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ABSTRAK 

Mu’amalludin.2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA. Ngj Tentang Cerai Talak 

Orang Gila. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin 

Safala, M.H.I. 

Kata Kunci:Hukum Islam, Cerai Talak, Orang Gila 

 

Perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah dan Nabi. Dalam 

pernikahan, perceraian tidak menjadi suatu keinginan oleh mempelai maupun 

keluarga mempelai. Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah 

tangga. Oleh sebab itu, syarat dan rukun perceraian sangatlah dipersulit oleh 

agama. Di Pengadilan Agama Nganjuk terdapat perkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj yang isinya ada seorang ayah yang menginginkan untuk 

menceraikan anak dengan istrinya. Hal tersebut dilakukan karena anaknya 

mengalami sakit jiwa, sehingga perceraian tersebut harus diwalikan oleh ayahnya. 

Berawal dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum seorang ayah 

menceraikan anaknya karena gila yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk pada 

perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj? 

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penelitian ini menggunakan 

penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif.  Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis data dengan model miles dan huberman yang meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa: Hukum seorang ayah menceraikan anaknya adalah tidak sah. Hal ini 

dikarenakan orang gila tidak memenuhi sebagaimana persyaratan melakukan 

perceraian, sebab orang gila tidak mempunyai angan-angan untuk mewalikan 

menceraikan istrinya. Padahal dia sendiri belum tentu sadar mempunyai istri atau 

tidak.  Jadi apabila dipaksakan untuk meneruskan perwalian cerai talak ini 

sangatlah bertentangan dengan syarat ketiga yakni cerai harus dilakukan atas 

dasar kesadaran dan kehendak seorang suami sendiri. Dalam menyelesaikan 

permasalahan tersebut, lebih tepatnya menggunakan jalur fasakh. Salah satu 

penyebab berlakunya fasakh adalah salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau 

istrinya yang gila maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama. 

Sehingga dalam menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara Pemohon 

mengajukan fasakh nikah untuk anaknya atau pihak termohon mengajukan cerai 

gugat. Jadi hukum seorang ayah menceraikan anaknya yang gila adalah tidak sah 

karena tidak memenuhi syarat talak dan lebih tepatnya melalui jalur fasakh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada perselisihan, 

baik itu kecil maupun besar. Jika dalam permasalahan tersebut tidak bisa 

diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah cerai. Perceraian pada 

prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Nabi SAW bersabda: 

ابغض : عن ابن عمر رضي اه ع عن االّّي صلى اه علي وسّلم قال

د اه عزوجل الّطاق 1.احال ع
 

Artinya: Dari ibn Umar ra dari Nabi SAW bersabda: “Perbuatan halal yang 

paling dibenci Allah SWT adalah talak”. 

Berdasarkan hadits tersebut, perceraian sebaiknya jangan dilakukan 

kecuali perceraian tersebut merupakan pintu darurat yang dapat dilalui oleh 

suami isteri bila ikatan perkawinan (keluarga) tidak dapat dipertahankan lagi. 

Karena Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, 

mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Maka 

dibolehkanlah perceraian.
2
 Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat 

An-Nisa‟ 130: 

                                                           
1
Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam  III (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 23. 

2
A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum  Allah (Syariah) (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2002), 221. 
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Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.3 

Talak menurut bahasa berarti perpisahan dan melepaskan. Menurut 

syara‟ melepaskan ikatan suami istri yang sah oleh pihak suami dengan lafal 

tertentu atau yang sama kedudukannya seketika itu atau masa mendatang.
4
 

Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana  terdapat dalam 

Kompilasi  Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai  berikut:  

a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,  penjudi dan 

lain  sebagainya yang sukar disembuhkan.  

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

turut tanpa izin  pihak lain dan tanpa alasan yang sah  atau karena hal lain di 

luar kemampuannya.  

c.   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau  hukuman 

yang lebih  berat setelah perkawinan berlangsung.  

d.   Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang 

membahayakan  pihak yang lain.  

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

dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami  atau isteri.  

                                                           
3
Depag RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah, 99.  

4
 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqih Muslimah Bab Ibadah dan Muamalah (Jakarta: 

Pustaka Amani, 2007), 267. 
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f.   Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

 pertengkaran dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam rumah 

tangga.  

g.   Suami melanggar taklik talak.  

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

 ketidakrukunan dalam  rumah tangga.   

Berdasarkan data yang peneliti temukan di Pengadilan Agama 

Nganjuk, dari beberapa perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama 

Nganjuk ditemukan kasus cerai talak yang diajukan suami gila yang saat itu 

diwalikan oleh bapaknya yaitu perkara Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA. Ngj. 

Dalam perkara tersebut, diceritakan oleh Pemohon bahwa anak 

Pemohon menikah pada bulan mei 2016 dan rumah tangga anak Pemohon 

berjalan baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis. Jelang 1 hari 

setelah pernikahannya terdapat hal yang aneh yakni anak Pemohon mulai 

sakit/gangguan jiwa (gila) yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran 

antara Pemohon dan Termohon. Bahwa puncak dari perselisihan dan 

pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2016 yang akibatnya, Termohon 

pulang kerumah  orangtua Termohon hingga terjadi perpisahan dengan anak 

Pemohon selama 8 bulan  sampai sekarang. Adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus tersebut  mengakibatkan rumah tangga anak 

Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan  lahir dan batin dan tidak ada 

harapan untuk kembali membina rumah tangga meskipun keluarga sudah 

berusaha mendamaikan. 
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Pada perkara tersebut terbilang unik karena belum pernah terjadi 

sebelumnya di Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga memunculkan 

pertanyaan mengenai dasar hukum perwalian cerai talak orang gila. Padahal 

orang gila tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan talak. Hal ini 

berdasarkan hadits Nabi:  

ي   عن   ,ع   اه  رضى   عائشة   وعن , َ ْ ْ ِل َ    َ ّ     الّائِمِ    َعنِ  : َثاَثٍَة    َعنْ    لَلَلمُ   رُِفَعا) :قال   وسلم   علي   اه  صلى   ال
   وصّحح   الّل مذّ     اّ    وااربعة   امد   روا  ( َْو ُ ييَ ,  ََْعِللَ    َ ّ     اْلَمْ ُ وِ    َوَعنِ , َ ْ  ََرَ    َ  ى  الّلِغْ ِ    َوَعنِ 

حّ او   و خرج   احاكم 5 .)اب
 

Berdasarkan hadits tersebut, orang gila tidak sah menjatuhkan  talak, 

orang gila  akalnya sudah sangat lemah, dengan mudah ia  dapat dikalahkan 

oleh emosinya  atau pengaruh-pengaruh yang  datang dari luar. Akalnya sudah 

tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya, ia sudah tidak mampu lagi 

membedakan baik buruk  atau  laba rugi sesuatu tindakannya.  Karena itulah 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah perceraian ini 

yang dalam hal ini secara komprehensif peneliti menuangkannya kedalam 

karya ilmiah berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA. Ngj Tentang Cerai 

Talak Orang Gila”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana hukum seorang ayah menceraikan anaknya karena gila yang terjadi 

di Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj? 

 

                                                           
5
 Ibn Hajar Al-„Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, tt), 236. 



7 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini  mempunyai 

tujuan yang akan dicapai, yaitu  untuk menjelaskan hukum seorang ayah 

menceraikan anaknya karena gila yang terjadi  di  Pengadilan Agama  Nganjuk 

pada perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan agama dalam bidang syariah khususnya tentang cerai talak 

orang gila. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan yang berarti bagi masyarakat pada umumnya 

dan lembaga Peradilan Agama khususnya dalam menyelesaikan perkara 

cerai talak orang gila. 

 

E. Kajian Pustaka 

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya tidak terjadi kesamaan dari 

hasil kajian penelitian terdahulu yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Arni Riyan Agustina‟ dengan judul “Perceraian 

Karena Sakit Jiwa (Studi Putusan No. 0052/Pdt.G/2014/PA.TL) di 

Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2014”. Yang dijadikan masalah 



8 

 

 

adalah alasan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek memutus perkara No. 

0052/Pdt.G/2014/PA.TL dan dasar hukum yang dipakai Hakim Pengadilan 

agama Trenggalek untuk memutus perkara No. 0052/Pdt.G/2014/PA.TL. 

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, observasi 

dan wawancara. Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat diketahui 

bahwa alasan hakim Pengadilan Agama Trengggalek memutus perkara 

No. 0052/Pdt.G/2014/PA.TL yakni berpegang pada Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia Jo. Pasal ayat 1 Undang-Undang no. 1 tahun 1974, 

bahwa rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah tidak 

dapat terwujud lagi disebabkan terjadinya pertengkaran dan perselihan, 

karena pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam mengambil 

keputusan (deskresi). Dasar hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan 

Agama Trenggalek dalam memutus perkara No. 

0052/Pdt.G/2014/PA.TL.Hakim berpegang pada doktrin hukum Islam 

dalam kitab Madza Huryatuz Zaujaini Fiil Ath-Thalaq yang tertera pada 

putusan serta pasal 19 huruf (f) PP.Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yurisprudensi Mahkamah Agung RI  

nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang hukumnya 

menyatakan apabila suami istri terjadi pertengkaran dan perselisihan dan 

pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan 

perceraian terpenuhi bukan dititik beratkan pada sakit jiwanya. Perbedaan 

antara skripsi yang ditulis peneliti di sini adalah, skripsi Agustina yang 
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gila adalah istrinya sehingga langkah yang diambil sudah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam skripsi ini yang diangkat 

peneliti yang gila adalah suaminya, sehingga menimbulkan permasalahan 

karena dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam belum 

mengatur tentang perwalian cerai talak. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Muajib Hidayatullah Sanusi dengan 

judul “Cerai Talak Yang Diajukan Suami Murtad (Studi Terhadap 

Putusan No. 1201/Pdt.G/2008/PA WSB di Pengadilan Agama 

Wonosobo)”. Yang dijadikan masalah adalah bagaimana dasar hukum, 

pertimbangan, dan putusan yang digunakan Majelis Hakim dalam 

menyelesaikan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad yang 

terjadi di PA Wonosobo pada perkara No. 1201/Pdt.G/2008/PA WSB. 

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan library research dengan 

menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara. Dari hasil penelitian 

skripsi tersebut dapat diketahui bahwa mengenai pertimbangan Majelis 

Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo dalam menyelesaikan perkara 

cerai talak yang diajukan suami murtad, menurut penyusun sebagian besar 

telah sesuai dengan perundang-undangan dan Hukum Islam, terbukti 

bahwa Hakim telah menggunakan dalil-dalil nash dan kaidah-kaidah fiqh 

yaitu dengan berdasarkan pada kitab muhazzab juz 2 selain itu Majelis 

Hakim melakukan ijtihad sesuai dengan pasal 89 ayat 1 No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, pasal 19 huruf (d) dan (f), pasal 27 ayat 4 

tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan KHI 
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pasal 116 huruf (d), (f), dan (h). Hakim dalam pertimbangan hukumnya 

memutuskan perkara cerai talak yang diajukan suami murtad dengan 

memfasakh perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan 

murtadnya Pemohon. Perbedaan antara skripsi yang ditulis peneliti di sini 

adalah, skripsi Sanusi adalah suaminya murtad sehingga langkah yang 

diambil  oleh hakim sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan,  sedangkan dalam skripsi ini yang diangkat 

peneliti yang gila adalah suaminya, sehingga  menimbulkan permasalahan 

karena dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam  belum 

mengatur tentang perwalian cerai talak.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research) yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen atau 

buku-buku terkait untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. 

Dalam hal ini penelitian diarahkan pada analisis langsung terhadap 

masalah yang terjadi di  Pengadilan Agama Nganjuk pada perkara 

No.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. tentang cerai talak orang gila. Untuk 

melengkapi analisis data pada putusan, penelitian dilanjutkan dengan 

mencari data dari sumber utamanya yaitu para hakim yang memutus 

perkara itu. 

2. Lokasi Penelitian 
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Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Nganjuk yang 

terletak di jalan Gatot Subroto Nganjuk (timur terminal Nganjuk). Peneliti 

memilih Pengadilan Agama Nganjuk sebagai lokasi penelitian dikarenakan 

di Pengadilan Agama Nganjuk kasus cerai talak orang gila merupakan 

kasus yang pertama kali dan belum pernah terjadi sebelumnya. 

3. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa putusan 

PA Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj   .   tentang cerai talak orang gila 

 dan buku-buku yang mendukungnya.  

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data 

primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama, adalah 

data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan 

alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 

sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data  primer dalam 

penelitian ini adalah putusan PA Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj   .   

tentang cerai talak orang gila dan buku-buku yang mendukungnya yang 

diperoleh dari Pengadilan Agama Nganjuk. 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang  diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari  sujek 

penelitiannya. 6  Data tambahan juga meliputi dokumentasi yang berkaitan 

 dengan penelitian, misalnya foto, data tertulis dan bahan-bahan lain  yang 

                                                           
6
Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
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berhubungan dengan penelitian. 7  Fotografi berkaitan erat  dengan 

penelitian kualitatif dan dapat dipergunakan dalam  berbagai cara. 

Fotografi menyediakan data yang sangat deskriptif,  yang sering digunakan 

untuk hal-hal yang subjektif, dan hasilnya  sering dianalisis secara induktif. 

Fotografi merupakan terobosan  penting penelitian, mengingat fotografi 

memungkinkan peneliti  memahami dan mempelajari segi-segi kehidupan 

yang tidak dapat  diteliti melalui pendekatan lain; mereka mengulangi 

saran Hine  bahwa gambar lebih dapat bercerita daripada kata-kata. 

Fotografi  yang mungkin digunakan dalam penelitian kualitatif dapat 

 dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu fotografi yang diambil  orang lain 

dan fotografi yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. 8 

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah informasi dari hakim 

yang menangani perkara cerai talak  Nomor Perkara 2270/Pdt.G/2016/PA. 

 Ngj di Pengadilan  Agama Nganjuk, yaitu Haitami, SH., MH., Drs. Moh. 

 Muchsin, M. Sy., dan  Drs. H. Musthofa Zahron.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini 

adalah :  

 1.  Menganalisa putusan perkara cerai talak di Pengadilan Agama  Nganjuk 

Nomor Perkara 2270/Pdt.G/2016/PA. Ngj.  

 2.  Wawancara (Interview)  

                                                           
7
 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169. 

8
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2011), 131. 
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Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 

 atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek 

 atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.  9 Wawancara 

 digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

 melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

 harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

 responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya  sedikit/kecil.  

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

 terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) 

 maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur 

 digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

 pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang apa informasi 

 apa yang akan diperoleh.Wawancara tidak terstruktur adalah 

 wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

 wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

 pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

 berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
10  Wawancara tidak terstruktur sering juga disebut 

wawancara  mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 

 wawancara terbuka.  

                                                           
9
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Ancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasikasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, 

Pendidikan, dan Humaniora (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 130. 
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods) 

(Bandung: CV Alfa Beta, 2013),188-191. 
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini  adalah 

wawancara mendalam artinya peneliti mengajukan beberapa  pertanyaan 

yang mendalam berhubungan dengan fokus  permasalahan, sehingga 

dengan wawancara mendalam ini, data-data  bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. Dalam penelitian ini orang- orang yang akan diwawancarai 

adalah hakim Pengadilan Agama  Nganjuk, yaitu: Haitami, Moh. 

Muhsin, Musthofa  Zahron.  

 3.  Observasi 

Observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu 

 teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

 pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.  11
 Observasi 

 dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak terstruktur, karena 

 fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang  selama 

kegiatan observasi berlangsung.   Oleh karena itu peneliti  dapat 

melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang tertarik,  melakukan 

analisis dan kemudian dibuat kesimpulan. 12
 

4.  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat 

 data-data atau dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan 

 masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan  data 

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian  sosial, 

                                                           
11

 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2007), 220. 
12

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D (Bandung: CV Alfa 

Beta, 2006), 146. 
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fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak  digunakan 

sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer  yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara mendalam.   13  Melalui metode ini 

peneliti ingin memperoleh data tentang:  

 1)  Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Nganjuk 

 2)  Letak geografis Pengadilan Agama Nganjuk 

 3)  Visi dan Misi Pengadilan Agama Nganjuk 

 4)  Tujuan Pengadilan Agama Nganjuk 

 5)  Data staf Pengadilan Agama Nganjuk 

 6)  Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjukdan lain-lain 

5. Analisis Data 

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan  menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara,  catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah  dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  14 Menurut Miles dan 

Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis  data kualitatif, yaitu: 15
 

a.  Reduksi Data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

 pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

 transformasi data “kasar” yang muncul dari catata-catatan tertulis di 

 lapangan.  16
 Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, 

                                                           
13

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&D, 334. 
15

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 129. 
16

 Ariesto Hadi Sutopo, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), 11. 



16 

 

 

 observasi dan dokumentasi yang masih komplek tentang cerai talak 

 orang gila.   

b.  Penyajian Data. “Penyajian” maksudnya sebagai sekumpulan  informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan  kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.   Display data yaitu proses  penyajian data. Bentuk 

yang paling sering dari model data kualitatif  selama ini adalah teks 

naratif.
17   Dalam hal ini setelah data tentang  cerai talak orang gila 

terkumpul dan data telah direduksi, maka data  tersebut disusun secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami.  

c.  Penarikan Kesimpulan. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi 

 adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik 

 kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas 

 temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah 

 kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan 

 interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan  penyajian 

data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah  dilakukan. 18
 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menggambarkan secara lebih mudah dipahami dalam 

penulisanini, berikut secara rinci sistematika penulisan skripsi ini : 

                                                           
17

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, 131. 
18

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 

180. 
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Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II : merupakan landasan teori untuk menganalisa data yang telah 

disajikan yang berkenaan dengan tinjauan umum tentang cerai talak orang 

gila menurut hukum islam meliputi  pengertian perceraian, macam-macam 

perceraian, alasan perceraian, langkah-langkah perceraiain, rukun dan syarat 

perceraian, hukum perceraian, pengertian orang gila, hak-hak orang  gila. 

Bab III : Deskripsi data. Bab ini meliputi data umum dan data khusus 

lokasi penelitian. Data umum lokasi penelitian berbicara mengenai sekilas 

tentang keadaan Pengadilan Agama Nganjuk. Data khusus berisi tentang 

pertimbangan Hakim dalam menangani perkara No. 

 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj.nadamar putusan perkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. 

Bab IV : Analisis data. Bab ini berisi tentang analisis dasar hukum 

perwalian cerai talak orang giladalam  perkara No.  0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj . 

Bab V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi 

pembahasan dan juga saran kepada Institusi terkait untuk menindaklanjuti 

kasus yang diteliti. 
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BAB II 

CERAI TALAK ORANG GILA 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

Cerai menurut bahasa Indonesia berarti pisah, sedangkan  dalam 

bahasa Arabnya berasal dari kata thalaq yang berarti  melepaskan atau 

meninggalkan, seperti melepaskan sesuatu dari  ikatannya. Menurut istilah 

syara‟, ialah “melepaskan ikatan akad  nikah dengan lafaz talak seperti 

akan dikemukakan”.  19
 Di antara  ulama‟ ada yang memberi pengertian, 

talak ialah: “melepaskan  ikatan nikah pada waktu sekarang atau akan 

datang, dengan  mengucapkan lafal talak atau lafal yang semakna dengan 

itu”.   20Yang dimaksud dengan kalimat “pada waktu sekarang” ialah  talak 

ba‟in yang terjadi sesudah akad nikah tetapi mereka belum  campur. Yang 

dikehendaki dengan “akan datang” ialah talak  raj‟i. Pengertian talak 

seperti tersebut di atas adalah menurut  mazhab Hanafi dan Hambali.  

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk 

 perceraian baik yang dijatuhkan suami, yang ditetapkan oleh  hakim, 

maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau  perceraian karena 

meninggalnya seorang suami, atau talak dalam  arti yang khusus ialah 

perceraian yang dijatuhkan oleh pihak  suami.  21
 

                                                           
19

 M. Fikril Hakim dan Abu Sholahuddin, Fiqh Populer: Terjemah Fathul Mu‟in (Kediri: 

Lirboyo Pers, tt), 115. 
20

 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, tt), 247. 
21

 Soemiyato, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 103. 
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   Perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin  untuk 

dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Karena  perceraian bukan hanya 

menyangkut kepentingan suami isteri  yang bersangkutan, melainkan juga 

menyangkut kepentingan  seluruh anggota keluarga. Islam juga sangat 

menganjurkan untuk  menghindari adanya perceraian selama bisa 

didamaikan. Tetapi  jika sudah tidak bisa didamaikan, syari‟at 

menghalalkan adanya  perceraian sebagai jalan terakhir dalam 

menyelesaikan masalah  meskipun Allah membencinya. Sebagaimana 

sabda Nabi SAW:  

د احال ابغض : قال وسّلم علي اه صلى االّيّ  عن ع اه رضي عمر ابن عن  عز اه ع

   22  الّطاق جل  و

Artinya: Dari ibn Umar ra dari Nabi SAW bersabda: “Perbuatan  halal 

yang paling dibenci  Allah SWT adalah talak”.  
 

  Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan  sebagai 

alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang  telah dilakukan 

guna perbaikan kehidupan perkawinan dan  ternyata tidak ada jalan lain 

kecuali dengan jalan perceraian antara  suami isteri. Sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah  229 : 

   
   

   ................. 

                                                           
22

Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulus Salam  III, (Surabaya: Al-Ikhlas 1995)  ,
23.  
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Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh  rujuk lagi 

dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara  yang 

baik”.23         

 

2. Macam-macam Perceraian 

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak  itu 

diucapkan oleh  suami, ada dua macam yaitu:  

a.  Talak Sunni adalah talak yang terjadi sesuai dengan ketentuan 

 agama, yaitu seorang suami mentalak isterinya yang telah 

 dicampurinya dengan sekali talak dimasa bersih dan belum ia  sentuh 

kembali dimasa bersihnya itu.
24

 Diantara ketentuan menjatuhkan talak 

itu adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa 

iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq 65:1 : 

   

  

  

   ........ 

Artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 

iddah itu”25
 

 
b. Talak Bid'i ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada 

 istrinya yang  dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid  atau 

                                                           
23

Depag RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah, 36. 
24

Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 

2010), 237. 
25

Depag RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah, 558. 
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dalam masa suci namun  dalam waktu itu telah dicampuri  oleh 

suaminya. 26
 

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya sihghat talak  dibagi 

menjadi dua  macam, yaitu: 27
 

a.  Talak Sarih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa 

yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata 

suami, “Engkau tertalak”,atau “Saya ceraikan engkau.” Kalimat yang 

sarih(terang) ini tidak perlu niat. Apabila dikatakan oleh suami, 

berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataannya 

itu bukan berupa hikayat. 

b.  Talak Kinayah yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan 

untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, “Pulanglah 

engkau kerumah keluargamu”,atau “Pergilah dari sini”, dan 

sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau 

tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak. Kalau 

diniatkan untuk menjatuhkan talak, barulah menjadi talak. Adapun 

lafal talak orang-orang bisu, cukuplah dengan isyaratnya, yang dapat 

dipahami kalau yang diisyaratkannya itu menunjukkan cerai.   

Perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya  dibagi 

 menjadi dua macam, yaitu:  

a.  Talak Raj'i yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali 

kepada  istrinya tanpa melalui  akad nikah baru, selama istrinya masih 

                                                           
26

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 74-75. 
27

Ibid., 81. 
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 dalam masa iddah. Talak raj‟i adalah  talak kesatu atau talak  kedua, 

diikuti dengan masa berpisah dari isteri yang dinikahi itu,  yang masih 

memungkinkan untuk menjalin hubungan perkawinan  kembali.
28  

:hallA namrif nagned iauses 

   
   

   ................. 

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan 

cara yang baik.”29
 

 

 Status hukum perempuan dalam masa talak raj‟i sama   dengan 

istri dalam masa pernikahan dalam  semua keadaannnya,  kecuali dalam 

 satu hal, yaitu tidak boleh bergaul dengan mantan  suaminya.  Bila dia 

berkehendak  untuk kembali dalam kehidupan  dengan mantan 

suaminya, atau laki-laki  yang  ingin kembali  kepada mantan istrinya 

dalam bentuk talak ini cukup  mengucapkan  rujuk  kepada mantan 

istrinya itu. Dengan  demikian, cerai dalam bentuk talak raj‟i  tidak 

dapat  dikatakan  putus perkawinan dalam arti sebenarnya.  

b.  Talak Ba’in yaitu Talak yang memisahkan sama sekali hubungan 

suami  isteri. Talak dalam bentuk  ini tidak ada masa iddah, maka tidak 

 ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk  hanya dilakukan dalam  masa 

iddah. Selanjutnya Talak ba‟in juga dibagi menjadi  dua  bagian yaitu:  

                                                           
28

Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syari‟at Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

1996), 92. 
29

Depag RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah, 36. 
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1)  Talak ba’in sughra : Talak yang telah dijatuhkan oleh suami 

 kepada istrinya  yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali  dengan 

perkawinan baru. Yang termasuk ba‟in sughra itu adalah sebagai 

berikut 
30  

a) Talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. 

Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena 

tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk 

rujuk, sebab rujuk hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) 

ayat 49 : 

                           
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 

kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib 

atas mereka ´iddah bagimu yang kamu minta 

menyempurnakannya.”31
 

 

                                                           
30

Abdur Rahman I. Doi, Perkawinan Dalam Syari‟at Islam, 128. 
31

 Depag RI,  Al-Qur‟an Tajwid  dan Terjemah, 424. 
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b) Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri 

atau yang disebut khulu‟. 

c) Perceraian melalui putusan hakim di Pengadilan. 

2)  Talak ba’in kubra : Talak yang berakibat hilangnya hak bekas 

 suami untuk  merujuk atau dengan akad nikah baru baik dalam 

 masa iddah maupun sesudah  masa iddah habis. Namun seorang 

 suami yang mentalak ba‟in istrinya boleh  mengawini istrinya 

 kembali jika memenuhi syarat-syarat yaitu:  

  Istri telah kawin dengan laki-laki lain 

  Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru 

  Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru 

  Telah habis masa iddahnya.  

 taya haraqaB-lA taruS hallA namrif nagned iauses ini laH

230:  

                                    
 

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal 

baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 
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maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui.”32
 

 

Sedangkan bentuk-bentuk perceraian yang diatur dalam 

 UndangUndang Nomor 1 tahun   1974 ada 2 :  

a.  Cerai talak adalah upaya dari pihak seorang suami untuk 

 menceraikan istrinya.  

b.  Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya  suatu 

gugatan  terlebih dahulu oleh istri yang diajukan kepada  pengadilan 

negeri/pengadilan  agama untuk dimintakan putusan  pengadilan 

tentang gugatan perceraian.  

 

3. Alasan Perceraian 

Adapun alasan-alasan dalam perceraian sebagaimana  terdapat 

dalam Kompilasi  Hukum Islam Pasal 116 adalah sebagai  berikut:  

i.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

 penjudi dan lain  sebagainya yang sukar disembuhkan.  

j.   Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

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

karena hal lain di luar kemampuannya.  

k.   Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

 hukuman yang lebih  berat setelah perkawinan berlangsung.  

                                                           
32

Ibid., 36. 
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l.   Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang 

membahayakan  pihak yang lain.  

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

tidak dapat  menjalankan kewajibannya sebagai suami  atau isteri.  

n.   Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

 pertengkaran dan tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi  dalam 

rumah tangga.  

o.   Suami melanggar taklik talak.  

p.   Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

 ketidakrukunan dalam  rumah tangga.   

 

4. Langkah-Langkah Perceraian 

Untuk menerapkan prisip mempersulit terjadinya perceraian,  dalam 

Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu  perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  setelah pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak  berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak.
33   Untuk melakukan  perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami isteri itu  tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 34
 

Berikut langkah-langkah talak yang diterangkan dalam  Kompilasi Hukum 

Islam:  

Pasal 129  

                                                           
33

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum 

Islam, 13. 
34

Ibid. 
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Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya  mengajukan 

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada  Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal isteri  disertai dengan alasan serta meminta agar 

diadakan sidang  untuk keperluan itu.  

Pasal 130  

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak  permohonan 

tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat  diminta upaya hukum 

banding dan kasasi. 

Pasal 131  

 Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari  permohonan 

dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat- lambatnya tiga puluh 

hari memanggil permohonan dan  isterinya untuk meminta penjelasan 

tentang segala sesuatu  yang berhubungan dengan maksud 

menjatuhkan talak.  

 Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua  belah 

pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan  talak serta yang 

bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun  dalam rumah tangga, 

Pengadilan Agama menjatuhkan  putusan tentang izin suami untuk 

mengikrarkan talak.  

 Setelah keputusannya mempunyai kekeuatan hukum tetap  suami 

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan  Agama, dihadiri 

oleh isteri atau kuasanya.  
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 Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6   (enam) 

bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama  tentang izin ikrar 

talak baginya mempunyai kekuatan hukum  yang tetap maka hak 

suami untuk mengikrarkan talak gugur  dan ikatan perkawinannya 

tetap utuh.  

 Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama  membuat 

penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat  yang merupakan 

bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.  

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada  Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal  suami untuk diadakan 

pencatatan, helai kedua dan ketiga  masing-masing diberikan kepada suami 

isteri dan helai  keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. 

 

5. Rukun dan Syarat-Syarat Perceraian 

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yang 

disebut rukun, dan masing-masing rukun harus memenuhi persyaratan 

tertentu.
35

 

 Rukun Pertama adalah suami yang mentalak isterinya. Diantara 

syarat suami yang mentalak itu adalah sebagai berikut: 

a.  Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa. Hal ini 

mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah umur tidak sah 

menjatuhkan talak, sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut 

                                                           
35

Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2011), 107. 
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fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan 

mani. 

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa talak 

terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang 

mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal 

anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari 

talak dan tentang mengucapkan talak itu menjadi perbincangan 

dikalangan ulama‟. 

Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa 

talak dari anak-anak yang sudah memahami arti talak itu jatuh, 

sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman 

ialah pengetahuannya tentang talak. 

Sedangkan menurut jumhur ulama‟ seperti Imam Malik, al-

Nawawi dan ulama‟ golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa 

talaknya tidak jatuh. Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah 

bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan orang gila.  

b. Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan 

talak. Bila talak dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, talak 

yang dijatuhkannya tidak sah. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:  

ي   عن    ,ع   اه   رضى   عائشة   وعن : َثاَثٍَة    َعنْ    لَلَلمُ   ا رُِف َ ) :قال   وسلم   علي   اه   صلى   ال
 ( ُ ييَ   َوْ ,  ََْعِللَ    َ ّ     اْلَمْ ُ وِ    َوَعنِ , َ ْ  ََرَ    َ  ى  الّلِغْ ِ    َوَعنِ , َ ْ  ِل َ    َ ّ     الّائِمِ    َعنِ  

36 .) ّ او ابن   و خرج   احاكم   وصّحح   الّل مذّ     اّ    وااربعة   امد   روا 
 

                                                           
36

 Ibn Hajar Al-„Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, tt), 236. 
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Dan diceritakan dari „Aisyah RA, dari Nabi SAW bersabda: 

“diangkat pena dari tiga perkara: dari orang tidur sampai terbangun, 

dari anak kecil sampai dewasa, dari orang gila hingga berakal atau 

sehat” (diriwayatkan oleh imam empat kecuali Tirmidzi dan 

dishohihkan oleh imam Hakam dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban). 

Berdasarkan hadits tersebut, orang gila tidak sah menjatuhkan 

 talak, orang gila  akalnya sudah sangat lemah, dengan mudah ia  dapat 

dikalahkan oleh emosinya  atau pengaruh-pengaruh yang  datang dari 

luar. Akalnya sudah tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya, ia sudah 

tidak mampu lagi membedakan baik buruk  atau  laba rugi sesuatu 

tindakannya.  

c.  Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak 

sendiri. Jumhur ulama‟ berpendapat talak yang dilakukan oleh orang 

yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya 

karena meskipun orang yang terpaksa itu mengucapkan kalimat talak, 

namun ia tidak bermaksud mengucapkannya. Yang menjadi dasar dari 

tidak jatuhnya talak orang yang terpaksa adalah hadits berikut yang 

artinya: diangkatkan hukum dari umatku karena kesalahan, kelupaan, 

dan karena terpaksa melakukannya. 

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana talak 

bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
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1) Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan 

ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang 

dipaksakannya itu; 

2) Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang 

menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta 

orang yang dipaksa; 

3) Orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik 

dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri; dan  

4) Orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa 

yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan 

melaksanakan ancamannya. 

Sebagian ulama‟ Syafi‟iah memisahkan antara ucapan talak dari 

orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu 

mengucapkan talak itu dia meniatkan talak, maka jatuh talaknya. 

Sebaliknya bila tidak diniatkan untuk talak, maka tidak jatuh talaknya. 

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat talak orang terpaksa itu 

jatuh. Alasannya ialah bahwa talak tersebut muncul dari seorang 

mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana 

yang berlaku dikalangan yang bukan terpaksa. 

Rukun Kedua ialah perempuan yang ditalak. Perempuan yang 

ditalak berada dibawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, 

yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Jadi tidak 
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sah talak kepada perempuan asing yang sebelumnya tidak ada ikatan 

suami-istri dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya 

dalam bentuk talak raj‟i dan masih berada dalam iddah; karena perempuan 

dalam keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh 

seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama‟. 

Rukun Ketiga ialah sighat atau ucapan talak. Dalam akad nikah 

terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan 

ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua 

ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab 

dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu 

dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu. 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang 

ingin menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang 

menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena 

itu, kalau suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tapi belum 

mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi talak. Sedangkan al Zuhry 

berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekad atau 

berazam untuk menceraikan isterinya, maka talaknya jatuh. 

6. Hukum Perceraian 

Talak adalah suatu sistem perceraian perkawinan yang dilakukan 

 karena ada  faktor yang memerlukan atau karena darurat.  Sedangkan 

wewenang untuk  menjatuhkan talak berada ditangan  suami, demikian 
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ketetapan syari‟at. Penggunaan  wewenang  untuk menjatuhkan talak itu 

tergantung pada keadaan dan  masalah yang  dihadapi suami terhadap 

isterinya. Karena keadaan  dan masalah yang terdapat dalam  rumah tangga 

bermacam- macam, maka hukum talakpun bermacam-macam pula. 

 Perincian  keterangannya sebagai berikut
37

:  

a. Wajib, yaitu bagi orang yang suka meng‟ila isterinya. Artinya, 

bersumpah untuk tidak bersetubuh lagi dengan isterinya selama-

lamanya atau lebih dari 4 (empat) bulan. Bila tidak lebih dari empat 

bulan, isterinya ingin bersetubuh, tetapi ia tidak juga mau, ketika itu 

wajib atasnya menjatuhkan talak satu kali. Kalau dia tidak mau, hakim 

boleh menjatuhkan walaupun tanpa seizinnya. 

b. Sunah, yaitu bagi orang-orang yang sudah lemah dan tidak kuasa lagi 

menunaikan kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isterinya itu tidak 

rela, atau karena tidak cinta lagi terhadap isterinya itu disebabkan oleh 

beberapa hal, atau perempuan itu tidak pandai menjaga kehormatan 

dirinya, atau perangainya sangat jahat hingga mencemarkan nama si 

suami. 

c. Talak Haram, yaitu atas orang yang menceraikan isterinya dalam 

keadaan haid dan nifas, kecuali kalau talak itu dibeli oleh perempuan 

(khulu‟), tidaklah berdosa bila suami menceraikannya ketika itu, atau 

dijatuhkan sesudah istri dicampuri dan ia baru selesai dari haid. 

                                                           
37Ibnu Mas‟ud dan Zainal Abidin, Fiqih Madzab Syafi‟i (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 

355. 
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Demikian pula haram bila talak dijatuhkan hanya semata-mata ingin 

menyia-nyiakan isterinya.  

 

B. Orang Gila 

1. Pengertian Orang Gila 

Orang bisa diartikan manusia sedangkan arti dari “gila”  menurut 

Kamus Besar Bahasaa Indonesia, yaitu sakit ingatan   (kurang beres 

ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau  pikirannya tidak 

normal).
38

 Sehingga orang gila ialah manusia yang  kurang beres 

ingatannya, orang sakit jiwa (syarafnya terganggu).  

Gangguan jiwa merupakan kondisi terganggunya kejiwaan 

 manusia sedemikian rupa sehingga  mengganggu kemampuan  individu itu 

untuk berfungsi secara normal didalam masyarakat   maupun dalam 

menunaikan kewajibannya sebagai insan dalam  masyarakat itu. 

  

2. Hak-hak Orang Gila 

Semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi   tidak 

semua orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban   mereka sebab belum 

atau tidak memiliki kecakapan hukum. Salah   satunya ialah anak yang 

belum dewasa dan orang gila. Sehingga   dalam hal berbuat hukum, orang 

gila berhak mendapatkan   perwalian atau pengampuan dari orang tuanya 

maupun keluarga   sedarah atau wali yang ditunjuk oleh satu orang tua yang 

                                                           
38

https://kbbi.web.id/gila, diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, pukul 19.00 WIB. 
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  menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan   surat 

wasiat atau lisan di hadapan 2 orang saksi..  

Dalam hal perwalian orang gila tidak diatur secara detail di 

 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tetapi diatur dalam  Undang- Undang 

Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek Pasal   433 dan   434 yaitu:  

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, 

  gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan,   sekalipun 

ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.   Seorang dewasa boleh 

juga ditempatkan di bawah pengampuan   karena keborosan.  

Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga 

  sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap.   Disebabkan 

karena pemborosan, pengampuan hanya dapat   diminta oleh para keluarga 

sedarah dalam garis lurus, dan oleh   mereka dalam garis samping sampai 

derajat keempat. Barang   siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak 

cakap   mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta 

  pengampuan bagi dirinya sendiri.  

Dalam hal perwalian orang gila harus mendapatkan surat 

  penetapan dari Pengadilan (BW Pasal 436) . 

 

C. Fasakh 

1. Pengertian Fasakh 



36 

 

 

Fasakh berasal dari bahasa Arab yakni fasakha   َ  ََ  artinya 

rusak.
39

 Kamal Mukhtar mengartikan fasakh dengan “mencabut“ atau 

“menghapus” yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh 

timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya 

sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-

istri dalam mencapai tujuan rumah tangga.
40

 

Fasakh berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari 

pokok kata yang berarti mencabut suatu yang sudah sah dan formal (legal 

formal). Fasakh disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan dan 

diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan 

berakal.
41

 

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri 

disediakan lembaga fasakh. Dengan demikian, keduanya memiliki hak 

yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah 

tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum. 

Moch. Anwar mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Umar 

bin Khattab berkata bahwa sesungguhnya istri tidak boleh dikembalikan 

kepada orang tuanya, kecuali disebabkan oleh empat macam yakni, gila, 

kusta, sopak dan penyakit kelamin. Demikian pula bagi suami atau laki-

laki.
42

 

                                                           
39

 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 105. 
40

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islan tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 

193), 212. 
41

 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 2, 105. 
42

 Moch. Anwar, Fiqh Islam Mu‟amalah, Munakahat, Fara‟id dan jInayah (Bandung: Al-

Ma‟arif, 1990), 74. 
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Penyakit-penyakit yang diderita oleh suami atau istri yang 

mengakibatkan bolehnya melakukan fasakh tidak otomatis dipraktikkan 

oleh pihak suami atau istri. Apabila suami menerima keadaan istrinya 

berpenyakit demikian, rumah tangganya dapat dilangsungkan. Begitu 

pula, jika istrinya menerima keadaan suaminya yang berpenyakit, 

perjalanan rumah tangganya pun dapat dilanjutkan hingga akhir hayat. 

Fasilitas fasakh adalah upaya menjadikan bangunan rumah tangga 

menjadi rukun, damai, sejahtera dan penuh cinta serta kasih sayang. 

Apabila hak tersebut tidak digunakan, hal itu tidak bertentangan dengan 

hukum Islam.
43

   

2. Syarat-Syarat Fasakh 

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika 

berlangsung akad atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan 

membatalkan kelangsungan perkawinan. 

a. Syarat fasakh karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad 

nikah, yaitu: 

1) Suami istri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya atau 

datuknya, kemudian setelah ia dewasa, ia berhak meneruskan 

ikatan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Dalam 

perkawinan seperti ini berlaku khiyar baligh. Jika yang dipilih 

mengakhiri ikatan perkawinannya, hal itu disebut fasakh 

„aqad; 

                                                           
43

 Ibid., 106. 
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2) Setelah akad nikah berlangsung, ternyata istri atau suaminya 

adalah saudara sesusu.
44

 

b. Syarat fasakh karena hal-hal yang terjadi setelah akad nikah 

adalah sebagai berikut: 

1) Bila salah seorang dari suami istri murtad dari Islam dan tidak 

mau kembali kepada Islam, akadnya fasakh disebabkan oleh 

kemurtadan; 

2) Jika suami kafir masuk Islam, tetapi istri dalam kekafirannya, 

yaitu tetap menjadi musyrik, akdnya batal dan fasakh.  

 

3. Penyebab Berlakunya Fasakh 

Berbagai penyebab berlakunya fasakh adalah sebagai berikut. 

a. Hiperseks (nafsu yang berlebihan). Dalam hal ini tidak termasuk 

cacat, dan apabila dengan seringnya melakukan senggama, pihak 

suami atau istri tidak menderita, tidak perlu dilakukan fasakh, tetapi 

apabila hipersek-nya menjadi penyebab salah satu pihak mengalami 

gangguan fisik dan membahayakan,  fasakh dapat dilakukan; 

b. Suami miskin, dalam hal ini apabila suami tidak memiliki 

kesanggupan untuk menghidupi keluarganya, bahkan menimbulkan 

kesusahan dan penderitaan bagi keluarganya, pihak istri berhak 

melakukan fasakh; 
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 Beni Ahmad Saebeni, Fiqh Munakahat 2, 107. 
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c. Karena suami ghaib atau hilang dan selama hilangnya tidak jelas 

beritanya, bahkan tidak lagi memberi nafkah keluarga; 

d. Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila 

maka kedua belah pihak memiliki hak fasakh yang sama.
45

 

 

4. Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan 

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau 

istri; 

b. Suami atau istri; 

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus; 

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal (16) Undang-undang ini 

dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara 

langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah 

perkawinan itu putus.
46

 

Dalam hal yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, 

sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, maka seorang ayah boleh mengajukan pembatalan 

nikah karena termasuk dalam poin (a) yakni keluarga garis keturunan 

keatas. 
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 Ibid., 106-107. 
46

 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 23, 8. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA NGANJUK DAN 

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN  TERHADAP PUTUSAN No. 0270/Pdt. 

G/2017/PA. Ngj 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Nganjuk 

1. Letak Geografis dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk 

Pengadilan Agama Nganjuk adalah suatu pengadilan tingkat 

pertama  yang secara organisasi atau struktur dan finansial di bawah 

kekuasaan  Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut 

menangani masalah  hukum perdata di Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan 

Keberadaannya, maka  lembaga peradilan agama ini harus mampu 

melayani kebutuhan masyarakat  dalam bidang hukum terutama mengenai 

hukum kekeluargaan.  

Pengadilan Agama Nganjuk kelas 1-B berkedudukan di kota 

Nganjuk  terletak di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Nganjuk yang 

berbatasan dengan:  

 1)  Sebelah Timur : Kabupaten Jombang 

 2)  Sebelah Barat : Kabupaten Madiun 

 3)  Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro 

 4)  Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri. 

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama 

 Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  Dari program dan kegiatan tersebut, pengadilan Agama Nganjuk 
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berada pada  Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan memiliki 

wilayah hukum  yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 15 (lima 

belas) Kelurahan, dan   266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan luas 

mencapai ± 122.433 Km2  atau 122.433 Ha.  

Adapun Kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk antara lain 

sebagai  berikut : 

 1)  Kecamatan Nganjuk  

 2) Kecamatan Wilangan  

 3)  Kecamatan Bagor  

 4)  Kecamatan Sukomoro  

 5)  Kecamatan Berbek  

 6)  Kecamatan Ngetos  

 7)  Kecamatan Sawahan  

 8)  Kecamatan Loceret  

9)  Kecamatan Tanjunganom  

  10)  Kecamatan Pace  

  11) Kecamatan Prambon  

  12)  Kecamatan Kertosono  

  13)  Kecamatan Baron  

  14)  Kecamatan Ngronggot  

  15)  Kecamatan Patianrowo  

  16)  Kecamatan Lengkong  

  17)  Kecamatan Jatikalem  
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  18)  Kecamatan Gondang  

  19)  Kecamatan Ngluyu  

  20)  Kecamatan Rejoso.   

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk 

Ketua   : Drs. H. Syaiful Heja, M.H.  

Waka   : -  

Hakim : 1.  Mohamad Thoha, S.Ag.  

 2. Drs. H. Musthofa Zahron 

 3. Drs. Moh Muchsin, M.Sy.  

 4. Haitami, S.H., M.H.  

Sekretaris  : Diah Puspita S, S.H, MH 

Panitera  : Heri Eka Siswanta, S.H., M.H 

Wakil Panitera  : Drs. H. Moh. Munib, M.H.  

Panmud Permohonan : A. Romadhon, S.Ag, MH 

Panmud Gugatan : Amir Hamzah, S.H.  

Panmud Hukum : Muhammad Nafi‟, S.H, M.H 

Sub Bag Kepegawaian: Fuad, S.H 

Sub Bag Laporan  : Fathul Mubin, SHI 

Sub Bag Umum : - 

Panitera Pengganti : 1. Setyo Hayuningsih, S.H 

      2.  Nurul Kumtianawati, S.H 

Juru Sita Pengganti : 1. Nur Kerisna Wachidah 

  2.  Muh Yanuar Arifin 



43 

 

 

      3. Irwan Abd. Rahman, S.H, M.H 

  4.  Sunarto 

 5.  Mukarrom 

3. Kewenangan PA Nganjuk 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan 

Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai 

Pengadilan Negara Tertinggi. 

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan satu instansi pemerintahan 

di bawah naungan Mahkamah Agung di bidang teknik fungsional 

menangani hukum perdata. Adapun perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan undang-undang  No. 7 tahun 

1989tentang Pengadilan Agama yang kemudian diubah ke dalam Undang-

undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut: 

1. Perkawinan 

a) Izin Poligami  

b) Pencegahan perkawinan 

c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

d) Cerai talak  
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e) Cerai gugat 

f) Harta bersama 

g) Kelalaian atas kewajiban suami istri 

h) Penguasaan anak  

i) Nafkah anak  

j) Hak-hak mantan istri 

k) Pengesahan anak  

l) Pencabutan kekuasaan anak 

m) Penunjukan orang lain sebagai wali 

n) Ganti rugi terhadap wali 

o) Asal usul anak 

p) Penolakan kawin campuran 

q) Isbat nikah 

r) Dispensasi kawin 

s) Wali adhol 

2. Waris 

a) Wasiat  

b) Hibah 

c) Wakaf, shodaqoh dan 

d) Ekonomi syari‟ah.47
 

  

                                                           
47

 Sumber data Pengadilan Agama Nganjuk.  
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B. Duduk Perkara 

Menurut informasi yang penulis dapatkan dari Pengadilan Agama 

Nganjuk, ada seorang bapak yang mengajukan permohonan yang telah 

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 26 januari 

2017 dengan register perkara nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj. Pemohon 

tersebut memiliki seorang anak kandung laki-laki bernama XXXXX, umur 29 

tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dan bertempat 

tinggal di Lingkungan Ringinanom Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. 

Anak pemohon sudah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan 

yang bernama YYYYY, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Balonggebang Kecamatan Gondang 

Kabupaten Nganjuk pada tanggal 26 Mei 2016. Pernikahan tersebut dicatatat 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, 

Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 

0191/042/V/2016, tanggal 26 Mei 2016. 

Sebelum menikah, XXXXX berstatus jejaka dan YYYYY berstatus 

perawan. Setelah pernikahan tersebut, XXXXX dengan YYYYY bertempat 

tingggal di rumah Pemohon selama 1 hari. Selama menikah keduanya belum 

berhubungan layaknya suami isteri/qobladdukhul. Setelah pernikahan berjalan 

1 hari, YYYYY pulang ke rumah orang tuanya hingga terjadi perpisahan 

dengan XXXXX selama 8 bulan sampai sekarang dikarenakan setelah menikah 

keluarga mereka tidak harmonis disebabkan XXXXX mengalami gangguan  

jiwa/ gila. Pemohon juga sudah berusaha mencari alternatif pengobatan anak 
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Pemohon (XXXXX) baik secara medis maupun non medis, namun tidak 

berhasil. 

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mengajukan 

permohonan untuk ditetapkan menjadi wali pengampu (kurator) untuk dapat 

mewakili anaknya guna mengurus permohonan cerai talak anak Pemohon di 

Pengadilan Agama Nganjuk dengan YYYYY atau istri anak Pemohon. Dan 

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/ Majelis Hakim 

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan 

putusan yang amarnya sebagai berikut: 

Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa anak 

Pemohon yang bernama XXXXX mempunyai penyakit kelainan (gangguan) 

jiwa, menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu atau wali dari 

anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX tersebut, menyatakan 

Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk 

mengurus permohonan cerai talak terhadap isterinya bernama YYYYY di 

Pengadilan Agama Nganjuk, dan memberi ijin kepada Pemohon untuk dan atas 

nama anak Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj‟i terhadap 

Termohon (YYYYY) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk dan 

membebankan biaya perkara menurut hukumyang berlaku serta mehon putusan 

yang seadil-adilnya. 

Dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap 

sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan 

tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu 
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Termohon telah dipangggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan 

Nomor 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 02 Februari 2017 dan tanggal 03 

Maret 2017 yang dibacakan di dalam persidangan serta tidak ternyata 

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. 

Mengenai permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali 

pengampu (kurator), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tanggal 8 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut: 

Mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa anak 

Pemohon yang bernama XXXXX mempunyai penyakit kelainan (gangguan) 

jiwa, menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pengampu atau wali dari 

anak kandung Pemohon yang bernama XXXXX tersebut, menyatakan 

Pemohon dapat mewakili anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk 

mengurus permohonan cerai talak terhadap isterinya bernama YYYYY di 

Pengadilan Agama Nganjuk, dan memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan 

perkaranya serta menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. 

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati 

Pemohon agat tetap mempertahankan keutuhhan rumah tanga anaknya sambil 

terus mencari solusi demi kesembuhan anaknya sehingga tidak terjadi 

perceraian, akan tetapi tidak berhasil. Proses mediasi juga tidak dapat 

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan 

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. 
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Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih 

dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk 

umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa 

perubahan maupun tambahan dan menyatakan sanggup untuk memenuhi 

kewajibannnya sebagai wali pengampu (kurator) dari anaknya. Untuk 

menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah 

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 

0191/042/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah 

dinazegelen dengan bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang 

ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 

Selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: 

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di 

Dusun Ngumpul RT. 02RW. 02 Desa Nguplul Kecamatan Bagor 

Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan 

keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon karena saksi 

bertetangga dengan Pemohon. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon 

mempunyai anak laki-laki bernama XXXXX. Sepengatahuan saksi, anak 

Pemohon tersebut telah menikah dengan YYYYY, namun saat ini anak 

Pemohon tersebut menderita sakit ingatan sebab setelah pernikahan 

berjalan satu minggu mengalami kecelakaan dan sekarang tidak bisa diajak 

komunikasi. Saksi juga mengatakan Pemohon sudah berusaha membawa 

anak Pemohon tersebut ke dokter ahli jiwa, namun sampai saat ini belum 
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ada hasilnya. Sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk 

menceraikan anaknya dengan Termohon dengan alasan di samping anak 

Pemohon menderita sakit ingatan, juga karena Termohon sudah tidak mau 

pada anak Pemohon karena setelah menikah anak Pemohon dengan 

Termohon hanya 1 malam tinggal di rumah Pemohon, keesokan harinya 

Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berpisah 

8 bulan. 

2. SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat 

tinggal di Dusun Begadung RT. 01 RW. 02 Desa Begadung Kecamatan 

Nganjuk Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpahnya di Persidangan 

memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi kenal dengan Pemohon 

karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon namun sudah agak 

jauh, saksi mengetahui bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki 

bernama XXXXX. Menurut penuturan saksi, anak Pemohon tersebut telah 

menikah dengan YYYYY, namun saat ini anak Pemohon tersebut 

menderita sakit ingatan sebab setelah pernikahan berjalan satu minggu 

mengalami kecelakaan dan sekarang tidak bisa diajak komunikasi. 

Sepengetahuan saksi anak Pemohon sejak kecil memang mempunyai 

riwayat sakit epilepsi (ayan), kadang sembuh kadang kambuh lagi. Saksi 

juga mengatakan, Pemohon sudah berusaha membawa anak Pemohon 

tersebut ke dokter ahli jiwa, namun sampai saat ini belum ada hasilnya; 

Saksi menceritakan, Pemohon bermaksud untuk menceraikan anaknya 

dengan Termohon dengan alasan disamping anak Pemohon menderita 
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sakit ingatan, juga karena Termohon sudah tidak mau pada anak Pemohon; 

Menurut saksi, setelah menikah anak Pemohon dengan Termohon hanya 1 

malam tinggal di rumah Pemohon, keesokan harinya Termohon pulang ke 

rumah orang tuanya sampai sekarang sudah berpisah 8 bulan. Saksi sudah 

berusaha menasehati Pemohon agar bersabar tetap berusaha mengobati 

anaknya sampai sembuh kembali dan bisa rukun kembali dengan 

Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad bulat 

mau menceraikan anaknya dengan Termohon sehingga saksi tidak sanggup 

mendamikan lagi. 

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan mencukupkan alat-alat buktinya. Pemohon telah mengajukan 

kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan 

mohon agar permohonannya dikabulkan. Untuk mempersingkat uraian 

putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan 

yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan 

ini. 

 

C. Dasar Hukum Hakim Dalam Menangani Perkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj 

Berdasarkan wawancara dengan hakim pada tanggal 29 Mei 2017 

mengenai dasar hukum perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai 

talak orang gila: 
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Menurut Bapak Haitami, SH., M.H. sebelum memutus perkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj harus lebih dahulu membahas mengenai 

perwalian orang gila untuk menjatuhkan talak.  

“Menurut saya, orang gila itu bisa diibaratkan anak kecil karena  dianggap 

tidak cakap hukum  sehingga dalam keadaan seperti ini  bisa dan harus 

diwalikan dalam berhukum.    Dasar kami sebagai  majlis hakim dalam 

menentukan wali pengampu atau kurator  adalah memakai dasar hukum 

sesuai pasal   Pasal 229 HIR, yang  menjelaskan seseorang  yang sudah akil 

baliq tidak bisa memelihara   dirinya maka tiap-tiap sanak   saudaranya dapat 

meminta kepada  Pengadilan supaya diangkat seorang, Pasal   433 KUH 

perdata yang  menyatakan setiap  orang dewasa, yang selalu dalam  keadaan 

 dungu, gila, boros harus  ditempatkan di bawah pengampuan,  Dan  pasal 

  434 KUH Perdata yang menyatakan   yang boleh menjadi  pengampu untuk 

orang  gila adalah keluarga  saudara penderita dari  garis lurus keatas.  "48
 

Menurut Bapak Haitami, SH., M.H.   dasar hukum dalam  memutus 

perkara No.    0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

"Seperti ini, menurut saya berdasarkan fakta-fakta yang ada,  permohonan 

cerai talak Pemohon telah terbukti dan memenuhi  alasan cerai, sehingga 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 39  ayat (2) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 maka harus  dikabulkan. "49
 

Menurut Bapak Drs. H. Musthofa Zahron dasar hukum dalam 

 memutus perkara No.   0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

“Dasar hukum yang majlis hakim gunakan dalam memutus perkara 

 No.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj yaitu Pasal 19 huruf (f) PP No. 9  tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang No.     1     tahun   1974 tentang 

perkawinan, dan Pasal 116 huruf    (f)    ”    50
 

  

Menurut Bapak Drs. Moh. Muchsin pertimbangan  hukum dalam 

memutus perkara No.   0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

                                                           
48

Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/1-W-27/05/2017 pada lampiran 1. 
49

Lihat Transkip Wawancara Nomor 02/1-W-27/05/2017   pada lampiran 2.  
50 Lihat Transkip Wawancara Nomor  01/2-W-27/05/2017  pada lampiran 4.  
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"Dasar hukum yang majlis hakim gunakan dalam memutus perkara 

  No.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj yaitu Pasal 19 huruf (f) PP No. 9   tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang No.     1     tahun    1974 tentang 

perkawinan, dan Pasal 116 huruf    (f) yang menjelaskan tentang antara suami 

istri terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 

harapan akan hidup  rukun lagi dalam rumah tangga ".51
 

 

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj  

Berdasarkan wawancara dengan hakim pada tanggal 29 Mei 2017 

mengenai pertimbangan Hakim  dalam menanganiperkara No. 

0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila: 

Menurut Bapak Haitami, SH., M.H.  pertimbangan hakim dalam 

 menangani perkara No.    0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

"Begini, dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta  komunikasi 

antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial  bagi terwujudnya 

keluarga yang bahagia dan kekal sedangkan  dalam rumah tangga tersebut 

menurut saya tidak tercipta hal itu  sehingga dapat dianggap telah terjadi 

perselisihan antara suami  istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami 

istri yang rukun  tidak mau berpisah ranjang tanpa alasan yang sah walaupun 

satu  hari. Dan oleh karena itu berlangsung dalam waktu yang relatif  lam, 

maka perselisihan yang terjadi adalah secara terus menerus. "52
 

 

 

Menurut Bapak Drs .  H .  Musthofa Zahron  pertimbangan hakim 

dalam    menangani  perkara No.    0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

 " Yang menjadi pertimbangan saya dalam memutus perkara ini ialah  Majlis 

Hakim sudah berupaya mendamaikan dengan memberikan  nasehat kepada 

pemohon agar anak pemohon bisa rukun kembali  dengan termohon, namun 

upaya tersebut tidak berhasil. Begitu  pula upaya mediasi tidak dapat 

dilaksanakan karena termohon  tidak pernah hadir ke persidangan meskipun 

telah dipanggil secara  resmi dan patut. Sehingga dapat ditarik  kesimpulan 

                                                           
51

Lihat Transkip Wawancara Nomor  01/3-W-27/05/2017  pada lampiran 6.  
52

Lihat Transkip Wawancara Nomor   03/1-W-27/05/2017   pada lampiran 3.  
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bahwa  perselisihan antara anak pemohon dan termohon mengakibatkan 

 rumah tangganya pecah dan memenuhi unsur-unsur terjadinya  perceraian . " 53
 

 

Menurut Bapak Drs. Moh. Muchsin   pertimbangan hakim  dalam 

   menangani  perkara No.    0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj sebagai berikut:  

 " Yang menjadi pertimbangan saya dalam memutus memutus perkara 

 No.0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj adalah bahwa mempertahankan  perkawinan 

yang demikian keadaannya (salah   satu gila) tidak dapat  memberikan 

kemaslahatan atau kebaikan kepada anak   Pemohon  dan Termohon, justru 

sebaliknya akan memberikan penderitaan  batin   yang terus berkepanjangan 

kepada keduanya atau salah  satunya, sehingga dapat   saya simpulkan bahwa 

perceraian antara  anak Pemohon dan Termohon lebih   maslahat atau 

merupakan  alternatif terbaik dalam rangka menghindari  kerusakan   dan 

 kumudhorotan yang lebih besar lagi (al-tafriq li al-dharar), hal mana 

 sejalan   dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: 

 درء مفاسد مقّدم عى جلب امصاح 
 

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari menarik 

 kemaslahatan.”54
 

  
 

E. Amar Putusan Perkara No. 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj 

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk memutuskan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M bertepatan 

dengan tanggal 8 Jumadil akhir 1438 H, oleh kami HAITAMI, S.H., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan Drs. MOH. 

MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada 

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL 

KUMTIANAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  

                                                           
53

Lihat Transkip Wawancara Nomor    02/2-W-27/05/2017   pada lampiran 5.  
54 Lihat Transkip Wawancara Nomor     02/3-W-27/05/2017    pada lampiran  7.  
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Majelis Hakim Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir. Sehingga 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. 

Majelis Hakim juga memberi ijin kepada pemohon untuk dan atas nama 

anak Pemohon (ANAK PEMOHON) menjatuhkan talak satu ba‟in sughra 

terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama 

Nganjuk. 

Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama 

Nganjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang 

Kabupaten Nganjuk, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. Untuk 

itu, membebankan kepada Pemohonn untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 366.000.,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah). 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PA NGANJUK 

NOMOR 0270/PDT.G/2017/PA.NGJ TENTANG CERAI TALAK ORANG 

GILA 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Seorang Ayah 

Menceraikan Anaknya Karena Gila Dalam Putusan Perkara Nomor 

0270/Pdt.G/2017/Ngj di Pengadilan Agama Nganjuk 

Dalam memutus perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama 

Nganjuk karena salah satu pihak yaitu suami menderita sakit jiwa atau sering 

dikenal sebagai penyakit gila dan telah diampukan oleh ayahnya, hakim harus 

memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai suatu pegangan agar tetap 

berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap hakim yang 

 memutus  perkara No.  0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj., dapat diketahui bahwasanya 

sebelum hakim memutus perkara cerai talak tersebut, lebih dulu hakim 

menetapkan wali pengampu (kurator) karena suami mengalami sakit jiwa 

(gila). Dalam hal penetapan wali pengampu, hakim memakai dasar hukum 

Pasal 229 HIR, bahwa jika seseorang yang sudah akil baligh tidak bisa 

memelihara dirinya dan mengurus barangnya karena kurang akal, maka tiap-

tiap sanak saudaranya dapat meminta kepada Pengadilan supaya diangkat 

seorang pengampu untuk memelihara orang itu dan mengurus barangnya. 

Hakim juga memakai dasar hukum pasal 433 KUH perdata yang menyatakan 

bahwa setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata 
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gelap  harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang 

cakap  menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di 

bawah  pengampuan karena keborosan.  Dan pasal 434 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus 

menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya 

adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah. 

Dalam hukum Islam, perkara talak sudah diatur sedemikian rinci dan 

memiliki   beberapa rukun serta syarat yang sulit agar sebisa mungkin perkara 

talak bisa dihindari,   karena pada hakikatnya Allah sangat membenci perkara 

talak meski halal. Hal ini sesuai   dengan hadits Nabi SAW:  

د احال ابغض : قال وسّلم علي اه صلى االّيّ  عن ع اه رضي عمر ابن عن  عز اه  ع

      الّطاق   وجل 

Artinya: Dari ibn Umar ra dari Nabi SAW bersabda: “Perbuatan  halal yang 

 paling  dibenci   Allah SWT adalah talak”.  

Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan   sebagai 

 alternatif   terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang   telah dilakukan guna 

 perbaikan kehidupan   perkawinan dan   ternyata tidak ada jalan lain kecuali 

dengan  jalan perceraian antara   suami   isteri.   

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan yang 

disebut  rukun, dan   masing-masing rukun harus memenuhi persyaratan 

tertentu.    Rukun pertama adalah suami yang   mentalak isterinya. Diantara 

syarat suami yang mentalak itu adalah  sebagai berikut   :  
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 1.  Suami yang mentalak mestilah seorang yang telah dewasa 

Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih dibawah 

umur tidak  sah menjatuhkan talak, sedangkan yang menjadi batas dewasa 

itu menurut  fiqih adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan 

mengeluarkan mani.  

 2.  Sehat akalnya 

Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan talak. Bila talak 

dilakukan  oleh orang yang tidak waras akalnya, talak yang dijatuhkannya 

tidak sah. Hal  ini berdasarkan hadits Nabi:  

ي   عن    ,ع   اه   رضى   عائشة   وعن : َثاَثٍَة    َعنْ    لَلَلمُ   ا رُِف َ ) :قال   وسلم   علي   اه   صلى   ال
 ( ُ ييَ   َوْ ,  ََْعِللَ    َ ّ     اْلَمْ ُ وِ    َوَعنِ , َ ْ  ََرَ    َ  ى  الّلِغْ ِ    َوَعنِ , َ ْ  ِل َ    َ ّ     الّائِمِ    َعنِ  

55 .) ّ او ابن   و خرج   احاكم   وصّحح   الّل مذّ     اّ    وااربعة   امد   روا 
 

Dan diceritakan dari „Aisyah RA, dari Nabi SAW bersabda: 

“diangkat pena dari tiga perkara: dari orang tidur sampai terbangun, dari 

anak kecil sampai dewasa, dari orang gila hingga berakal atau sehat” 

(diriwayatkan oleh imam empat kecuali Tirmidzi dan dishohihkan oleh 

imam Hakam dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban). 

Berdasarkan hadits tadi, orang gila tidak sah menjatuhkan  talak, 

orang gila   akalnya  sudah sangat lemah, dengan mudah ia  dapat dikalahkan 

oleh emosinya  atau   pengaruh-pengaruh yang  datang dari luar. Akalnya 

sudah tidak berfungsi   sebagaimana   mestinya, ia sudah tidak mampu lagi 

membedakan baik buruk  atau  laba  rugi sesuatu  tindakannya.  

                                                           
55

 Ibn Hajar Al-„Asqolani, Bulughul Marom (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, tt), 236. 
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 3.   Suami yang menjatuhkan talak berbuat dengan sadar dan atas kehendak 

sendiri.   Jumhur ulama‟ berpendapat talak yang dilakukan oleh orang yang 

tidak sadar atau  dalam  keadaan terpaksa tidak jatuh talaknya karena 

meskipun orang yang terpaksa itu   mengucapkan kalimat talak, namun ia 

tidak bermaksud mengucapkannya.   

Rukun ke dua ialah perempuan yang ditalak. Perempuan yang 

ditalak berada dibawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, 

yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Jadi tidak 

sah talak kepada perempuan asing yang sebelumnya tidak ada ikatan 

suami-istri dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya 

dalam bentuk talak raj‟i dan masih berada dalam iddah; karena perempuan 

dalam keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh 

seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama‟. 

Rukun Ketiga ialah sighat atau ucapan talak. Dalam akad nikah 

terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan 

ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua 

ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab 

dan qabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu 

dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu. 

Menurut penulis orang gila tidak memenuhi sebagaimana 

persyaratan melakukan cerai. Sehingga perwalian cerai talak dikarenakan 

gila seharusnya tidak bisa dilakukan. Hal ini dikarenakan orang gila tidak 

mungkin mempunyai angan-angan untuk mewalikan menceraikan istrinya. 
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Padahal dia sendiri belum tentu sadar mempunyai istri atau tidak. Jadi 

apabila dipaksakan untuk meneruskan perwalian cerai talak ini sangatlah 

bertentangan dengan syarat ketiga yakni cerai harus dilakukan atas dasar 

kesadaran dan kehendak seorang suami sendiri.  

Selain itu syarat istri yang ditalak harus berada dibawah wilayah 

atau kekuasaan laki-laki yang mentalak, yaitu istri yang masih terikat 

dalam tali perkawinan dengannya. Padahal orang yang  ditalak adalah 

menantunya. Jadi tidak sah jika seorang ayah mentalak kepada menantu 

yang tidak ada ikatan suami-istri dengannya. 

Dapat diketahui bahwa mempertahankan  perkawinan yang 

demikian keadaannya (salah   satu gila) tidak dapat  memberikan 

kemaslahatan atau kebaikan kepada anak   Pemohon  dan Termohon, justru 

sebaliknya akan memberikan penderitaan  batin   yang terus berkepanjangan 

kepada keduanya atau salah  satunya, sehingga dapat   saya simpulkan 

bahwa perpisahan antara  anak Pemohon dan Termohon lebih   maslahat 

atau merupakan  alternatif terbaik dalam rangka menghindari  kerusakan 

  dan  kumudhorotan yang lebih besar lagi.  

Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan diatas, menurut 

penulis lebih tepatnya menggunakan jalur fasakh. Fasakh memiliki arti 

rusak, mencabut atau menghapus yang maksudnya ialah perceraian yang 

disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau 

istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan 

kehidupan suami-istri dalam mencapai tujuan rumah tangga. 
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Salah satu penyebab berlakunya fasakh adalah Salah satu pihak telah gila. 

Apabila suami atau istrinya yang gila maka kedua belah pihak memiliki 

hak fasakh yang sama.  

Sehingga dalam menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara 

Pemohon mengajukan fasakh nikah untuk anaknya atau pihak termohon 

mengajukan cerai gugat. Jadi hukum seorang ayah menceraikan anaknya 

yang gila adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat talak dan lebih 

tepatnya melalui jalur fasakh.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

Hukum seorang ayah menceraikan anaknya adalah tidak sah. Hal ini 

dikarenakan orang gila tidak memenuhi sebagaimana persyaratan melakukan 

perceraian. Hal ini dikarenakan orang gila tidak mempunyai angan-angan 

untuk mewalikan menceraikan istrinya. Padahal dia sendiri belum tentu sadar 

mempunyai istri atau tidak. Jadi apabila dipaksakan untuk meneruskan 

perwalian cerai talak ini sangatlah bertentangan dengan syarat ketiga yakni 

cerai harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kehendak seorang suami 

sendiri.  

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih tepatnya 

menggunakan jalur fasakh. Salah satu penyebab berlakunya fasakh adalah 

Salah satu pihak telah gila. Apabila suami atau istrinya yang gila maka kedua 

belah pihak memiliki hak fasakh yang sama.  

Sehingga dalam menyelesaikan kasus ini adalah dengan cara Pemohon 

mengajukan fasakh nikah untuk anaknya atau pihak termohon mengajukan 

cerai gugat. Jadi hukum seorang ayah menceraikan anaknya yang gila adalah 

tidak sah karena tidak memenuhi syarat talak dan lebih tepatnya melalui jalur 

fasakh.  
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B. Saran-saran 

Setelah penulis melakukan penguraian sekaligus analisis yang 

ditindaklanjuti dengan mengambil kesimpulan terhadap hukum seorang 

bapak menceraikan anaknya yang gila dalam putusan perkara No. 

 0270/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang cerai talak orang gila adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam menangani perkara perceraian hakim harus lebih berusaha untuk 

mencegah terjadinya perceraian dan memberikan solusi yang terbaik.   

2. Pihak keluarga hendaknya melakukan permusyawaratan dahulu terhadap 

ke dua belah pihak jika ada permasalahan dalam keluarga anaknya. 
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