akibat marah adalah 

munculnya keinginan 

menyakiti mantan suami 



89 
 

 
 

atau bahkan 

pelampiasan amarah 

kepada anak. Bisa juga 

wanita yang bercerai 

balas dendam dengan 

berkencan bersama pria 

yang sudah menikah. 

5. Perempuan yang 

bercerai dihantui rasa 

bersalah, rasa bebas, 

tetapi wanita juga akan 

lebih merasa 

bertanggung jawab. 

Maka dari itu tak jarang 

wanita yang sudah 

bercerai memiliki 

perubahan drastis 

berupa fisik maupun 

karir. 

Bagi 

pria 

Kondisi pria setelah bercerai 

sangatlah sedih dan patah 
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hati. Pria cenderung 

mengalihkan perhatiannya 

seperti menjalin hubungan 

baru dengan wanita lain, cuti 

kerja untuk liburan, atau 

bahkan melakukan seks 

bebas. pria cenderung 

memilih untuk mengobati 

luka daripada melupakan 

luka dengan berbagai cara 

positif seperti 

memperbanyak waktu 

berkumpul bersama teman. 

Pria memiliki perasaan 

bersalah atas terjadinya 

perceraian lebih tinggi 

daripada wanita. 

Bagi 

anak 

Perceraian orangtua juga 

memiliki dampak yang besar 

terhadap anak. Dampak 

perceraian terhadap anak 
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meliputi: 

1. Stress, cemas dan takut. 

Perasaan tersebut akan 

muncul kepada anak, 

terlebih jika anak sudah 

mampu untuk 

mengamati situasi. 

Anak akan merasa 

terabaikan dan merasa 

tidak dicintai. Anak 

yang terbiasa hidup 

denganayah dan ibu 

secara tiba-tiba hanya 

tinggal bersama salah 

satu dari orangtua 

mereka. Rasa aman 

dengan orang tua yang 

lengkap setelah adanya 

perceraian rasa aman 

sudah tidak ada lagi. 

2. Anak akan merasa 
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rendah diri karena tidak 

memiliki keluarga yang 

lengkapseperti teman 

sebayanya. Anak juga 

bisa mengalami 

penurunan prestasi 

belajar karena tidak 

adanya dukungan 

orangtua.  

3. Dalam jangka panjang 

anak juga mengalami 

trauma untuk memulai 

hubungan terhadap 

lawan jenisnya dan 

merasa takut untuk 

berkomitmen. 

4. Anak mudah masuk 

kedalam pergaulan 

bebas karena kurang 

adanya pengawasan 

orangtua atau anak 
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broken home. 

5. Anak juga berpotensi 

melakukan seks bebas. 

Rasa kurang kasih 

sayang yang diberikan 

orangtua memiliki 

potensi tinggi terhadap 

anak untuk mencari 

kasih sayang di luar 

rumah. 

6. Anak juga berpotensi 

menyalahkan diri 

sendiri. Anak merasa 

tidak bisa 

membanggakan 

orangtua, dan sebagai 

pemicu pertengkaran 

orang tua. 

 

Perceraian diawali dengan ketidakharmonisan 

pernikahan. Sehingga dalam berjalanya pernikahan ada 
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problem atau masalah yang berkelenjutan  seperti halnya 

terjadinya ketidak cocokan dan cekcok yang terus 

menerus mengakikibatkan seorang tersebut cari 

pasangan lain, atau kurang semnagat dalam memenuhi 

kebutuhan keluarga atau juga bisa terjadi apabila cekcok 

terus menerus dilampiaskan ke minuman keras dsb 

sehingga terjadilah ketidak harmonisan dalam 

berkeluarg. Beberapa penyebab ketidakharmonisan 

adalah :69 

(a) Mementingkan diri sendiriHarapan yang tidak 

realistic; (b) Masalah keuangan; (c) Tidak saling 

dengar satu sama lainnya; (c) Adanya penyakit (yang 

berlarut-larut seperti depresi); (d) Kecanduan obat 

atau alcohol; (c) Cemburu berlebihan; (e) Cerewet 

(tidak toleran terhadap kesalahan kecil) “Ada main” 

satu sama lain Dorongan ambisi Tidak matang 

Komunikasi yang buruk Dampak jangka pendek 

percerian  Masalah berkaitan dengan perceraian bagi 

anak-anak secara umum adalah 

                                                             
69 Sukahata wakano, wawancara…….. 
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menjadi berisiko tinggi bermasalah emosional dan 

perilaku (depresi dan prestasi akademik yang menurun di 

sekolah). Perceraian merupakan pengalaman 

menegangkan bagi anak dan kedua orang tuanya.70 

a. Reaksi Segera Anak 

Manifestasi klinik dampak perceraian pada anak 

tergantung beberapa variabel, meliputi usia anak, tingkat 

fungsi psikososial keluarga, kemampuan orang tua 

dalam mengendalikan kemarahan, kehilangan dan 

ketidaknya- manan serta perhatian pada perasaan dan 

kebutuhan anak dan kecocokan temperamen antara orang 

tua dan anak. Usia 3 tahun mengalami regresi 

perkembangan, sementara anak umur 4 – 5 tahun 

menjadi keras kepala, anak usia sekolah menunjukkan 

penurunanprestasi belajar, sedangkan pada remaja 

menunjukkan perilaku asusila dan sebagainya. Secara 

umum anak cenderung merasa bersalah dan bertanggung 

                                                             
70 https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Alam-

Romadhon/publication/331471185_ Dampak_ 

Perceraian_bagi_Kesehatan_Keluarga_dan_Aspek_Prevensinya/link

s/5c7a89a792851c69504db7d7/Dampak-Perceraian-bagi-Kesehatan-

Keluarga-dan-Aspek-Prevensinya.pdf?origin=publication_detail, 

580.  diakses 28 Maret 2022, pada pukul 22.00.  

https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Alam-Romadhon/publication/331471185_
https://www.researchgate.net/profile/Yusuf-Alam-Romadhon/publication/331471185_
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jawab terhadap perpisahan dan merasa bahwa mereka 

harus mencoba memulihkan perkawinan (orang tuanya). 

a. Dampak kepada orang tua 

Pada orang tua efek perceraian berwujud pada 

bermacam reaksi negatif dan tidak nyaman. Ibu 

cenderung bereaksi dengan mengonsumsi lebih banyak 

alkohol, lebih banyak memanfaatkan ayanan kesehatan 

untuk depresi, kecemasan, atau perasaan terhina; dan 

merasa kurang mampu berperan sebagai orang tua. Ayah 

merasa dikesampingkan, kurang diterima oleh anak-

anaknya, dan juga bisa men derita depresi, cemas, dan 

penyalahgunaan zat. Kualitas hubungan kakek dan nenek 

dengan cucu-cucu mereka juga sering menurun. 

 

b. Hambatan peran orang tua 

Kaitan perceraian dengan hasil negative pada anak 

didasarkan pada 2 komponen dasar tumbuh kembang 

anak. Perspektif keluarga menekankan asumsi bahwa 

kompetensi menjadi orang tua harus bisa berkompromi 

dengan distres psikologis orang tua akibat perpisahan 

dalam perkawinan atau kesulitan keuangan, sedangkan 

perspektif investasi berpendapat bahwa kesejahteraan 
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anak akan menurun dibandingkan standar hidup 

(setempat) orang tua yang mendapatkan hak asuh setelah 

perceraian.  

1. Dampak jangka panjang perceraian 

 

Tabel Dampak jangka panjang percerian sebagai 

berikut:71 

N

o 

Ang

gota 

Dampak 

1 Sua

mi 

berisiko sakit, 

perokok, pecandu 

obat dan alkohol, 

pola makan tidak 

sehat 

2 Istri berisiko sakit, 

perokok, pecandu 

obat dan alkohol, 

penurunan status 

finansial, dukungan 

jejaring sosial, 

                                                             
71 Ibid,. 581 
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harapan sehat 

3 Ana

k 

berisiko 

menjadi perokok 

dan peminum dini 

sebelum usia 14 

tahun depresi dan 

gangguan psikiatri 

lainnya, 

percobaan bunuh 

diri, risiko ADHD, 

perilaku rivalry 

dengan saudara 

kandung  dan sex 

pranikah, DM tipe 1 

autoimun, sindrom 

metabolic, 

Pengaruh pada 

perkembangan 

motorik halus 

maupun 

kasar maupun 
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wasting dan 

stunting  tidak jelas, 

tetapi 

mempunyai 

pengaruh bermakna 

terhadap 

perkembangan 

kognitif dan tinggi 

badan anak laki-laki 

Sebagian peneliti 

menganggap 

perceraian sebagai 

faktor risiko gagal 

tumbuh sedangkan 

yang lain tidak 

4 Ibu 

menyusui 

tidak 

berpengaruh 

terhadap pola 

inisiasi ASI 
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Beberapa karakteristik keluarga sehat:72 

 Komunikasi yang sehat, anggota keluarga 

bebas mengekspresikan perasaan dan emosinya. 

 Otonomi personal, meliputi pembagian 

kekuasaan yang tepat antara pasangan. 

 Fleksibilitas, sikap “memberi dan 

menerima” secara tepat untuk beradaptasi pada 

kebutuhan kebutuhan individu dan perubahan sekitar. 

 Apresiasi, meliputi keterikatan dan 

penghargaan sehingga pada tiap anggota bisa 

berkembang rasa percaya diri yang sehat. 

 Dukungan jejaring, dukungan adekuat 

dari dalam atau luar keluarga menumbuhkan rasa aman, 

daya tahan terhadap stress dan memberikan lingkungan 

umum yang sehat. 

 Waktu dan keterlibatan keluarga; 

sebagian besar tanda utama kepuasan keluarga bahagia 

ada- lah “mengerjakan segala sesuatu bersama-sama”. 

 Keterikatan pada pasangan, sifat ini akan 

tampak peranannya pada terapi keluarga. 

                                                             
72 Ibid,. 582 
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 Pertumbuhan, memberikan peluang bagi 

pertumbuhan masing-masing individu dalam keluarga. 

 Nilai spiritual dan religius, kelekatan pada 

keyakinan dan nilai spiritual diketahui berhubungan 

dengan kesehatan keluarga yang positif. 

 

I. Dampak terhadap anak pasca perceraian oleh 

tenaga kerja wanita  di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 

yang dijamin dan dilindungi oleh hukum baik melalui 

hukum internasional maupun  nasional. Hak anak harus 

dibedakan dari hak orang dewasa yang diatur secara 

khusus. Pengobatan ini merupakan perlakuan khusus 

terhadap gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, 

agama dan keterampilan, tidak mandiri, dimana anak 

lahir dalam kandungan, tumbuh dan berkembang hingga 

dewasa, bergantung pada keluarga dan lingkungan, serta 

tidak mandiri. cukup Tidak seperti orang dewasa yang 

mereka butuhkan, bekerja, aman, tak kenal takut, bebas 
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khawatir, dll.73 Anak dalam pengertian yang umum 

mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, 

tetapi juga dapat diperhatikan dari sisi pandang 

sentralistis kehidupan, seperti Agama, Hukum dan 

Sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan 

actual dalam lingkungan sosial .74 

Anak yang hak-haknya terpenuhi akan memiliki 

sikap positif terhadap kehidupannya. Ia akan belajar 

bahwa dalam hidup ini harus saling memberi dan 

menerima. Sekaligus melatih dirinya agar bisa tunduk 

kepada kebenaran. keteladanan yang baik dan sikap adil 

terhadap anak yang bersedia menerima kebenaran akan 

membuat dirinya terbuka. Bahkan dia akan mampu 

mengaktualisasikan jati dirinya dan berani menuntut 

hakhaknya. Jika tidak, Kemungkinan itu dihancurkan 

dan menghilang. Anak disana Di dalam rahim sampai 

mereka lahir dan sampai mereka dewasa mereka tidak 

mendapatkan cukup Perhatian dan perlindungan, anak-

anak tidak akan bisa mengerti, Memahami hak sipil, hak 

                                                             
73 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu 

Agung 2007), 1. 
74 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum 

Perlindungan Anak, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2000), 1. 
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politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya Seperti yang 

diharapkan oleh hukum mengatur. Ini sangat berbahaya 

bagi generasi mendatang.75 

Menurut Straus ada empat dimensi kebutuhan 

dasar anak yang harus dipenuhi dalam proses tumbuh 

dan kembangnya. Keempat dimensi kebutuhantersebut 

yaitu dimensi fisik, dimensi kognitif, dimensi emosi, dan 

dimensi pengawasan. Pada dimensi fisik, kebutuhan 

anak yang harus dipenuhi dalam tumbuh dan 

kembangnya meliputi: mendapatkan asupan gizi yang 

cukup, mendapatkan perawatan atas kebersihan diri dan 

pakaian, mendapatkan penanganan medis yang 

memadai, kebersihan dan sanitasi rumah yang 

memadai.76  

Kebutuhan dasar anak pada dimensi kognitif 

meliputi: anak tidak dibiarkan bolos sekolah, mendapat 

perhatian dalam hal kegiatan belajar, mendapatkan 

stimulasi perkembangan logika berpikir. Pada dimensi 

emosi kebutuhan anak yang harus dipenuhi meliputi: 

anak mendapatkan perhatian, mendapat kasih sayang dan 

                                                             
75 Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, ...2. 
76 Ibid,. 
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dukungan. Pada dimensi pengawasan, kebutuhan dasar 

anak yang harus dipenuhi yaitu anak mendapat 

pengawasan dalam hal pergaulan dan kegiatan anak.77 

Mencari nafkah. Adalah kewajiban seorang ayah 

terhadap anak. Meskipun perceraian memutuskan 

perkawinan ayah dan ibu, itu adalah hak anak untuk 

mendapatkan dari orang tua baik dalam kesehatan, 

pendidikan dan kebutuhan lainnya. Perceraian tidak 

menghilangkan kewajiban ayah untuk terus mengasuh 

anaknya sampai dewasa atau hidup mandiri. Dalam 

penelitian ini tentang pemenuhan nafkah anak pasca 

perceraian di kabupaten Ponorogo. Para peneliti telah 

menemukan pola yang berbeda untuk memenuhi hak-hak 

tunjangan anak pasca-perceraian.  

Berdasarkan data yang diterima penulis mengenai 

pemenuhan nafkah anak oleh ayah pada pasca cerai 

ponorogo terdapat beberapa pola pelaksanaan, ada yang 

belum sepenuhnya patuh dan ada juga yang tidak. 

Kompleks atau sukarela saja. Sebagian besar persepsi 

orang tua dalam memenuhi hak anak atas tunjangan anak 

                                                             
77 Ibid,.. 
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adalah dengan memberikan apapun yang anak butuhkan 

untuk tunjangan anak. Namun yang terjadi adalah 

tunjangan anak pasca cerai di Ponorogo adalah untuk 

hampir semua anak dari perkawinan yang sah dengan 

ibunya, dan hampir semua anak yang bertanggung jawab 

penuh adalah untuk ibunya .78 

Sebagai aturan umum, tidak ada ruang, ruang atau 

alasan bagi suami  untuk menghindari kewajiban dan 

tanggung jawab  orang tua kepada anak, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 26  (1) (a). Mendidik, mendidik dan 

melindungi anak-anak.79 

Ketentuan subtansi dari pasal di atas sebenarnyas 

ama dengan isi kandungan dari Pasal 41 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian bahwa: 

 

                                                             
78 Sukahata wakano, wawancara……… 
79 Salinan Undang-undang Kementerian Negara Republik 

Indonesia. Jakarta : Kementerian RI, 2014. 
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1. Bapak atau ibu berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak bilamana perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi 

keputusan. 

2. Bapak yang bertanggung jawab atas 

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya 

tidak dapat memenuhi kebutuan tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada 

bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi 

bekas istri. 

 

Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan di atas menunjukkan bahwa 

tanggung jawab ayah terhadap anak tidak dapat 

dilepaskan jika keduanya bercerai atau  menikah lagi. 

Dapat juga dipahami bahwa jika anak  belum dewasa 

atau tidak mampu berdiri sendiri, pengasuhan anak 
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adalah hak ibu, tetapi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan biaya pemeliharaan atau penghidupan anak 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah, dalam pasal 

di atas, sangat jelas  bahwa ayah harus menanggung 

semua biaya pemeliharaan anak. Karena peran pencari 

nafkah adalah  ayah,  maka ayah berkewajiban untuk 

memberi makan, memelihara,mengarahkan dan 

mendidik anak-anaknya samapai dewasa atau sampai 

nereka menikah.  Atau dalam usia anak masih kecil 

belum dewasa dan terjadi perceraian oleh orang tuanya 

maka kedua orang tuan berkewajiban mendidik bersama, 

memelihara dan bertanggung jawab bersama samapai si 

anak dewasa.80 

Sekalipun anak yang belum Mumayyiz berada 

dalam hak ibu, ayah tetap memiliki kewajiban untuk 

memberikan biaya penitipan anak. Hal ini juga 

dijelaskan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam 

pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak 

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun 

                                                             
80Muahammad Amin Suma, Humpunan Undang-Undang 

dan Peraturan Pelaksana Lainya di Negara Hukum Indnesia, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 338.  
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tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah 

mumayyiz pemeliharaanya diserahkan kepada anak 

untuk. 

memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang pemeliharaanya dan biaya pemeliharaanya 

ditanggung oleh ayahnya. Pada Pasal 156 huruf d 

dijelaskan bahwa semua biaya hadhanah anak dan 

nafkah anak menjadi tamggungan ayah menurut 

kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 

tahun) Anda memilih  ayah atau ibu Anda sebagai wali 

Anda, dan biaya perawatan akan ditanggung oleh ayah 

Anda. Pasal 156 (d) menyatakan bahwa semua biaya 

untuk menghidupi anak dan menghidupi anak Hadana 

akan tergantung pada kemampuan ayah, setidaknya 

sampai anak itu tumbuh untuk dapat mengurus dirinya 

sendiri (21 tahun), saya katakan.Berdasarkan data yang 

diperoleh, dimana paramantan suami tidak melaksanakan 

tanggung jawabnya secara penuh, hal ini juga 

bertentangan dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “ayah 
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memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun. 

Seperti yang dialami oleh kedua tenaga kerja 

wanita dari Sukorejo dan Jenangan kabupaten Ponorogo 

tersebut, tenaga kerja wanita SR dari Jenangan 

kabupaten Ponorogo, ia mengungkapkan bahwa anak 

mereka kehilangan sosok seorang ayah bahkan tanggung 

jawab mantan suami SR kepada anak sekedarnya nafkah 

juga sekedarnya.81 apalagi yang dialami oleh anak 

(TKW) NT dari Sukorejo kabupaten Ponorogo, setelah 

berpisah sang ayah hampir tidak pernah memberi nafkah 

bahkan berbulan bulan tidak ada tanggung jawab 

terhadap membesarkan anak, hal demikian sangat di 

sayangkan oleh para tenaga kerja wanita, tapi yang harus 

gimana lagi Undang- Undang Perkawianan sendiri tidak 

menagtur pembebanan nafkah kepada seorang ayah 

ketika sudah terjadi perceraian, dan apabila sang mantan 

suami tidak memberi nafkah kepada anak juga tidak bisa 

dituntut baik pidana maupun perdata.82 

                                                             
81 SR, Wawancara…… 
82 NT, Wawancara……. 
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Sebenarnya ada upaya hukum ketika pengadilan 

telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-

anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi 

tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh 

hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang 

diberikan tidak menutupi kebutuhan si anak, maka hal 

itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas 

putusan pengadilan tapi semua itu sifatnya sangat lemah, 

Karena tidak ada payung hukum yang jelas dan tegas 

maka seorang mantan suami selalu berlindung dari celah 

hukum tersebut. Walapaun ada upaya hukum melalui 

putusan hakim namun itu  sulit dilaksanakan maupun 

sulit dieksekusi atau kata kasarnya hampir tidak bisa 

dilaksanakan. (apabila seorang suami dijutuhi putusan 

hakim membayar nafkah anak katakan 5 juta dalam 

sebulan seorang suami pasti berdalih tidak punya uang 

dan apabila dilakukan eksekusi dari putusan hakim 

tersebut sang suami berdalih barang tersebut sudah dijual 

atau dialihkan nama orang lain dan eksekusi sendiri 

memerlukan biaya yang sangat mahal, dalam cerai gugat 

sendiri tidak ada payung hukum kepada hakim untuk 

meberikan putusan membebabankan nafkah kepada 
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suami dan apabila hakim melakukan hal tersebut 

melampaui kewenanganya bisa dilaporkan kepada 

Mahkamah Agung dan berdampak tidak baik bagi hakim 

tersebut) Berikut adalah upaya hukum yang dapat 

dilakukan: 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama (“UU 7/1989”) sebagaimana 

yang terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah 

diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.83  

Karena Undang-Undang Peradilan Agama tidak 

mengatur secara khusus mengenai upaya hukum 

terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka 

dalam hal ini berlaku Herzien Inlandsch Reglement 

(“HIR“) Perlu dipahami bahwa berarti upaya yang 

                                                             
83 Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama 
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dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui 

Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama. 

Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan 

maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa: 

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai 

untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka 

pihak yang menang memasukkan permintaan, baik 

dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua 

pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 

195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh 

memanggil pihak yang dikalahkan itu serta 

memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di 

dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-

lamanya delapan hari. 

Jadi berdasarkan hal tersebut, Anda berarti dapat 

mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri/ Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa 

yang Anda gunakan saat bercerai, jika secara Islam dapat 

diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain Islam 

dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut 

agar Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama 

memanggil dan memperingatkan mantan suami agar 
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memenuhi nafkah sesuai Putusan Perceraian paling 

lambat 8 (delapan) hari setelah diberi dipanggil atau 

diperingatkan. 

Selanjutnya Pasal 197 HIR alinea ke-1 

menyebutkan : 

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan 

yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, 

atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang 

menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi 

perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak 

barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau 

ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap 

kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa 

cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di 

dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua 

biaya untuk menjalankan keputusan itu.  

Pasal 197 alinea ke-2 HIR : 

Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan 

negeri.  

Dari penjelasan di atas, berarti jika mantan suami 

Anda setelah 8 hari sejak diperingatkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Agama atau jika 
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dipanggil dengan patut tidak masih mengabaikan 

putusan perceraian yang mewajibkannya membayar 

nafkah dengan nominal yang sudah ditentukan, maka 

demi hukum Ketua Pengadilan dapat memberikan 

perintah dengan surat agar menyita benda bergerak dan 

benda tidak bergerak kepunyaan mantan suami Anda 

sampai dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang 

nafkah yang dimaksudkan. Perlu dicatat hal ini dihitung 

sejak mantan suami Anda tidak memberikan nafkah 

sesuai putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama. 
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BABA V 

ANALISIS 

 

A. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadi 

perceraian oleh tenaga kerja wanita dari luar 

negeri di Pengadilan Agama Ponorogo 

Adapun dari faktor yang menyebabkan TKW 

melakukan gugatan cerai dapat dikelompokkan pada dua 

kelompok, yaitu: 

1. Faktor Penyebab Dalam penelitian ini yang 

menyebabkan munculnya alasan yang kemudian 

diajukan menjadi gugatan cerai Tenaga kerja wanita 

(TKW), antara lain: 

a. Ekonomi 

Dalam penelitian ini faktor ekonomi merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi alasan seseorang 

(TKW) melakukan gugatan cerai. Hal ini sejalan dengan 

temuan dari Nur Bainah yang menempatkan faktor 

Ekonomi (22.03%) sebagai Penyebab perceraian di 
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Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser (Hasil Survey 

Lapangan tahun 2011).84 

Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung temuan 

dari Tri Leksono PH dimana kesimpulan penelitiannya 

berbunyi kebutuhan ekonomi yang telah terpenuhi 

dengan bertambahnya penghasilan (tunjangan sertifikasi) 

berpengaruh pada cerai gugat guru di Kabupaten 

Cirebon.85 

b. Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup 

Faktor Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup baik 

isteri (TKW) maupun suami merupakan faktor yang 

mempengaruhi alasan seseorang untuk bercerai. 

Kesimpulan ini mendukung temuan dari Dias Yunas Eka 

Purnama dan Budhy Santoso terkait aspek-aspek 

penyebab perceraian gugat di Desa Karangbendo 

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 

2013 yang menyimpulkan bahwa faktor cerai gugat yang 

                                                             
84 Nur Bainah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di 

Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, 

Vol. 1 No.1: 74-83 (2013), 81-82 
85 Tri Leksono PH, “Fenomena Perkawinan, Perceraian 

Dan Win-Win Solution”, Majalah Ilmiah Pawiyatan (Edisi Khusus 

Dies Natalis), Vol . XX No. 3 (Agustus, 2013), 58 – 67. 
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terjadi di latar belakangi oleh adanya perubahan sosial 

dalam masyarakat. Adapun dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai faktor lingkungan, pergaulan dan 

gaya hidup.86 

c. Tanggung Jawab Personal  

Hasil penelitian terkait gugat cerai TKW di 

Ponorogo, desebabkan oleh faktor tidak adanya 

tanggung jawab personal atau yang disebut dengan tidak 

amanah. Tidak adanya tanggung jawab personal 

dilakukan baik oleh isteri maupun suami, suami berfoya-

foya tidak sedikit isteri yang juga berfoya- foya di negeri 

orang. Hal ini mendukung hasil temuan dari Bakhtiar 

Hasan Arsa Muhammad, dimana ia menemukan bahwa 

faktor tidak ada tanggung jawab (68,46%) merupakan 

faktor terbesar cerai gugat di Kabupaten 

Bungo,dibandingkan faktor ekonomi (0,32%) dan 

ketidak harmonisan (31,04%).87 

                                                             
86  Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-

Aspek Penyebab Perceraian Gugat di Desa Karangbendo Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi). 1-7. 
87 Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, “Perceraian Dan 

Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi terhadap Tren Pola 

Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)”, Kontekstualita, Vol. 

26 No. 2 (Desember, 2009), 57-84 
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d. Faktor pendukung  

2. Pendidikan 

pendidikan yang rendah menyebabkan timbulnya 

emosi yang tidak stabil dalam menghadapi berbagai 

persoalan. Dalam penelitian ini sebagaimana informasi 

dari berbagai pihak, pendidikan penggugat (TKW) 

maupun keluarga (orang tua) yang rendah mendorong 

tingginya gugatan cerai. Kesimpulan tersebut sejalan 

dengan hasil riset terdahulu dimana terdapat hubungan 

positif antara kecerdasan emosi dengan kemampuan 

manajemen konflik pada isteri.88 

3. Keluarga 

Dalam kasus gugatan cerai TKW di Kabupaten 

Ponorogo keluarga memegang peran krusial, dimana 

keluarga dapat memperkuat dan membantu adanya 

gugatan cerai yang dilakukan TKW yang pada dasarnya 

tidak sedang berada di Indonesia. Kesimpulan ini selaras 

dengan hasil penelitian Dias Yunas Eka Purnama dan 

                                                             
88 Teti Devita Sari dan Ami Widyastuti, “Hubungan Antara 

Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Manajemen Konflik Pada 

Istri”, Jurnal Psikologi, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), 49 –54 
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Budhy Santoso terkait Aspek- aspek penyebab 

perceraian gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan 

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang berkesimpulan 

bahwa aspek yang mempengaruhi tingginya perceraian 

adalah adanya campur tangan orang tua.89 Campur 

tangan orang tua disebut oleh Abdul Jamil dan 

Fakhruddin sebagai dukungan (pembelaan) dari orang 

tua.90 

4. Teknologi 

Teknologi komunikasi berbasis android yang 

memungkinkan   seseorang berkomunikasi secara lebih 

mudah. Dalam kasus TKW juga menjadi penyebab 

terjadinya gugatan cerai di Ponorogo. Faktor ini dalam 

kajian riset terdahulu belum tampak. Artinya faktor ini 

merupakan faktor baru yang mempengaruhi gugatan 

cerai. Dalam penelitian terdahulu faktor teknologi yang 

ditemukan oleh Nurhasanah dan Rozalinda adalah 

teknologi informasi berupa media massa, baik media 

                                                             
89 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-

Aspek Penyebab Perceraian Gugat di Desa Karangbendo Kecamatan 

Rogojampi Kubapten Jember…. 1-7. 
90Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik 

Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu”, 138.  
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cetak maupun media ekektronik, dengan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi bisa terakses secara 

sehingga dalam pemakianya tergantung orang tersebut. 

Dengan berkembanya teknologi bisa digunakan dengan 

positif dan juga juga bisa digunakan secara negative 

tergantung seseorang dalam pemakian teknologi 

tersebut.91 

Sepeerti yang di alami oleh Saudara  NT Dan SR 

dalam mengajukan gugatan perceraian dari luar negeri 

tidak terlepas dari cek cok dan perselisihan terus 

menerus, hilangnya rasa kepercayaan, memanfaat uang 

dari luar negeri, bahkan berselingkih dan berjudi. Seperti 

yang dialami saudara NT dan SR sebegai berikut: 

A. Gugat Cerai oleh NT Tenaga kerja wanita 

(TKW) Taiwan dari Sukerjo kabupaten Ponorogo. 

Seperti yang dialami oleh saudara NT seorang 

Tenaga Kerja Wanita ( TKW) dari Sukorejo kabupaten 

Ponorogo, dengan niat bekerja keluar negeri untuk 

memperbaiki ekonomi, meningkatkan drajat keluarga, 

                                                             
 

91 Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan 

Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya Angka 

Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Padang”, 181-201. 
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namun apa boleh buat suami yang dirumah tidak mau 

bekerja dan menunggu hasil kiriman setiap bulan, 

disamping itu juga suaminya malah berselingkuh dengan 

wanita lain dan meninggalkan buah hati yang sekarang 

dirawat oleh orang tua NT sampai sekarang. 

Perceraian oleh NT tersebut juga di dukung oleh 

orang tuanya di karenakan sikap suaminya yang hilang 

tanggung jawab, hal demikian dijadikan NT untuk 

menggugat suaminya dari luar negeri dipengadilan 

agama ponorogo, mungkin hal tersebut terasa berat 

berpisah dengan suaminya namun apa daya tidak ada 

tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada keluarga 

atau tidak mau mebantu NT bersama sama mencukupi 

keluarga, malah meninggalkan buah hati dan deket 

dengan wanita lain, itu membuat keyakinan NT tanapa 

ragu memutuskan perkawinanya dari Luar negeri. 

Kemudian dengan fakta fakta yang dialami oleh 

saudara NT, Saudara NT mengguganak Jasa Pengacara 

untuk mengurukan perceraian dengan dalil dali seperti 

diatas, pertama dengan masalah ekonomi (tidak mau 

bekerja bersama sama mencukupi kebutuhan keluarga 

dan menekantarkan anak), kedua Selingkuh (lebih 
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memilih wanita idaman baru yang ia kenal sehingga 

mengahncurkan ikatan suci perkawinanya) 

B. Gugat Cerai SR Tenaga kerja wanita (TKW) 

Hongkong dari Jenangan Kabupaten Ponorogo. 

Seperti yang di alami tenaga kerja wanita asal 

Jenangan kabupaten Ponorogo, subut saja namanya SR, 

ia Bekerja seperti niat TKW yang lain untuk mengangkat 

drajat keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga serta 

mencari modal untuk masa depanya. Terlepas dari itu 

semua ternyata suami SR memanfaatkan SR untuk 

meminta atau menunggu uang bulan dan bermalas 

malasan untuk bekerja. 

Orang tua SR juga membenarkan bahwa ketika uang 

yang dikirm oleh anaknya kepada suami SR uang 

tersebut banyak yang hilang entah kemana karena ATM 

yang bawa suami SR. SR dan suaminya berencana 

membangun rumah di tanah sebelah suami SR, maka SR 

bekerja keluar negeri untuk mencari modal tersbut dari 

orang tua SR sendiri sudah menanbantu mengirimkan 

kayu satu truk untuk modal membuat rumah anaknya 

tersebut. Pada awalnya uang kiriman dari SR tersebut 

masih dibelikan bahan matrial seperti pasir, bata dsb. 
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Namun selang beberapa tahun kemudian SR 

menanyakan kiriman dari SR yang sudah masuk sudah 

cukup belum untuk kebutuhan matrial, suami SR selalu 

beralasan ketika ditanya hal tersbut dan pada saat orang 

tua SR diminta SR untuk melihat kerumah suami SR 

ternyata matrialnya tetap sama tidak dibelikan seperti 

permintaan SR untuk muncukupi bahan matrial membuat 

rumah.  

Kemudia SR menyuruh orang tuanya miminta 

rekening bank yang biasanya SR kirim bulanan ternyata 

setelah dimintakan mutasi saldo rekening tersebut 

tinggal sedikit dan uang kelaur tanpa sebab, terlapas dari 

itu semua orang tau SR juga mendpatkan informasi 

bahwa suami SR tersebut sering melakukan judi ayam di 

pasar sawo ponorogo. 

Hal yang dialami SR tersebut membuat emosinya 

memuncak bertahun tahun bekerja ke luar negeri dengan 

harapan segera membungun rumah impian namun uang 

dihabiskan dengan tidak jelas. Disamping itu ia juga 

bermasalas malasan dalam bekerja, pada waktu itu alsan 

tersebut dijadikan SR mengajukan gugatan cerai dari 

luar negeri melaui jasa pengacara di ponorogo. 
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Sebenrnya waktu itu ada perlawanan ketika gugatan 

dari cerai berlangsung namun ketika mediasi SR sudah 

mantap bercerai maka hakim tetap melanjutkan perkara 

tersebut dan mengabulkan percerain tersebut. 

 

B. Dampak Perceraian oleh tenaga kerja wanita 

terhadap keluarga 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2019 

mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia sebagai buruh 

migran sebanyak 3.701 jiwa. Data sebelumnya yang 

dihimpun oleh Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 

2015, jumlah penduduk Indonesia yang melakukan 

migrasi ke luar negeri adalah 2.767.316 jiwa. Tekanan 

ekonomi membuat banyak orang menginginkan 

pekerjaan meskipun jauh dari tempat tinggal asalnya. 

Salah satunya banyak penduduk yang melakukan migrasi 

sebagai buruh migran internasional, termasuk tenaga 

kerja wanita (TKW). Studi Ariani (2013) menunjukkan 

bahwa alasan perempuan menjadi buruh migran adalah 

lapangan kerja di daerah asal tidak tersedia banyak dan 

keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarga. 
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Studi-studi sebelumnya menunjukkan penyebab 

perempuan menjadi TKW karena penghasilan suami 

kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga pada 

akhirnya terpaksa mengizinkan istri menjadi TKW.92 

Perempuan-perempuan tersebut merelakan berpisah 

dengan keluarga dan anak mereka demi mendapatkan 

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 

Perpisahan orang tua dengan anak selain membawa 

dampak berupa kesepian, terkadang juga menyebabkan 

gangguan kecemasan. Faktor eksternal seperti 

kesuksesan tetangga atau saudara yang pernah merantau 

sebagai TKW menjadi tolok ukur pemikiran mereka 

sehingga mereka tertarik untuk bekerja menjadi buruh 

migran. Para calon TKW ini memiliki nasib yang tidak 

sama, ada yang sukses dan mendapatkan penghasilan 

banyak tetapi ada juga mereka yang menjadi korban 

kekerasan oleh majikan.93  

Di Jawa Timur, migrasi Internasional buruh migran 

diminati oleh ibu-ibu rumah tangga tani di pedesaan, 

                                                             
92 http://news.unair.ac.id/2020/07/08/resiko-perceraian-di-

kalangan-buruh-migran-pedesaan/, diakses pada Senin. 17 April 

2022 
93 Ibid.. 

http://news.unair.ac.id/2020/07/08/resiko-perceraian-di-kalangan-buruh-migran-pedesaan/
http://news.unair.ac.id/2020/07/08/resiko-perceraian-di-kalangan-buruh-migran-pedesaan/
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setelah melihat sukses migran lama (secara ekonomi) di 

negara tujuan. Tetapi dibalik sukses ekonomi yang 

terjadi dalam keluarga buruh migran, ada sejumlah 

dampak yang muncul dalam keluarga akibat pergeseran 

relasi kuasa dari suami kepada istri di dalam lingkup 

budaya patriarki. Kasus perceraian suami- istri dengan 

memanfaatkan pengacara (lawyer) sudah mulai 

memasuki ranah keluarga yang tinggal di sektor agraris. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Informan yang dipilih secara 

purposive by name by address melalui buku catatan 

perceraian di Kantor Urusan Agama di tiga lokasi 

kabupaten di Jawa Timur, 5 tahun terakhir. 94 

Kisah perceraian di kalangan buruh migran yang 

mirip cerita pada sinema elektronika (sinetron) ini 

menarik untuk diungkap, karena ternyata memiliki 

implikasi yang jauh lebih dalam dari sekedar kasus 

perceraian biasa. Penggunaan jasa pengacara (Lawyer) 

dalam kasus perceraian keluarga di pedesaan, juga 

nampak tidak biasa, terutama jika dilihat dari konstelasi 

                                                             
94 Ibid,.. 
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kehidupan yang masih sangat kental dengan ciri agraris, 

serta dikaitkan dengan dampak perpisahan sementara 

(selibat sementara) suami-istri setelah istri bekerja di 

luar negeri. Telah terjadi pergeseran-pergeseran nilai 

kodrat perempuan menuju ke arah emansipasi 

perempuan dalam relasi gender  di kalangan keluarga 

buruh migran – khususnya, dalam pengambilan 

keputusan penting keluarga petani di wilayah pedesaan 

dewasa ini. Di samping itu, perbedaan rasionalitas yang 

mendasari keputusan melakukan migrasi sementara 

waktu ke luar negeri, (menjadi buruh migran) sebelum 

berangkat dan setelah kembali dari luar negeri. Secara 

ringkas, studi ini menemukan posisi dan peran 

perempuan dalam rumah tangga tani di pedesaan yang 

mulai bergeser. 95 

Perceraian yang dialami NT seorang tenaga kerja 

wanita ( TKW) Taiwan dari Sukorejo Kabupaten 

Ponorogo, sebenarnya percerain tersebut berat ia lakukan 

apalagi dikerenakan sudah menjalin ikatan suci dan 

sudah punyak anak, ketika mau bercerai depresi, strees, 

                                                             
95 Ibid,. 
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serta mendapat guncingan dari warga sekitar itu pasti, 

namun hal tersebut pelan pelan dilupakan walaupaun 

terkadang apablia teringat percerain tersebut menimbal 

sakkit yang mendalam.96 

Seperti yang dialami perceraian oleh SR seorang 

TKW hongkong dari Jenangan kabupaten Ponorogo. Dia 

terpaksa menceraikan suaminya karena suami dirumah 

sering judi, sabung ayam tidak bisa mengelola keuang 

keluarga dengan baik, walaupun langkah cerai diambil 

mendapat gunjingan dari tetangga hal tersebut malah 

menolong dari permaslahan rumah tangga yang sudah 

tidak harmonis dan terjadi perselisihan terus menerus.97 

Sukahata wakono, hakim sekaligus humas 

Pengadilan Agama ponorogo menambahkan, memang 

dalam perceraian tersebut dibolehkan dan dalam hal ini 

hakim sifatnya pasiv, memang dengan kultur diluar 

negeri yang berbeda lingkungan yang bebas itu bisa 

mempengaruhi pola berfikir seorang TKW tersebut. 

Pada dasarnya alasan alasan yang dimunculkan oleh para 

TKW tidak semuanya benar kebanyakan mereka 

                                                             
96  NT, Wawancara….. 
97 SR, Wawancara…… 
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ditinggalkan dengan alasan ekonomi dsb. Bisa juga 

dikarenan pisah batin terlalu lama sehingga masalah 

batin tersbut bisa menjadikan perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus. 

 

C. Dampak terhadap anak pasca perceraian oleh 

tenaga kerja wanita dari luar negeri 

Produk hukum di Indonesia yang mengatur tentang 

perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan yang memuat prinsip-prinsip 

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang 

selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi 

seluruh warga negara Indonesia. Keadaan perkawinan 

yang sedemikian buruknya, sehingga dipandang dari segi 

apa pun juga, hubungan perkawinan tersebut lebih baik 

diputuskan dari pada diteruskan. Ini berarti meskipun 

perkawinan adalah “perjanjian yang sangat kuat 

(mitsaqon ghaliidhan)” yang mengikat lahir dan batin 

antara suami dan istri, namun ikatan perkawinan itu 

dapat putus jika suami isteri memutuskannya, karena 
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memang kedua belah pihak mempunyai hak untuk 

memutuskan perjanjian tersebut.98 

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan 

angka perceraian. Pembuat undang-undang juga 

menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-

wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja 

kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada 

anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, 

sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai 

korban dari perceraian. Hak-hak keperdataan anak 

jangan sampai diabaikan, sehingga dilakukan upaya-

upaya untuk memberikan jaminan terpeliharanya hak-

hak anak pasca perceraian. Lembaga peradilan dalam hal 

ini mempunyai peran penting untuk menjamin hak-hak 

anak lewat putusan pengadilan.99 

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah 

tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, 

                                                             
98 Wawancara, Sukahata Wakano…… 
99  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 
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memberikan pelayanan yang semestinya serta 

mencukupi kebutuhan hidup anak dari orangtuanya, 

kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak 

bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri. 

Didalam bebera paaturan Perundang-undangan dapat 

kita lihat beberapa hal yang mengatur kewajiban orang 

tua terhadap anak diantaranya, yaitu : Kewajiban orang 

tua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-

Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak 

mengatur: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan 

untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” Salah satu upaya 

pemerintah dalam mengoptimalkan perlindungan anak 

tersebut adalah dibentuknya Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia yang merupakan mandat dari Pasal 74 (1) 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
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Perlindungan Anak, yaitu yang mengatur: “Dalam 

rangka meningkatkan efektivitas pengawasan 

penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan 

Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia yang bersifat independen.”100 

Dalam kasus perceraian yang dialami oleh saudara 

NT seorang tenaga kerja wanita dari Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo, ia menjelaskan ketika sudah 

berpisah dari suaminya anak dari hasil perkawinan 

dengan suaminya di bebankan kepada diriya saja hal itu 

karena sang suami lebih memberatkan kepada calon istri 

barunya maka disini anak menjadi korban, dalam undang 

undang No. 1 Tahun 1974 tetang perkawinan sendiri 

tidak ada aturan yang tegas dan melekat kepada si suami 

ketika sudah bercerai dengan istrinya, suami tidak bisa di 

ikat atau dipaksa dan bahkan dituntut untuk menjamin 

dan memberikan nafkah kepada seroang anak Karena 

tidak ada payung hukum yang menjadi dasar atau acuan 

dalam mengikat nafkah kepada seorang suami setalah 

bercerai. Disamping tidak ada nafkah yang dibebankan 

                                                             
100 Undang –Undang Nomoe 23 tahun 2022 tentang 

Perlindungan anak 
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kepada suami ketika sudah bercerai dalam 

bermsayarakatpun anak mendapat ejekan dari temanya, 

gunjingan, anak mendapatkan tekanan mental dsb.101 

Berbeda halnya dengan si NT, SR seorang tenaga 

kerja wanita dari Jenanagn kabupaten Ponorogo, 

walaupaun SR dan suaminya sudah berpisah namun 

suami SR masih peduli terhadap anaknya terkadang 

anaknya sering dijak keluar dan jalan jalan, bahkan 

suami SR mengajak anaknya tidur dirumah suami SR 

dan rumah SR bergantian, orang tua SR sendiri 

walaupun sudah bercerai namun tetap menganggap 

suami SR menjadi saududara dan tetap menjaga 

silaturahmi. Memang dalam undang undang perkawinan 

sendiri belum sempurna terhadap jaminan hak hak anak 

namun dikembalikan lagi ketika ketemu suami yang baik 

dan tanggung jawab secara moral pastinya tidak 

melepaskan peranya sebagai ayah dan tanggung 

jawabnya terhadap kebutuhan anak.102 

Akibat hukum perceraian terhadap anak ini tentu 

saja hanya berlaku terhadap suami dan istri yang 

                                                             
101  NT. Wawancara….. 
102 SR, Wawancara…..  
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mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak 

berlaku terhadap suami dan istri yang tidak mempunyai 

anak dalam perkawinan mereka. Seperti disebutkan 

dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

i. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan 

mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusan. 

ii. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: 

bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 

kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa 

ibu ikut memikul biaya tersebut. 

iii. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Perlindungan hukum bagi anak korban perceraian 

dalam bentuk fungsi hukum diklasifikasikan menjadi 

tiga tahap, yaitu: 
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1. Upaya preventif, yaitu pencegahan dalam bentuk 

ancaman terhadap pelaku pelanggar hukum, 

kehadiran hukum dengan berbagai sanksinya tersebut 

dapat menjadi instrumen untuk memberikan 

penjeraan baik secara khusus maupun secara umum 

memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga 

terhalang untuk melakukan tindakan melanggar 

hukum. 

2. Upaya represif, bila hukum dilanggar maka harus 

dilakukan penegakan hukum terhadap para pelanggar 

tanpa pandang bulu, yang dilakukan oleh lembaga 

peradilan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan 

untuk itu. 

3. Upaya rehabilitatif, yaitu mengembalikan keadaan 

semula. Hukum akan menjadi instrumen untuk 

membuat orang itu kembali menjadi baik dengan 

adanya hukuman yang diberikan kepada para 

pelanggar hukum, selain membuat jera diharapkan 

juga dapat menjadikan seseorang kembali menjadi 

baik sesuai dengan tujuan penghukuman yaitu 

mencapai reintegrasi sosial dan resosia-lisasi dengan 
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masyarakatnya sehingga hukum juga dapat disebut 

sebagai hukum rehabilitasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Seperti yang dialami oleh NT tenaga kerja wanita 

(Taiwan) dari Sukorejo kabupaten Ponorogo dan 

SR tenaga kerja wanita (Hongkong) dari 

Jenangan kabupaten Ponorogo, mereka 

menggugat cerai suami di Pengadilan Agama 

Ponorogo disebabkan antara lain: ekonomi 

(suami malas bekerja, berharap kiriman dari luar 

negeri, dikirimi uang tidak bisa mengelola malah 

dihabiskan tidak jelas), selingkuh, hukum (suami 

dipenjara, judi, miras, mencuri dsb), moral tidak 

baik, pertengkaran dan perselisiahn terus 

menerus, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk-

mabukan, ketidak cocokan, komunikasi yang 

tidak baik (tidak dapat menghubungi satu sama 

lain). Hal-hal tersebut biasanya digunakan oleh 
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tenaga kerja wanita (TKW) menggugat suaminya 

yang ada dirumah dari luar negeri. 

2. Dampak atau Implikasi terhadap keluarga, 

keluarga menjadi momok yang menakutkan oleh 

suami istri dan anak, sebagai bahan gunjingan 

dalam masyarakat, suami-istri berpandangan 

berkeluarga malah akan menibulkan beban, 

suami dan istri sudah berbeda prinsip, rasa 

trauma dan stress pasti menyelimuti keduanya. 

3. Dampak kepada anak merupakan korban yang 

nyata dari suami istri yang melakukan perceraian, 

dimana hak mendapatkan nafkah, kasih sayang, 

perhatian, perlindungan, pendidikan dan lain lain 

pasti akan berkurang atau bahkan tidak ada sama 

sekali. Undang- undang perkawinan sendiri 

belum ada payung hukum secara tegas dan 

mengikat ketika suami digugat cerai istri maka 

tidak ada tuntutan hukum baik pidana maupun 

perdata ketika tidak memberi nafkah kepada 

anak.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti 

menghimbau atau memberikan saran beberapa poin 

yang perlu diperhatikan atau dicermati dalam 

menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak terkiat, 

yaitu:  

a. Lembaga Peradilan Agama (PA) harus bisa 

diprediksi atau di antisipasi dengan inovasi dalam 

penanganan perkara perceraian oleh Tenaga kerja 

wanita (TKW). 

b. Kemenag dalam hal ini KUA selaku wedding 

planner hendaknya memberikan sosialisasi yang 

mendalam mengenai pentingnya perkawinan dan 

dampak perceraian, khususnya bagi calon 

pengantin dan calon tenaga kerja (TKW) di luar 

negeri. meminimalisir kasus perceraian. 

c. Bagi peneliti lain, sebaiknya hasil penelitian ini  

diuji  lebih luas dengan melibatkan populasi yang 

besar dan sampel  dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Hubungan antara  faktor, 

alasan dan keputusan untuk mengajukan 
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perceraian harus diperiksa dengan metode 

korelasi  langsung maupun tidak langsung. 
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