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ABSTRAK 

Ibnu Malik, Hafit NIM: 210113034, 2017, Analisa Yuridis Faktor-Faktor 
Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama 
Magetan, Skripsi, Fakultas Syari‟ah, Jurusan Ahwal Sakhsiyyah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018. Pembimbing Dr. H. Luthfi 
Hadi Aminuddin, M. Ag.. 

  
Kata Kunci:  Cerai Gugat. 
 

Tujuan awal dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia. 
Seperti yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi 
tidak dapat dipungkiri dalam suatu keluarga pasti akan menemukan suatu 
permasalahan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara baik 
antar kedua belah pihak maupun keluarga, maka jalan selanjutnya melalui jalan 
hukum yaitu pengadilan. Dari sinilah penulis menemukan fakta bahwa dari 
sekian banyak kasus yang ada di Pengadilan Agama Magetan khususnya, yang 
paling mendominasi yaitu perkara cerai gugat. Dan dari fakta yang ada bahwa 
pada tahun 2013 untuk kasus cerai gugat mencapai 854 perkara, tahun 2014 cerai 
gugat meningkat dengan jumlah 925 perkara, sedangkan pada tahun 2015 
sejumlah 913 perkara dan pada tahun 2016 mencapai angka. 

Dari uraian diatas penulis memberikan dua rumusan masalah yaitu 
bagaimana analisa hukum Islam terhadap terjadinya cerai gugat di Pengadilan 
Agama Magetan dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada prosedur dari 
cerai gugat itu sendiri dan selanjutnya bagaimana analisa hukum Islam terhadap 
faktor-faktor terjadinya tingginya tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama 
Magetan. 

Dalam hal ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau 
lapangan dengan pendekatan deskriktif kualitatif. Pengumpulan datanya dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisanya, penulis 
menggunakan metode deskriktif kualitatif yaitu dalam hukum Islam. 

Dari penelitian ini menyatakan bahwa prosedur cerai gugat di pengadilan 
agama magetan pada prosedur mediasi masih kurang maksimal, sebenarnya telah 
sesuai dengan undaang-undang maupun hukum Islam dalam hal ini berasaskan 
KHI. Dikarenakan pada saat mediasi seorang mediator belum sepenuhnya dapat 
memberikan nasehat-nasehat maupun saran-saran terhadap kedua belah pihak 
disebabkan waktu yang terlalu singkat karena perkara yang banyak ditangani oleh 
Pengadilan Agama Magetan. Dan dari tingginya perkara cerai gugat di pengadilan 
agama magetan disebabkan karena ada faktor-faktor maupun alasan-alasan 
tertentu yang boleh untuk diajukan, antara lain yaitu: (1) faktor moral Faktor 
moral, yaitu Poligami tidak sehat, Krisis akhlak (moral) dan Cemburu. (2) Faktor 
meninggalkan kewajiban, yaitu: Kawin paksa, Ekonomi dan Tidak ada tanggung 
jawab. (3) Faktor kawin dibawah umur. (4) Faktor menyakiti jasmani, yaitu: 
Kekejaman jasmani dan Kekejaman mental. (5) Faktor dihukum. (6) Faktor cacat 
bilogis. (7) Faktor terus menerus berselisih, yaitu: Politis, Gangguan pihak ketiga 
dan Tidak ada keharmonisan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan 

kelansungan komunitasnya. Naluri mereka itu diwujudkan dengan perkawinan 

yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Hal ini sangat 

relevan dengan salah satu “dorongan kesatuan biologis” pada setiap manusia, 

yaitu hasrat untuk mempertahankan keturunan. 
1
 

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnatullah atas 

penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Dan ia menjadi sebuah 

pertemuan antara dua individu dan dua keperibadian yang berbeda, 

sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT: 

                         
 

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa 

cenderung dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,” (Q.S 
ar-Ru>m:21).

2
 

 

                                                           
1
 C.S,T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,cet. 8 (Jakarta : Balai 

Pustaka, 1989 ), 32  
2
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: 

ATLAS, 2000), 644 
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Seperti halnya yang disebutkan pada UU No. 1 Tahun 1974, yakni 

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya 

terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan 

merasa adanya tali ikatan suci yang membentuk tinggi sifat kemanusiannya, 

yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan 

menjadi mulia daripada tingkatan kebinatangan yang hanya menjalin cinta 

syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri 

sesungguhnya adalaah ketenangan jiwa, kasih sayang dan memandang.
4
 

Sesudah terjadi pernikahan, suami istri mempunyai tanggung jawab 

dalam membina rumah tangga. Apabila salah satu, suami atau istri 

mengabaikan tanggung jawabnya, maka situasi dalam rumah tangga dari hari 

kehari akan bertambah suram, tidak bercahaya lagi dan rumah tangga akan 

rusak, tidak harmonis lagi. Suami istri sebenarnya mempunyai tanggung 

jawab moral dan materil. Masing-masing suami istri harus mengetahui 

kewajiban disamping haknya. Sebab banyak manusia yang hanya tau haknya 

saja, tetapi mengabaikan kewajiban atas istrinya, demikian juga sebaliknya 

bila suami mempunyai hak dari sitrinya, maka istri mempunyai kewajiban atas 

                                                           
3
  Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

4
 Azzam dkk, Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak) (Jakarta: Amzah, 2009), 40 
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suaminya.
5
 Sehingga rasa saling mengerti antara pasangan dapat terwujud 

maka akan menumbuhkan rasa cinta kasih yang mendalam. 

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih 

sayang adalah idaman setiap pasangan suami istri merupakan upaya yang 

tidaklah mudah, pada kenyataannya kehidupan berkeluarga tidak selalu 

harmonis seperti yang diangankan. Namun demikian, kenyataan hidup 

membuktikan bahwa untuk dapat memelihara kesinambungan hidup bersama 

dalam rumah tangga perkawinan tidak mudah diwujudkan, apalagi tuntutan 

untuk tetap memelihara kasih sayang dan keharmonisan antara suami dan istri. 

Hal tersebut berawal dari munculnya perbedaan persepsi, minimnya 

komunikasi serta kesalahan-kesalahan yang melanggar sumpah pernikahan 

yang akhirnya menimbulkan perselisihan pendapat antara suami istri. 

Akibatnya sangat memungkinkan terjadi krisis rumah tangga. Suasana 

keluarga yang semula harmonis menjadi percekcokan yang akan menyulut api 

kebencian, bahkan tak jarang diikuti dengan tindak kekerasan (penganiayaan) 

sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, 

perselisihan tersebut dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan cara damai 

antara suami dan istri. 

Namun, apabila perselisihan itu akan memuncak karena solusi tidak 

ditemukan dan usaha damai tidak dapat terwujud, maka perceraian adalah 

jalan terakhir yang dapat ditempuh dan mungkin ini merupakan yang paling 

baik. 

                                                           
5
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Bandung: Mega Persada), 

24 
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Dalam hukum Islam, perceraian adalah solusi terakhir. Jika konflik 

dalam rumah tangga menemui jalan buntu dan dianggap perceraian sebagai 

jalan terbaik dalam penyelesaian masalah. Namun perceraian tidak 

dipermudah prosesnya, bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah 

tangga. 

Usaha perceraian ini ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan seperti pasal 39: ayat (1) 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

Seruan untuk mengupayakan perdamaian tetap harus dipegang demi 

mencegah terjadinya perceraian, karena perceraian sangat dibenci Allah SWT. 

Ini sesuai sabda Nabi SAW: 

ما قال  ْ سلَم : عْن اْبن عمر رضي ا ه ع ل ه صلى ه علْي  ْ اْبغض " قال رس

صحح الحاكم  (" الحَل الى ه الطََق ابن ماجة  د   6ر اب دا

 

Artinya : “Ibnu Umar R.A berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

Yanghukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya 

adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan al-Hakim 

mensakhihkannya) ”. 
7
 

 

H>a>dith di atas menerangkan bahwa talak adalah halal akan tetapi 

sangat dibenci oleh Allah. Ini menunjukkan talak merupakan jalan terakhir 

dalam suatu perkawinan. 

                                                           
6
  Abi Dawud Sulaim ibn al-A‟sy‟ats al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawud, Jilid 1 (Libanon: 

Darul Fikri, t.th), 226 
7
 As-san‟ani muhammad bin ismail, subul as-sala}m (Mesir, Al-Barri al-Halabi: t.th), 168. 
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Bagi Islam perkawinan merupakan sunnatullah dan Islam sangat 

menyukai perkawinan. Sehingga jika tidak ada keharmonisan dalam 

perkawinan, sampai memecah menjadi perceraian, maka dalam Islampun 

mengatur mengenai putusnya perkawinan (perceraian) yang disebut sebagai 

talak, meskipun demikian bukan berarti Islam memberikan atau membolehkan 

secara bebas karena talak merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan 

masalah perkawinan, sehingga muncul prinsip perkawinan yaitu mempersulit 

perceraian yang bertujuan untuk menekan frekuensi terjadinya perceraian. 

Talak adalah ucapan suami terhadap istri bahwa hubungan perkawinan 

menjadi putus dengan kata talak atau sepadannya. Dalam istilah hukum di 

Indonesia cerai talak merupakan hak suami dan cerai gugat adalah hak istri 

untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, dengan cara mengajukan 

permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama.   

Namun belakangan ini banyak sekali kasus perceraian yang dilakukan 

oleh pihak istri terhadap suami yang sering disebut dengan cerai gugat, kasus 

ini marak sekali diberbagai Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama 

Magetan, yaitu didasari berbagai macam faktor penyebab tingginya tingkat 

cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan, sebagaimana yang telah penulis 

lakukan dari hasil penelitian lansung pada tanggal 04 Oktober 2017. Sehingga 

dapat diketahui jumlah kasus dari Pengadilan Agama Magetan, melalui data 

perkara yang diterima dan diputus dari tahun 2013 sampai 2016, perkara 

tertinggi merupakan perkara cerai gugat, jumlah perkara yang diterima pada 

tahun 2013 adalah 1470 perkara, untuk perkara cerai gugat sejumlah 854 
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perkara, pada tahun 2014 perkara yang diterima meningkat menjadi 1587 

perkara, untuk cerai gugat sejumlah 925 perkara, tahun 2015 sedikit 

mengalami penurunan yaitu 1572 perkara yang diterima, untuk perkara cerai 

gugatnya mencapai 913 perkara. 

Dari data diatas jelas bahwa dengan tingginya cerai gugat di 

Pengadilan Agama Magetan tentunya memiliki beberapa faktor tertentu, baik 

dari masyarakatnya itu sendiri maupun dari prosedur penyelesaianan perkara 

yang dilakukan oleh seorang peggawai (hakim), walaupun seorang pegawai 

(hakim) sudah memiliki kode etik dalam melaksanakan tugasnya dan telah 

dilaksanakan sesuai undang-undang yang ada di Indonesia. Dalam hal ini 

prosedur dalam melaksanakan penyelesaian perkara tersebut ada hal-hal yang 

masih kurang maksimal. Seperti yang telah bapak Drs. Basyirun, MH. 

katakan, untuk hal penyelesaian perkara sudah sesuai prosedur,  baik secara 

undang-undang maupun KHI, akan tetapi dalam hal prosedur perdamaian 

masih kurang maksimal dikarenakan banyaknya perkara dan mengakibatkan 

jumlah waktu yang digunakan untuk mediasi tidak banyak sehingga kurang 

maksimalnya seorang mediator dalam memberikan saran-saran ataupun 

nasehat-nasehat terhadap kedua belah pihak yang berpekara. Sedangkan dari 

faktor atau alasan dari perceraian itu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 116.
8
 Dan menurut bapak Drs. Basyirun, MH. faktor atau alasan 

masyarakat dalam mengejukan gugat cerai bermacam-macam mulai dari 

karena faktor ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, 

                                                           
8
 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), 537  
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faktor tempat tringgal, faktor menyakiti jasmani dan faktor tidak ada tanggung 

jawab.
9
    

Dari paparan diatas maka peristiwa ini merupakan fenomena yang ada 

di Pengadilan Agama Magetan, maka penulis tertarik untuk menulis dan 

membahas serta menjelaskan  secara lansung dalam suatu skripsi dengan 

judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR 

PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT CERAI GUGAT DI PENGADILAN 

AGAMA MAGETAN”. 

 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Dari judul yang telah penulis paparkan di atas, maka perlu suatu 

penegasan istilah untuk memahami lebih lanjut dari pembahasan skripsi ini, 

yaitu: 

1. Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang 

wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim, baik hukum yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan amaliyah (perbuatan).
10

 Hukum Islam yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu rangkuman dari 

berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis 

oleh para ulama fiqih yang biasanya digunakan sebagai referensi 

Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangakan serta dihimpun dalam 

suatu himpunan yang dilakukan oleh seorang hakim. 

                                                           
9
 Basyirun, Wawancara, 10 Januari 2018  

10
 http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-Islam.html (diakses pada tanggal 

15 januari 2018 jam 22.35)  

http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-Islam.html
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2. Faktor penyebab tingginya cerai gugat, yaitu suatu dasar dari pokok 

permasalahan yang telah memicu suatu perceraian, terutama dalam hal 

cerai gugat. Dalam hal faktor yang menyebabkan tingginya cerai gugat 

dibahas dalam alasan di perbolehkannya cerai gugat.  

3. Cerai gugat, yaitu gugatan perceraian dan atau perceraian yang dilaakukan 

oleh seorang istri pada suaminya yang di tujukan kepada Pengadilan 

Agams. 

4. Pengadilan Agama Magetan, yaitu lembaga Peradilan Agama yang berada 

di wilayah Kabupaten Magetan tepatnya di Jalan Raya Magetan Maospati 

KM.6, Bibis, Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63391. Phone: 

(0351) 895169. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya 

penelitian ini dapat menjawab dari masalah yang penulis paparkan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap prosedur penyelesaian cerai gugat di 

Pengadilan Agama Magetan? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab tingginya 

tingkat kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian menurut penulis dalam skripsi 

ini ialah sebagai berikut; 

1. Untuk menjelaskan analisa yuridis terhadap prosedur cerai gugat di 

Pengadilan Agama Magetan. 

2. Untuk menjelaskan analisa hukum Islam terhadap faktor-faktor tingginya 

tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan. 

 

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

Dengan adanya studi ini, penulis berharap dapat berguna dan 

bermanfaat, diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagi kepentingan teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan agama dan wawasan dalam bidang hukum 

Islam (hukum perdata) yang spesifikasinya tentang masalah cerai gugat 

yang ditujukan kepada semua pihak yang terkait. 

2. Kegunaan praktis adalah membantu memecahkan masalah, hal ini sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan atau acuan bagi praktisi hukum, 

khususnya bagi praktisi hukum dalam menganai masalah yang sama serta 

memberikan alternatif bagi masyarakat (khususnya orang-orang beragama 

Islam) dalam mengetahui perkara gugat cerai baik prosedurnya maupun 

faktor-faktor yang menjadikan cerai gugat tersebut.  
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F. TELAAH PUSTAKA 

Sejauh pengetahuan penulis, sudah sangat banyak buku atau karya tulis 

yang mebahas tentang perceraian, tetapi yang membahas “Analisa Yuridis 

terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat Di 

Pengadilan Agama Magetan”, belum ditemukan.  

Diantaranya karya tulis yang membahas tentang perkara perceraian 

adalah skripsi yang ditulis oleh Mashudi, dengan skripsi yang ditulis oleh Nur 

Simah, tahun2009, dengan judul skripsi: “Analisa Tingginya Tingkat 

Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)”, 

dengan rumusan masalah yaitu (1) apa saja faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya perceraian di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, (2) 

bagaimana peran hakam dalam mengurangi terjadinya perceraian di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dari skripsi tersebut penulis (Nur 

Simah) menyimpulkan bahwa (1) terjadinya penyebab perceraian di 

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disebabkan beberapa faktor, 

diantaranya faktor ekonomi, faktor gangguan pihak ketiga, faktor tidak 

tanggung jawab, faktor tidak ada keharmonisan rumah tangga dan faktor 

kawin paksa. Dari faktor tersebut yang menonjol yaitu faktor ekonomi 

dibandingkan yang lainnya, karena disebabkan minimnya pekerjaan dan 

penghasilan yang pas-pasan. (2) peran hakam dalam mengurangi terjadinya 

perceraian di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum menunjukkan 
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kemajuan dalam menekan angka perceraian, dikarenakan dari pihak kedua 

orang tua dan yang berpekara tidak mendukung untuk berdamai.
11

 

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Ahlian Fikri, “Analisa Faktor Istri 

Mencari Nafkah Terhadap Tingkat Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama 

Ngawi”. Dalam skripsinya membahas tentang apa sajakah faktor yang 

menyebabkan terjadinya cerai gugat, mengapa faktor isteri bekerja 

mempengaruhi tingkat perkara cerai gugat gugat di Pengadilan Agama Ngawi 

dan apa upaya Pengadilan Agama Ngawi dalam menekan perkara gugat cerai 

akibat istri bekerja. Yang hasilnya adalah bahwa di Pengadilan Agama Ngawi 

faktor-faktor perceraian (cerai gugat) dikelompokkan menjadi 7, yaitu: moral 

(poligami tidak sehat, krisis akhlak, cemburu), meninggalkan kewajiban 

(kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab), kawin dibawah umur, 

menyakiti jasmani (kekejaman jasmani dan kekejaman mental), dihukum, 

cacat biologis, terus menerus berselisih (politis, gangguan pihak ketiga, tidak 

ada keharmonisan). Dari ketujuh faktor tersebut yang paling tinggi adalah 

faktor ekonomi. Dari suami berbuat semena-mena terhadap istri mereka, 

padahal sang istri banting tulang bekerja ekstra keras diluar negeri guna 

memenuhi kebutuhan keluarganya, apabila kesenjangan ekonomi tidak teratasi 

bukan tidak mungkin perkara cerai gugat akan terjadi dan upaya yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama Ngawi yaitu mendamaikan pasangan suami 

istri yang ingin bercerai dengan cara diberi arahan untuk berdamai, dibujuk 

                                                           
11

 Nur Simah, “Analisa Tingginya Tingkat Perceraian (Studi Kasus Di Kecamatan Jenangan 

Kabupaten Ponorogo)”, Skripsi (Ponnorogo: Stain Ponorogo, 2009), Vi  
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dan dihadirkan pihak keluarga, diberi nasehat tentang akibat perceraian 

nantinya.
12

  

Dari telaah yang penulis lakukan pada 2 (dua) skripsi diatas jelas 

berbeda dengan skripsi ini, yang mana dalam skripsi ini  membahas tentang 

analisa yuridis terhadap tingginya tingkat cerai gugat di pengadilan Agama 

Magetan untuk menyikapi tingginya kasus perkara cerai gugat, baik 

prosedurnya maupun penyelesaian perkara tersebut dan juga faktor-faktornya.  

 

G. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah suatu bertindak menurut sistem aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan 

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Agar 

tercapainya maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan, 

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dalam arti pengumpulan 

data yang ada di lapangan (data perkara yang diterima dan diputus yang ada 

di Pengadilan Agama Magetan). Penulis mengambil penelitian ini karena 

data yang penulis peroleh berada di Pengadilan Agama Magetan. Sehingga 

penelitian ini melibatkan hakim dan pegawai yang ada di Pengadilan 

Agama Magetan tersebut. 

 

                                                           
12

 Moh. Ahlian Fikri, “Analisa Faktor Istri Mencari Nafkah Terhadap Tingkat Perkara Cerai 
Gugat Di Pengadilan Agama Ngawi”, Skripsi (Ponorogo: Stain Ponorogo, 2011), Vi  
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2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriktif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga subyek dan obyek 

penelitiannya memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di 

Pengadilan Agama Magetan, dalam hal ini melibatkan hakim untuk 

diwawancara. Yang selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Magetan yang beralamat 

di Jalan Raya Magetan Maospati KM.6, Bibis, Sukomoro, Kabupaten 

Magetan, Jawa Timur. Yang mana di Pengadilan Agama Magetan dengan 

pertimbangan dan dirasa menarik untuk diteliti. Dan juga banyaknya 

perkara gugat cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Magetan.  

4. Data  

Data yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Data tentang prosedur gugat cerai di Pengadilan Agama Magetan. 

b.  Data tentang faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat dan 

perceraian. 

Data yang tersebut diatas, penulis gali dengan cara wawancara yang 

informannya adalah dari hakim, panitera dan pegawai Pengadilan Agama 

Magetan. 
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5. Teknik penggalian data 

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik penggalian 

data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu wawancara dengan pihak terkait dengan data-data yang 

diperlukan berkenaan dengan cerai gugat. Dalam hal ini, penulis dapat 

menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

Dimana peneliti bebas menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan 

ditanyak kepada responden (hakim, dan panitera Pengadilan Agama 

Magetan) dan informan (panitera, hakim, dan pegawai Pengadilan 

Agama Magetan). 

b. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang sifatnya 

dokumen seperti buku register dan arsip-arsip atau dokumen khusus 

lainnya yang berhubungan dengan data-data perkara yang diterima dan 

diputus mengenai kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan 

yaitu berkas perkara kasus di Pengadilan Agama Magetan mulai tahun 

2013 sampai 2016. 
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6. Teknik pengolahan data yang meliputi 

a. Editing 

Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapan, ketebalan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan, relevansi dan keseragaman, kesatuan atau kelompok data. 

b. Organising 

Yaitu mensistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka 

yang sudah direncanakan. 

c. Penemuan hasil penelitian 

Yaitu pelaksanaan analisa lanjutan untuk memperoleh 

kesimpulan-kesimpulan mengenai kebenaran fakta bagi pertanyaan-

pertanyaan dalam rumusan masalah, baik dalam bentuk deskriktif. 

7. Teknik analisa data 

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa terhadap data 

penelitian ini adalah: Deduktif yaitu metode yang mengambil kesimpulan 

atau proses berfikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori dan 

dalil-dalil yang bersifat umum yang selanjutnya di kemukakan kenyataan-

kenyataan yang bersifat khusus dan dapat menguji kebenaran. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam suatu penyusunan sebuah skripsi harus adanya sistematika 

pembahasan sebagai panduan yang utuh. Maka, penulis menggunakan 

sistematika pembahasan bab demi bab untuk memudahkan dalam pembahasan 
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terbagi atas lima bab yang saling terkait dan merupakan satu paduan yang 

utuh. 

Bab I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan gambaran secara umum yang mengarah pada 

kerangka pikiran penelitian yang didalamnya memuat latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab II :  TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT  

  Pemaparan dalam bab ini berfungsi sebagai landasan teori, 

sebagai pijakan masalah dalam skripsi, sehingga perlu 

menengahkan pengertian perceraian yang kemudian disusul 

dengan dasar hukumnya serta alasan-alasan serta masalah yang 

mencakup didalamnya antara lain: pengertian perceraian, 

pengertian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, alasan 

diperbolehkannya cerai gugat, syarat sahnya cerai gugat, tata cara 

pemeriksaan cerai gugat, pembuktian dalam Islam dan faktor 

yang menyebabkan cerai gugat. 

Bab III : PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN 

  Bab ini merupakan penyajian dari hasil penelitian (research) yang 

meliputi: profil Pengadilan Agama Magetan, statistik perkara 

cerai gugat per tahun di Pengadilan Agama Magetan, prosedur 
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cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan, dan faktor penyebab 

cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan. 

Bab IV : ANALISA YURIDIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR 

PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN 

  Bab ini merupakan analisa yang meliputi: analisis yuridis 

terhadap prosedur  cerai gugat, analisis hukum Islam terhadap 

faktor-faktor penyebab tingginya  tingkat cerai gugat dan faktor 

tebanyak yang mendominasi cerai gugat di Pengadilan Agama 

Magetan. 

Bab V :  PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis 

terhadap obyek penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT 

 

A. Pengertian perceraian 

Kata perceraian merupakan kata dalam bahasa Indsonesia, sedangkan 

dalam bahasa arabnya biasa disebut dengan talak. Talak berasal dari kata 

it}la>q artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam agama Islam talak 

artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.
13

 

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perceraian 

berasal dari kata cerai, yang artinya pisah atau putusnya hubungan suami 

istri,sehingga perceraian adalah perpisahan atau perpecahan.
14

 Islam 

membolehkan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya, 

namun hal itu hanya dapat digunakan hanya dalam keadaan terdesak. 

Perceraian adalah suatu hal dibenci oleh Allah tapi itu dibolehkan jika 

suami istri sudah tidak dapat hidup bersama, setelah keluarga dari pihak laki-

laki atau pihak perempuan yang bertindak sebagai hakamnya (dua hakim) 

telah menemui jalan buntu dalam mendamaikan kedua belah pihak yang 

berakhir dengan keputusan yaitu talak (cerai).  

Dalam suatu h}adi>th  dijelaskan bahwa sesuatu yang dibolehkan tetapi 

dibenci oleh Allah adalah perceraian. Sesuai dengan h}adi>th yang berbunyi: 

 

                                                           
13

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah vol 7, terj. Moh. Tholib (Bandung : Al-Ma‟arif, 1990), 9 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), 164 
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هما قال  اَبْ َغُض " قال رسل اه صلى اه علي وسل : عن ابن عمر رضى اه ع
ق  ََ ِل إى اِه الَط َََْْ 15(رو ابو داود وابن ماج وصحح اْاكم)ا

 

 
Artinya: “Ibnu Umar R.A berkata Bahwa Rasulullah SAW  bersabda: yang 

hukumnya halal, tetapi Allah paling marah terhadapnya adalah 

talaq (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah dan al-Hakim 

mensahihkannya)”.16
   

 

 

B. Pengertian cerai gugat 

Putusnya perkawinan (perceraian) oleh kehendak istri di Indonesia 

disebut cerai gugat. Pengertian cerai gugat itu sendiri adalah pengaduan 

perceraian dengan suaminya dari pihak istri kepada hakim (Pengadilan 

Agama), apabila istri merasa haknya teraniaya, atau istri menderita tekanan 

lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangganya, atau istri disengsarakan 

hidupnya, atau istri tertekan jiwanya, atau istri ditelantarkan nasibnya, maka 

sudah sewajarnya istri itu mengadukan haknya kepada hakim setelah melalui 

jalan islam kekeluargaan tidak dapat diatasi, guna memperoleh keadilan dan 

penyelesaian yang sebaik-baiknya.
17

 Sehingga istri tidak merasa menderita 

terus menerus dan meratapi nasibnya yang disebabkan kelakuan suami. 

Cerai gugat dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian 

kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tersebut tidak dapat terjadi 

sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. 

                                                           
15  Abi Dawud Sulaim ibn al-A‟sy‟ats al-Sijista>ni, Sunan Abi Dawud, Jilid 1 (Libanon: 

Darul Fikri, t.th), 226 
16

 As-San‟ani Muhammad Bin Ismail, Subul   as-Sala> m (Mesir, al- Barri al-Halabi:t.th), 

168 
17

  Hamid Zahri, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang 

Perkawinan Di Indonesia  (Jakarta: CV. Media Tama), 23 



22 

 

 

Ada dua istilah yang digunakan pada perkara gugat cerai oleh istri, 

yaitu khul‟ dan fasa}k.
18

 

1. Khul‟ 

a. Pengertian khul‟ 

Khul‟ artinya melepas, dari asal kata kh}al‟uts ts}aub, melepas 

pakaian, karena perempuan adalah pakaian suami dan suami adalah 

pakaian perempuan. 
19

 Kata khul‟ di baca dhammah huruf kha yang 

bertitik dan sukun lam dari kata khila>‟ dengan dibaca fathah artinya 

naza‟ (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut 

pakian yang lain.
20

 Seperti firman Allah dalam al-Qur‟an: 

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

 

Artinya: “........Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah 
pakaian bagi mereka...”.(Surah al-Baqarah:187) 

 

Menurut para fuqoha, khul‟ (cerai gugat) kadang dimaksudkan 

makna yang umum, yakni perceraian yang disertai sejumlah harta 

sebagai ‘iwad} yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus 

diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khul‟, 

mubara‟ah maupun talak. Kadang juga dimaksudkan makna yang 

khusus, yaitu talaq atas dasar ‘iwad} sebagai tebusan dari istri dengan 

                                                           
18

 http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak. (diakses pada tanggal 18 Januari 

2018, Jam 20.28)  
19

 H. S. A. Al Hamdi, di terj. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 261  
20

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat 

Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Hamzah, 2009), 297  

http://www.alkhoirot.net/2012/10/perceraian-dan-talak


23 

 

 

kata-kataa khul‟ (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara‟ah 

(pembebasan). 

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki 

perceraian dengan mengajukan khul‟, sebagaimana hukum Islam 

memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan 

talaq.
21

 

Dalam bukunya Amir Syarifuddin, dijelaskan bahwa khul‟ itu 

merupakan satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan 

bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam khul‟ terdapat uang 

tebusan atau ganti rugi atau ‘iwad}. 

Dalam buku Risa>lah al-Nika}h, khul‟ juga disebut tebusan, 

karena perempuan yang mengajukan khul‟ menebus dirinya dengan 

sesuatu, diberikan kepada suaminya supaya diceraikan. Para fuqaha  

memberikan definisi khul‟ yaitu: perceraian antara laki-laki atas istrinya 

dengan tebusan disebut khul‟. Dalam h}adith Ibnu „Abba>s diterangkan, 

ada seorang perempuan yang sebenarnya tidak menghendaki perceraian, 

bukan karena suaminya jelek akhlaknya atau tidak baik agamanya, 

tetapi istri tidak suka dengan tampang muka suaminya, istri enggan 

melakukan kewajiban terhadap suaminya. 

Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan 

perkawinannya dengan jalan khul‟, dengan memberikan kembali kepada 

                                                           
21

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 220 
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suami apa yang pernah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan 

perkawinannya.
22

   

Jumhur ulama berpendapat bahwa khul‟ adalah talak ba>’in 

seperti yang diterangkan dalam h}adith Abu Zubair: 

 ً  َ َِْْ  ْ َ َ  َو َِلْ َها َ ْطِلي ْ َ ِل ا {روا ال خاري}23ِإق ْ  

Artinya: “Ambilah kebunnya dan ceraikan dengan talak satu”. 

(Riwayat Bukhori) 

 

Sebagian ulama fiqh lainnya, diantaranya Ahmad bin Hanbal, 

salah seorang madhhab, Dawud bin Ali al-Ashbihani dari kalangan 

ulama fiqh, Utsman bin Affan, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari 

kalangan sahabat, semuanya berpendapat bahwa khul‟ adalah fasak}, 

bukan talak. 

Ibnul Qayyim berkata: dalil yang menunjukkan bahwa khul‟ itu 

bukan talak ialah, bahwasannya Allah menetapkan adanya tiga akibat 

hukum talak sesudah dukhu>l dan belum tiga kali cerai dan tiga akibat 

hukum tersebut bertentangan dengan akibat hukum khul‟. 

Pertama, suami berhak merujuk istrinya selama dalam „iddah. 

Kedua, talak itu tiga kali, maka tidak halal dikawin lagi setelah 

perempuan itu ditalak tiga, kecuali jika sudah kawin lagi dengan laki-

laki lain dan sudah dicampuri. 

 

                                                           
22

  H. S. A. Al Hamdi, di terj. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 261 
23   Ima>m Abi> ‘Abdilla>h Muhammad Ibn Isma>I}l Ibn Ibra>hi >m Ibn Mughiroh Ibn Bardazabah 

Al-Bukha>ri Al-Ja’fiyya>, Jilid 3 (Lebanon, Darul Fikr: 1981), 60  
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Ketiga, „iddahnya tiga kali suci.  

Nash dan ijmak menetapkan bahwa cerai khul‟ tidak ada 

„iddahnya, ha}dith  Rasulullah SAW. Serta pendapat para sahabat 

menetapkan bahwa „iddah khul‟ hanya satu kali haid. Ada juga nash 

yang memperbolehkan khul‟ setelah dua kali talak dan talaki ketiga 

dijatuhklan setelah terjadi khul‟, ini membuktikan dengan jelas bahwa 

khul‟ bukan talak.   

Perkawinan persahabatan ini membawa akibat kepada „iddah. 

Orang yang berpendapat bahwa khul‟ itu sama dengan talak, maka 

t}alaknya adalah talak ba‟in, sedang yang menganggap fasak} maka 

talaknya bukan ba‟in. Orang yang menceraikan istri sampai dua kali, 

kemudian yang mengkhul‟nya, lalu akan merujuknya, maka ia berhak 

merujuknya meskipun si istri belum kawin lagi dengan laki-laki lain, 

karena talaknya belum sampai tiga kali, khul‟nya tidak mempengaruhi. 

Mereka yang menganggap khul‟ sebagai talak berpendapat bahwa 

suami tidak diperkenankanmerujuk istrinya sampai ia kawin dengan 

laki-laki lain, karena dengan adanya khul‟ itu talaknya dianggap genap 

tiga.
24

   

b. Hukum khul‟ 

Khul‟ itu perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut 

jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehannya 

                                                           
24

 H. S. A. Al Hamdi, di terj. Agus Salim, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 268-269 
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terdapat dalam al-Qur‟andan terdapat pula dalam h}adi>th Nabi, telah 

berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. 

Adapun dasar hukum dari al-Qur‟an adalah firman Allah SWT. 

dalam al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 229: 

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

Artinya: “......Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada 

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah.........” (surah al-Baqarah: 229). 

 

Dasar kebolehannya dalam h}adi>th Ibnu Abba>s ia menuturkan, 

istri Tsa>bit bin Qais bin Syamma>s datang kepada Nabi seraya berkata: 

ي صلى اه علي و سلم ف الت  ا رسول اه : أن امرأة ثابت بن قيس أ ت ال
ثابت بن قيس ما أعيب علي ى خلق وا د ن ولكى أكر الكفر ى اا 

؟ ف الت : ف ال رسول اه صلى اه علي و سلم, سَم أ ر د ن علي ح   ت
َ  ً : ف ال رسول اه صلى اه علي و سلم, نعم َِْْ  ْ َ َ  َو َِلْ َها َ ْطِلي ْ َ ِل ا    25.ِإق ْ

 

Artinya:  “Istri Tsa>bit bin qeis datang mengadu kepada Nabi SAW. 

Dan berkata: “Ya Rasulullah Tsa>bit bin qeis itu tidak ada 

kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi 

keberagamanya. Cuma saja tidak senang akan terjadi 

kekufuran dalam Islam. Rasulullah SAW. bersabda: maukah 

kamu mengembalikan kebunnya?” Si istri Ia menjawab:  “ya 

mau”, Nabi berkata kepada tsa>bit: terimalah kebun dan 

ceraikanlah dia satu kali cerai”.26
 

                                                           
25

 Ima>m Abi> ‘Abdilla>h Muhammad Ibn Isma>I}l Ibn Ibra>hi>m Ibn Mughiroh Ibn Bardazabah 
Al-Bukha>ri Al-Ja’fiyya>, Jilid 3 (Lebanon, Darul Fikr: 1981), 60 

26
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2006), 232-233.  
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Sebagaimana talak itu status hukumnya boleh jadi menjadi 

wajib, adakalanya menjadi haram, adakalanya menjadi makruh, 

adakalanya menjadi sunnah dan adakalanya menjadi mubah, sesuai 

dengan kondisinya, maka demikian pula melakukan khul‟. 

Khul‟ itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami 

tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri 

menjadi tersiksa. Khul‟ hukumnya haram jika dimaksudkan untuk 

menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khul‟ itu dibolehkan (mubah) 

ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. 

Khul‟ menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, 

dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai 

kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.  

Hukum asal khul‟, ada yang berupa dilarang (haram) ada yang 

mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram kecuali karena 

darurat. Ulama‟ syafi‟iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan 

khul‟ (cerai gugat) itu makruh, hanya dia menjadi sunnah hukumnya 

bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. Khul‟ itu 

tidap dapat menjadi haram dan tidak dapat pula menjadi wajib. 

Perbedaan antara khul‟ dan talak dalam hal waktu dijatuhkannya 

ialah bahwa khul‟ boleh terjadi diwaktu mana tidak boleh terjadi waktu 

talak, sehingga khul‟ boleh terjadi ketika istri sedang haid, nifas, atau 

dalam keadaan suci yang telah digauli. Dalam hal ini imam malik 
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berpendapat bahwa tidak sah terjadi khul‟ pada waktu tidak boleh 

terjadi talak.
27

  

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan: perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dalam suatu perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam 

keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab 

meninggalnya suami atau istri. 

Berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak 

suami (talak) atau oleh sebab kehendak istri (cerai gugat). Berakhirnya 

perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau 

kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau 

istri. Berakhirnya perkawinan oleh sebab kehendak istri menurut hukum 

islam, kehidupan bersama suami istri wajib di tegakkan atas dasar 

ketaqwaan, keadilan, kerelaan, kecintaan, kesetiaan, keseimbangan, 

keharmonisan, dan kemaslahatan. 

Oleh karena itu, maka jika prinsip tersebut itu dilanggar oleh 

suami, seperti perbuatan suami yang melanggar norma-norma agama 

dan kesusilaan, atau melalaikan kewajiban sebagai suami, atau 

menginjak-injak hak asasi istri, atau suami melanggar janji perkawinan, 
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atau menganiaya istrinya atau menyakiti istrinya, dan lain sebagainya. 

Maka istri diberi hak oleh hukum untuk berinisiatif mengakhiri 

perkawinan, dengan demikian kehidupan rumah tangga tidak kalut dan 

berlarut-larut. 

c. Rukun-rukun khul‟  

Didalam khul‟ itu terdapat beberapa unsur yang merupakan 

rukun yang menjadi karakteristik dari khul‟ dan didalam setiap rukun 

terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi 

perbincangan dikalangan ulama. 

Adapun yang menjadi rukun dari khul‟ adalah: 

1) Mukhali‟ (suami) 

Para fuqoha‟ sependapat, disyari‟atkan pada mukhali‟ bahwa 

ia termasuk pemegang hak talak. Ungkapan yang ringkasan tapi 

padat mengenai syarat mukhali‟ bisa dinyatakan orang yang boleh 

mentalak. Boleh pula mengkhul‟. 

Karena itu, jumhur ulama‟ maliki>yah, syafi’i >yah dan 

hanabili>yah membolehkan khul‟nya mahjur „alaih (orang yang 

terhalang) karena bangkrut, dungu, atau berstatus sebagai budak, 

karena mereka memiliki hak talak. Namun, tidak boleh 

menyerahkan harta pada mahjur „alaih karena hajr (pelarangan) itu 

berisikan larangan untuk melakukan suatu tindakan. 
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2) Mukhtali‟ah (istri) 

Disyaratkan pada mukhtali‟ah dua syarat: 

a) Ia berstatus sebagai istri secara syar‟i. Karena tujuan dari khul‟ 

ialah melepaskan diri dari ikatan perkawinan, dan ikatan ini 

hanya ada pada pernikahan yang sah dimana seorang wanita 

berstatus sebagai istri secara syar‟i. 

b) Mampu memanfaatkan dan menggunakan hartanya, yaitu 

baligh, berakal dan memiliki kedewasaan, bila istri masih kecil 

atau gila, maka khul‟nya tidak sah, baik ia sudah mumayyiz 

maupun belum. Karena khul‟ itu seperti tabarru‟ (infaq, 

sumbangan), sedangkan anak kecil dan orang gila tidak 

termasuk kalangan yang dibolehkan melakukan tabarru‟. 

3) ‘iwad} (pengganti) 

‘iwad} adalah harta yang diambil suami dari istrinya sebagai 

kompensasi karena ia melepaskan istrinya. Kaidah menurut jumhur 

ulama‟ ia pantas dijadikan mahar, karena apa yang boleh dijadikan 

mahar maka boleh pula dijadikan sebagai kompensasi hukum. 

4) Shighat khul‟ (lafadh khul‟) 

Ialah lafadh yang menyebabkan terjadinya akad khul‟ yaitu 

ijab dari salah satu pihak dalam akad ini dan qobul dari pihak 

lainnya. Jadi shighat akad khul‟ ialah apa yang dapat mewujudkan 

ijab dan qobul. 
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Shighat untuk mengadakan akad adalah dengan lafad 

(perkataan) dan ini hukum asalnya. Jika berhalangan dengan kata-

kata misalnya pada orang yang bisu maka shigatnya dengan isyarat 

yang bisa dipahami. 

Ungkapan khul‟ menurut ulama‟ syafi’i >yah dan hanbali>yah, 

terbagi menjadi dua yaitu sharih (jelas) dan kinayah (kiasan). 

Ungkapan yang sharih ada dua kata: kata khal‟ dan semua kata 

turunannya karena kata ini sudah dikenal secara umum. Dan kata 

mufadah dan semua kata turunannya, karena kata ini disebut dalam 

al-Qur‟an. Sementara ulama‟ hanbaliyah menambahkan kata fasakh, 

karena kata ini secara hakikatnyamengenai hal ini. Tapi menurut 

ulama‟ syafi‟iyah, kata ini termasuk kinayah pula, menurut mereka 

ialah kata bai‟ (jual), mubara‟ah (pembebasan), dan kata ba‟in 

(menjauhkan).
28

  

2. Fasak} 

a. Pengertian fasak} 

Fasak} adalah pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya 

kompensasi yang diberikan istri kepada suami.
29

 Fasak} berasal dari 

bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti 

membatalkan. Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti 

membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti 
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terminologis ditemukan beberapa rumusan masalah yang hampir sama 

maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut: 

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama 

berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan 

pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur 

menyalahi hukum pernikahan.
30

 

 

Fuqoha dari kalangan h}anafi>yah tidak membedakan antara cerai 

dengan talak dan cerai dengan fasak}. Mereka berkata: semua 

perceraian datang dari perempuan, maka perceraiannya dinamakan talak 

dan semua perceraian yang asalnya dari pihak istri dinamakan fasak}.31
 

Dari segi alasan terjadinya fasak} itu dapat secara garis besarnya 

dibagi kepada dua subbab: 

Pertama, perkawinan yang sebelumnya telah berlansung, 

ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik 

tentang rukun, maupun syaratnya atau pada perkawinan tersebut 

terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.
32

 

Kedua, fasak} yang terjadi pada diri suami atau istri terdapat 

sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, 

karena agama Islam, suami sudah masuk Islam lebih dulu tetapi istri 

keberatan untuk masuk Islam, maka akadnya rusak, tetapi kalau istri 

tidak keberatan untuk masuk Islam maka akadnya tidak difasak}kan.
33
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C. Syarat Sahnya Cerai Gugat 

Syarat sahnya cerai gugat telah temuat dalam undang-undang 

perkawinan dan juga termuat dalam sighat taklik yang ada dalam kutipan 

buku nikah, bunyi sighat talik sebagai berikut: 

1. Suami meninggalkan istri 2 (dua) tahun berturut-turut, 

2. Suami tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan, 

3. Suami menyakiti badan/jasmani istri, 

4. Suami membiarkan (tidak mempeduliakan) istrinya selama enam bulan. 

Apabila pihak istri tidak terima atas perilaku suaminya itu maka istri 

berhak mengadukan kepada pengadilan agama dan pengaduannya itu di 

benarkan serta di terima oleh pengadialn agama. Itu merupakan perlindungan 

hukum yang diberikan negara melalui badan hukumnya untuk melindungi 

hak dan kewajiban rakyatnya. Yang tersebut diatas merupakan alasan-alasan 

yang dapat dijadikan dasar perceraian seperti yang termuat dalam pasal 116 

KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 

 

D. Tata Cara Pemeriksaan Cerai Gugat 

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yanng 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 

atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama 

Islam. Bagi yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, 

gugatan perceraian istri (khul‟) diajukan kepada Pengadilan Agama, 

sedangkan bagi mereka yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama 
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dan kepercayaan selain agama Islam, gugatan perceraian suami atau istri 

diajukan kepada Pengadilan Negeri. 

Selain dengan ketentuan pasal 40 UUP, tatacara pemeriksaan cerai 

gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam pasal 20 sampai dengan 

pasal 36 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara 

pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur 

lebih lanjut dalam pasal 73 sampai dengan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1986 dan pasal 132 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan sebelumnya, maka tata cara 

pemeriksaan cerai gugat sebagai berikut: 

1. Pengajuan gugatan 

Dalam hal pengajuan gugatan terdapat dalam UU No 7 tahun 1989 

pasal 73 dan KHI dalam pasal 132. 
34

 

Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
35

 

Dalam hal tergugat tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian 

diajukan kepada pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada 

tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
36

 Dalam hal 

gugatan perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain 
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selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa lasan yang 

sah, dapat diajukan setelah lampaui dua tahun terhitung sejak tergugat 

meninggalkan rumah kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. 

Gugatan perceraian atas alasan ini dapat diterima apabila tergugat 

menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah 

kediaman bersama. 

Seandainya gugatan perceraian tersebut didasarkan pada alasan 

syiqaq, maka diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. 

Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas 

bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan 

setelah mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 

dengan suami istri itu. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu 

hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apabila benar-benar berpengaruh 

dan prinsipil bagi keutuhan rumah tangga kehidupan suami istri tersebut. 

Khusus bagi Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan 

saksi tentang sifat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut 

dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak 

atau orang lain untuk menjadi hakam.
37

 Sementara itu bila gugatan 

perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana maka 

untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti cukup 

menyampaikan salinan putusan pengadilan pidana berwenang yang 

memutus perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu 

                                                           
37

  Rahmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia  

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 406 



36 

 

 

telah mempunyai hukum tetap. Gugatan perceraian gugur apabila suami 

atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai 

gugatan perceraian itu. 

2. Pemanggilan 

Pemanggilan untuk menghadiri sidang cerai gugat diatur dalam PP. 

No. 9 tahun 1975 pasal 26, 27 dan 28, sedangkan dalam KHI diatur pada 

pasal 138, 139 dan 140. 

Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, pengadilan yang 

memeriksa gugatan percerai tersebut, baik penggugat maupun tergugat 

atas kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang, yang 

dilakukan oleh Ketua Pengadilan. 

Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah 

diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-

lambatnya tiga hari sebelum sidamng dibuka, yang disampaikan kepada 

pribadi yang bersangkutan. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan 

salinan surat gugatannya. Apabila pengugat maupun tergugat tidak dapat 

dijumpai, maka panggilan disampaikan melalui lurah atau yang 

dipersamakan dengan itu. Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan 

gugatan perceraian pada papan pengumuman di pengadilan dan 

mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass 

media lain yang ditetapkan oleh pengadilan seandainya tempat kediaman 

tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai kediaman yang tetap. 
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Pengumuman dimaksud dilakukan sebanyak dua kali dengan 

tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan 

sekurang-kurangnya tiga bulan. Dalam hal demikian yang sudah dilakukan 

dan tergugat atau kuasanya tetap tidk hadir, gugatan diterima tanpa 

hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 

beralasan. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya merupakan alasan 

bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan perceraian tersebut 

tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dimaksud dalam 

UUP atau KHI.
38

 Seandainya tergugat berada, bertempat kediaman diluar 

negeri maka panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik 

Indonesia setempat.
39

 Sehingga tidak ada masalah dalam perceraian 

meskipun tergugat tidak berada di Indonesia. 

3. Pemeriksaan 

Penentuan waktu pemeriksaan gugatan perceraian diatur dalam PP. 

No. 9 tahun 1975 pasal 29. 

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian di 

Kepaniteraan Pengadilan.
40

 Penetapan waktu yang singkat untuk 

mengadakan sidang pemeriksaan gugatn perceraian sebagai usaha 

mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, karena semakin 

cepat perkara itu diselesaikan oleh pengadilan semakin baik, bukan saja 
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bagi suami istri itu, melainkan bagi keluarga dan apabila mereka 

mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya. 

Dalam hal menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan 

gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan 

diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa 

mereka. Hal ini baik para pihak maupun saksi-saksi mempunyai yang 

cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut, 

terutama kepada terggat harus diberi waktu untuk memungkinnya 

mempelajari secara baik isi gugatan perceraian, khususnya terhadap 

gugatan perceraian yang tergugatnya bertempat kediaman di luar negeri, 

maka sidang pemeriksaannya ditempatkan sekurang-kurangnya 6 bulan 

terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan 

pengadilan.
41

 Sehingga dapat memberikan peluang bagi tergugat untuk 

mempelajari isi gugatan. 

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, pihak yang 

berperkara yaitu suami dan istri  dapat menghadiri sendiri sidang atau 

didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya 

denngan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan 

lainnya yang diperlukan.
42

 Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan 

dalam sidang tertutup untuk umum, yang sebelumnya dinyatakan terbuka 

dan dibuka untuk umum. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan sidang 

tertutup dikarenakan menyangkut rahasia sebuah keluarga. 
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4. Perdamaian 

Dalam hal keharusan penggugat dan tergugat prinsipal hadir 

sendiri dalam persidangan diatur dalam UU. No. 7 tahun 1989 pasal 82, 

sedangkan upaya mendamaikan kedua belah pihak diatur dalam UU. No. 7 

tahun 1989 pasal 82 ayat (1) dan (4), pasal 83 dan dalam KHI diatur dalam 

pasal 143 dan 144. 

Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan sengketa 

perkawinan lebih diutamakan. Sebelum dan selama gugatan perceraian 

belum diputuskan oleh pengadilan, usaha mendamaikan kedua belah pihak 

selalu dilakukan oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, 

pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang 

dianggap perlu. Pasal 130 HIR/154 Rbg. Menetapkan bahwa jika 

perdamaian tecapai pada waktu persidangan, maka oleh hakim dibuat 

suatu akta perdamaian yang mana suami istri diwajibkan untuk 

melaksanakan isi perdamaian itu, yang berkekuatan hukum dan harus 

dijalankan sama seperti putusan pengadilan dan suami istri wajib 

melaksanakan isinya, sebab didalam akta perdamaian tersebut hakim telah 

memuat apa-apa yang menjadi kehendak dan keinginan para pihak yang 

berperkara, dalam rangka mengakhiri gugatan perceraian tersebut.
43

  

Apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru didasarkan alasan atau alasan-alasan yang sebelum 

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 
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perdamaian tersebut. Bagi suami istri yang beragama Islam, biasanya 

Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan 

dan Penyelesaian Perceraian setempat. 

5. Putusan pengadilan 

Sidang pembacaan putusan cerai gugat harus terbuka untuk umum, 

yang telah diatur dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 34 ayat (1), UU. No. 1 

tahun 1989 pasal 81 ayat (1) dan dalam KHI terdapat dalam pasal 146 ayat 

(1). 

Walaupun pemeriksaan gugatan perceraian dilakuakan didalam 

sidang tertutup, namun keputusan mengenai gugatan perceraian harus 

diucapkan dalam sidang terbuka, kalau tidak diancam dengan kebatalan 

demi hukum, yaitu putusan yang tidak (akan) mempunyai kekuatan hukum 

dan sah sebagai suatu putusan yang dijalankan. Atas putusan pengadilan 

ini, dapat dimintakan banding oleh pihak yang berpekara, kecuali apabila 

Peraturan Perundang-undangan menentukan lain. Dalam putusan 

pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga 

harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau 

sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya 

terhitung sejak pendaftaran pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai 

pencatat perkawinan, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 
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Panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk 

mengirimkan satu helai salianan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap , tanpa bermaterai kepada Pegawai 

Pencatat Perkawinan ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat 

Perkawinan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang 

diperuntukkan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum 

yang berada dengan daerah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan dimana 

perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan pengadilan yang telah 

mempunyai hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada 

Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di 

luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 

di Jakarta. 

 

E. Pembuktian dalam Islam 

Pembuktian adalah suatu upaya menyakinkan hakim (dalam 

pengadilan) tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak 

berpekara dalam suatu persengketaan. Pembuktian dimuka sidang pengadilan 

dalam fiqh disebut bayyinah, namun ada juga yang menyebutnya dengan 

hujjah atau alasan yang kuat untuk memperoleh kejelasaan perkara dalam 

melahirkan kebenaran. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam 

hukum karena pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain 

berdasarkan pada bukti. 
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Kewajiban pembuktian akan mengurungkan gugatan-gugatan yang 

dusta, yang lemah serta akan mengungkap kebenaran dari suatu 

persengketaan di muka pengadilan, dengan begitu keadilan dapat ditegakkan. 

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke muka pengadilan 

dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hakim 

mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah terhadap 

gugatan itu dalam tiap-tiap sengketa yang dibawa ke Pengadilan, ada dua 

orang yang saling berhadapan yakni penggugat dan tergugat. Oleh karena itu 

membuktikan kebenaran gugatan adalah satu hal yanng sangat dipentingkan 

oleh pengadilan, maka harulah mengetahui siapa yang wajib membuktikan 

kebenaran dakwaannya. Sudah barang tentu pembuktian menjadi kewajiban 

penggugat, karena pada dasarnya segala perkara itu menurut kenyataannya. 

Membuktikan suatu perkara artinya mengajukan alasan dan 

memberika dalil pada sampai batas menyakinkan, yang dimaksud 

menyakinkan adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar 

penelitian dan dalil-dalil itu, pada dasarnya sesuatu tidak bisa dihilangkan 

kecuali kenyakinan.
44

   

Yang dimaksud dengan membuktikan adalah menyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu 

persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal perselisihan dalam 

perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal yang dibantah oleh pihak 
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lawan tidak dibuktikan.
45

 Dalam hal ini pembuktian hakim ialah membagi 

beban membuktikan, menilai dapat tidaknya sesuatu alat bukti dan menilai 

kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. 

Sedangkan pembuktian di muka pengadilan dalam fiqh disebut al-

bayyinah. Ada juga yang menyebut dengan hujjah. Pembuktian merupakan 

hal yang penting dalam hukum merupakan karena pengadilan dalam 

menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasrakan pada bukti. 

Pemutusan perkara dalam pengadilan ada yang dilakukan dengan 

jalan persaksian dan ada juga dengan jalan bukti-bukti dalam benda. Kedua 

cara ini kedudukannya sama seperti dikatakn oleh ulama-ulama fiqh.
46

 

Adapun alat-alat itu merupakan inti yang bilamana tidak tepat 

penggunannya akan mungkin membuahkan lain dari material Islam. Karena 

itu penulis dibekali oleh al-Qur‟andan h}adi>th  atau qaul fuqaha pada tempat 

yang dirasakan perlu. 

Adapun alat-alat bukti yang digunakan dalam pembuktian suatu 

perkara berdasarkan pasal 164 HIR yaitu lat-alat bukti tertulis (surat), alat 

bukti saksi, alat bukti persangkaan, pengakuan dan alat bukti sumpah.
47

   

 

F. Alasan diperbolehkannya Cerai Gugat 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam 

menganut azas mempersulit perceraian. Untuk melakukan perceraian harus 
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dipenuhi syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam undang-

undang/hukum. Perceraian hendaklah menjadi upaya terakhir yang ditempuh 

jika upaya-upaya lain yang telah ditempuh untuk mengusahakan keutuhan 

ikatan perkawinan tidak berhasil. 

KHI juga mengikuti alur yang digunakan oleh undang-undang 

perkawinan, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang 

menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI sendiri memuat masalah 

putusnya perkawinan yang terdapat dalam pasal 113 yang dinyatakan bahwa: 

perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian, atas putusan 

pengadilan.
48

 Alasan ini sama yang terdapat dalam pasal 38 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat putus disebabkan perceraian telah 

dijelaskan pada pasal 114 yaitu membagi perceraian kepada dua bagian, yaitu 

perceraian yang disebabkan karena talaq dan perceraian yang disebabkan oleh 

gugatan perceraian. 
49

 sehingga disitu dapat diketahui dasar dari penyebab 

perceraian. 

Sedangkan alasan diperbolehkannya perceraian termuat dalam pasal 

116 KHI dan pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, antara lain: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

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

yang diluar kemampuannya. 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlansung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

7. Suami melanggar taklik talak. 

8. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
50

 

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan atau faktor-faktor  

perceraian diatas, disamping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus 

dilakukan didepan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa 

sesungguhnya pada asasnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak 

dilarang, namun orang tidak begitu saja memutuskan hubungan perkawinan 

tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya undang-undang perkawinan 

mempersulit terjadinya perceraian, karena hal ini sesuai dengan tujuan 
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perkawinan itu sendiri bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk 

selama-lamanya. 
51

  

Allah maha bijaksana menghalalkan talak (perceraian) tapi 

membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau 

untuk kepentingan keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal 

yang merupakan sebab terjadinya talak (perceraian). 

Pertama, kemandulan. Kalau seorang laki-laki mandul, maka ia tidak 

akan mempunyai anak padahal anak merupakan keutamaan perkawinan. 

Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur, maka keberadaanya bersama 

suami akan mengeruhkan kejernihan kehidupan. Cerai gugat sangat berfaedah 

bagi istri jika suami mandul. Sebab diantara tujuan dalam perkawinan itu 

sendiri adalah terwujudnya keturunan dan memperbaiki keturunan. 

Dalam lingkungan sekitar, kita melihat banyak diantara orang yang 

mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dan penuh dengan faktor 

penyebab kebahagiaan dan kekayaan memperkuat hubungan mereka berdua 

namun kenikmatan berupa anak tidak pernah mereka rasakan. Padahal kamu 

tahu bahwa kesempurnaan di antar kebahagiaan dunia adalah keturunan, 

bahkan keturunan merupakan yang terpenting bagi suami istri.Kedua,  

terjadinya perbedaan dan pertentangan sehingga menyulut api 

kemarahan, dan segala yang mengingkari cinta diantara suami istri. Kalau 

cinta sudah hilang akan berubahlah pilar-pilar perkawinan. Mereka jatuh 

kelembah kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada 
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dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala hal merupakan kunci 

kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan dalam 

kehidupan berkeluarga. Lain halnya ada tabiat yang berbeda dan hati yang 

tidak bersatu, maka cerai gugat akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua 

belah pihak. 

Kita mendengar dan menyaksikan seorang dari orang lain yang tidak 

mungkin cerai disebabkan oleh larangan agama atau bukan. Kita 

menyaksikan pula orang yang meninggalkan negerinya padahal dia mulia 

disana. Kita menyaksikan orang atau aliran lain karena lari dari kehidupan 

perkawinan yang sangat sulit. Banyak pula terjadi perselisihan suami istri 

hingga berkobar-kobarlah api kebencian, pertengkaran dan percekcokan 

antara keduannya hingga menyebar kesanak kerabat. Maka saat itu rusaklah 

aturan keluarga dan semua berada dalam kejahatan. 

Ketika terjadi pertengkaran dan pertentangan antara suami istri, maka 

akan menimbulkan bahaya besar bagi anak-anak mereka. Mereka akan berada 

dalam kegoncangan, sebab kalau condong kepada ibu, mereka takut condong 

kepada bapak, begitu sebaliknya. Keadaan seperti ini akan menanamkan bibit 

cinta dan benci sekaligus, sehingga rusaklah akhlak atau adab mereka. 

Bangsa-bangsa maju dengan sinar ilmu pengetahuan serta pemeluk agama 

lain telah mengakui adanya hikmah yang nyata ini, lantas menetapkan adanya 

kebijaksanaan cerai gugat di Pengadilan.
52
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Ulama fiqih sepakat bahwa dalam keadaan suami tidak 

bertanggungjawab terhadap istrinya atau suami melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan syara‟. Maka pihak istri boleh meminta cerai pada 

suaminya melalui jalan khul‟. Disamping itu, istri juga dapat mengajukan 

gugatan melalui hakim karena suaminya dipenjara, mengidap penyakit parah 

dan menular, atau perlakuan suaminya yang kasar atau tidak mau memberi 

nafkah. Bahkan Ibn Qudamah (ahli fiqih madhhab Hambali) mengatakan 

bahwa ketidakpuasan istri terhadap hubungan badan yang diterima dari 

suaminya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan cerai melalui hakim.   
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BAB III 

CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Magetan 

1. Sejarah singkat Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara defacto (kenyataan) 

sejak awal masuknya agama Islam di pulau jawa, terutama setelah zaman 

kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu dimasyarakat telah 

timbul praktek kemasyarakatan yang telah dipengaruhi oleh ajaran agama 

Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka 

bertahkim pada pemuka agama Islam, demikian juga dengan masalah 

pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat, dan lain-lain 

diselesaikan dengan syariat Islam. 

Dengan adanya fakta demikian itulah, maka seorang deyure (yuridis 

formil) pemerintaah belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama 

di masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda 

mengeluarkan statsblads 1882 yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama 

Magetan, secara formil. 

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh 

Raden Mochamad Sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh presiden 

dengan persetujuan raad van justite (pada waktu itu, penghulu kabupaten 

magetan secara otomatis menjadi presiden raad agama (ketua Pengadilan 

Agama)). 
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Sejarah Pengadilan Agama Magetan tentu tidak terlepas dari sejarah 

Kabupaten Magetan yaitu pada akhir kerajaan majapahit banyak rakyat dan 

kalangan keraton meninggalkan pusat kerajaan, dan pergi mengungsi ke 

gunung lawu dan daerah sekitar magetankarena adanya serangan dari 

kerajaan Islam Demak. Mereka bermukim di daerah Magetan dan 

sekitarnya, pada akhirnya magetan termasuk daerah taklikkan kerajaan 

mataram. Mataram termasuk kerajaan Islam pulau jawa, di Magetan dan 

sekitarnya banyak makam keluarga kerajaan mataram. 

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agumg dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah 

konstitusi”. Dengan dicantumkannya peradilan agama dalam konstitusi 

tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan pengadilan agama di 

republik indonesia sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman.  

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) undang-undang dasar 

tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman dimana dalam pasal 13 ayat (1) undang-undang tersebut 

dinyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial mahkamah agung 

dan peradilan di bawahnya berada dibawah kekuasaan mahkamah agung, 

dan sejak saat itu peradilan agama berada dalam satu atap dalam lingkungan 
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kekuasaan mahkamah agung. Perubahan besar telah terjadi pula pada 

lingkungan peradilan agama yaitu dengan lahirnya undang-undang nomor 3 

tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama dimana ditegaskan kembali pembinaan tehnis 

peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan agama 

dilakukan oleh mahkamah agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya yaitu 

ditambahnya tugas dan wewenang pengadilan agama yaitu dapat mengadili 

perkara zakat, infaq dan ekonomi syari‟ah. Untuk adanya pengaturan yang 

lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan 

sebagainya maka undang-undang nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan 

undang-undang nomor 48 tahun 2009. Sedangkan untuk pengadilan agama, 

undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah dirubah untuk kedua kalinya yaitu 

dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk 

memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, 

yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat 

berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akutabilitas hakim. 

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalm undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan 

agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agam dilaksanakan 

oleh pengadilan agama  dan pengadilan tinggi agama yang berpuncak pada 

mahkamah agung sebagai pengadilan agama tertinggi. 
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Pengadilan Agama Magetan merupakan yurisdiksi dari Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan agama magetan terletak di jalan raya 

Magetan Maospati Km 06, Magetan 63391 dengan nomor telpon yang 

mempunyai yurisdiksi 235 kelurahan/desa dari 18 kecamatan, dengan luas 

wilayah 688,85 km2 dan jumlah penduduk 620.146 jiwa. Gedung 

Pengadilan Agama Magetan berdiri diatas tanah seluas 1,539 m2 dengan 

gedung permanent ukuran 250 m2. Dan diresmikan tanggal 11 januari 2012 

dengan disahkan oleh DR. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH.
53

 

    

2. Visi Misi dan Motto Pengadilan Agama Magetan 

Visi dari Pengadilan Agama Magetan adalah terwujudnya kesatuan 

hukum dan aparatur Pengadilan Agama Magetan profesional, efektif, 

efesien dan akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang agung. 

Misinya pengadilan agama magetan sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Magetan; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan; 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperboleh kepastian hukum bagi 

masyarakat. 

Motto dari pengadilan agama magetan yaitu Bersama Kita Bisa.
54

 

 

                                                           
53

 Dokumen Pengadilan Agama Magetan  
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  Data Pengadilan Agama Magetan  
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3. Struktur organisasi pengadilan agama magetan 

Ketua : Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. 

Wakil ketua : Drs. Faiq, M.H. 

Hakim 

: 

1. H. Wasidi, S.H. 

2. Drs. H. Basyirun, M. H. 

3. Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag., M. Hum. 

4. Drs. Ahmad Ashuri 

5. Titik Nurhayati, S.Ag, M. H. 

Panitera : H. Suratno, s.h. 

Wakil panitera : Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, ME 

Panmud. Permohonan : Sri hartati, S.Ag 

Staf : Najwa Fatta, S.Sos 

Panmud. Gugatan : Siti Romlah, S.H. 

Staf 

: 

1. Hj. Amin Suprapti 

2. Isa Ansori, S. H. 

Panmud. Hukum : Hj. Siti Marfu‟ah,S. H. 

Staf : Ahmad Hamim A, A.Md 

Sekretaris : St. Mar‟atu Ulfa, S.Ag 

Kasubbag 

kepegawaian, 

organisasi dan tata 

laksana 

: 

Antoni Windika, S. H. 

Staf : Tirto Negoro 
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Kasubbag 

perencanaan, ti dan 

pelaporan 

: 

Ria Eko Wahyudi, S. H. 

Staf : Ipuk Rindiastuti, S. Kom 

Kasubbag umum dan 

keuangan 

: 

Amron Nasrul H, S. H., M. Hum. 

Staf 

: 

1. Suwardi 

2. Arie Triawan, S.Kom 

3. Miftakhul Huda 

4. Suhartopo 

5. Aris Kusbandono 

Panitera pengganti 

: 

1. Agus Pambudi, S. H. 

2. Rahmad Pujiraharja, S. H. 

3. Subban Kafrowi, S. Ag. 

4. Sri Rahayu Wilujeng, S. H. 

5. Lucky Aziz Hakim, S.Hi 

Jurusita/jurusita 

pengganti 

: 

1. Rahmad Pujiraharja, S. H. 

2. Ria Eko Wahyudi, S. H. 

3. Amron Nasrul Huda, S. H., M. Hum 

4. Antoni Windika, S. H. 

5. Ipuk Rindiastuti, S.Kom 

6. Subban Kafrowi, S. Ag. 

7. Sri Rahayu W, S. H. 
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B. Statistik  Perkara Cerai Gugat Per Tahun Di Pengadilan Agama Magetan 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari  Pengadilan Agama Magetan 

bahwa jumlah perkara perceraian baik yang diterima maupun diputus oleh 

Pengadilan Agama Magetan selama kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2013 

sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
55

 

Tabel 3.1 

Perkara Perceraian Yang Diterima dan Diputus Pada  

Pengadilan Agama Magetan Tahun 2013-2016 

 

Tahun Diterima Diputus 

2013 1342 1302 

2014 1420 1361 

2015 1375 1295 

2016 1325 1271 

 

Data statistik perkara perceraian diatas adalah perkara cerai talak dan 

cerai gugat. Rincian statistik perkaranya baik cerai talak dan cerai gugat dapat 

dilihat dalam tabel data statistik dibawah ini:  

Tabel 3.2 

Perkara Cerai Talak Yang Diterima dan Diputus Tahun 2013-2016 

 

Tahun Diterima Diputus 

2013 488 439 

2014 495 455 

2015 462 424 

2016 432 419 
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 Data arsip perkara diterima dan diputus di Pengadilan Agama Magetan dari tahun 2013 

sampai 2016   
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Tabel 3.3 

Perkara Cerai Gugat Yang Diterima dan Diputus Tahun 2013-2016 

 

TAHUN DITERIMA DIPUTUS 

2013 854 863 

2014 925 906 

2015 913 871 

2016 893 852 

 

Berdasarkan data-data statistik perceraian diatas, diketahui bahwa 

perbandingan antara jumlah perkara cerai talak dan cerai gugat baik yang 

diterima maupun yang diputus, diperoleh bahwa jumlah cerai gugat sangat jauh 

sekali dibandingkan cerai talak dengan kata lain intensitas perkara cerai gugat 

bertambah tiap tahunnya.
56

 

 

C. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan 

Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang 

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau 

seorang istri yang melangsungkan perkawinannya itu selain agama Islam. Bagi 

yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, gugatan perceraian 

istri diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang 

perkawinannya dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan agama selain 

agama Islam, gugatan perceraian selain suami istri diajukan kepada Pengadilan 

Negeri. 
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Adapun prosedur cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Magetan 

berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magetan yaitu Drs. 

H. Basyirun, MH. adalah sebagai berikut:  

Untuk pengajuan gugatan, maka diperlukan beberapa persyaratan 

terlebih dahulu, yaitu membuat surat gugatan/surat permohonan, KTP, 

Akta Nikah/buku nikah asli/duplikat difotocopi dengan materai rp. 

6000, 00. Jika PNS/TNI-POLRI untuk melampirkan surat 

rekomendasinya, surat keterangan perginya tergugat dari desa karena 

tidak diketahui alamatnya, melunasi biaya panjar perkara, bagi pihak 

yang menggunakan kuasa hukum maka harus melampirkan surat kuasa 

khusus dan fotocopi  kartu advokat yang masih berlaku. Setelah semua 

lengkap maka bisa diserahkan dimeja pendaftaran. Dimana ini 

didaftarkan di tempat tinggal penggugat, pendaftar membayar biaya 

perkara  dan kembali membawa bukti pembayaran (kwitansi) setelah itu 

pendaftar memperoleh 1 eksemplar surat gugatan yang telah diberi 

nomor register perkara dan tanggal pendaftaran. Setelah perkara 

diterima maka dari pihak pengadilan mengadakan panggilan ditempat 

kediaman tergugat untuk diadakan sidang pertama. 

Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari penggugat dan 

terguuguat hadir maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan 

mediasi (damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh mediator. Mediasi 

tidak sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kasus yang 

ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak sehingga 

seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan 

kedua belah pihak. dan kebanyakan yang terjadi mediasi gagal lanjut 

kepersidangan selanjutnya. Tetapi jika salah satu pihak tidak hadir 

maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut. 

Setelah mediasi tersebut (jika kedua belah pihak hadir) persidangan 

dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat. 

Setelah itu maka dilanjutkan sidang untuk membacakan jawaban dari 

surat gugatan penggugat. Dan dilanjutkan dengan replik yaitu jawaban 

dari pihak penggugat atas jawaban tergugat, setelah dirasa cukup maka 

tergugat juga menjawab atas jawaban penggugat (duplik), ketika 

semuanya telah dilakukan dan hakim sebelum acra persidangan setiap 

akan dimulainya acara mendamaikan para pihak dan keduanya tetap 

bersikukuh pada pendirian masing-masing maka selanjutnya sidang 

dilanjutkan dengan pembuktian. 
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Pada tahap pembuktian ini maka kedua belah pihak bisa membuktikan 

baik secara tertulis maupun pihak saksi. Setelah keduanya dianggap 

selesai melakukan pembuktian maka hakim dalam hal ini berdiskusi 

untuk melakukan putusan. Setelah itu maka hakim selanjutnnya 

melakukan pembacaan putusan. 

Setelah diberikan putusan oleh hakim yang menyatakan perkawinan 

telah putus, maka jika salah satu pihak tidak hadir pada saat pembacaan, 

amar putusan akan dikirimkan kepada tergugat. Jika setelah 14 hari dari 

tergugat menerima putusan tersebut tidak ada banding atau verzet, maka 

putusan telah berkekuatan hukum tetap. Maka selanjutnya akta cerai 

dapat diambil.
57

     

 

Untuk perkara cerai gugat sendiri dalam prosedur persidangannya 

sebenarnya sama seperti perkara biasa, yang membedakan yaitu tempat 

diajukannya perkara. Dalam hal ini diajukan ditempat penggugat sedangkan 

jika perkara tentang barang maka ditempat barang tersebut berada. 

 

D. Faktor-Faktor Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan 

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang perkawinan di Indonesia 

menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. selain dimuatnya aturan 

bahwa perceraian hanya dilakukan di depan persidangan, setelah pengadilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang 

akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), ternyata 

dimuat bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor 

yang membolehkan untuk bercerai. 
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Dari perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan diketahui yang 

menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena faktor moral, meninggalkan 

kewajiban, menyakiti jasmani dan terus menerus berselisih. 

Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat yang diajukan di Pengadilan 

Agama Magetan dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Basyirun, MH. 

yaitu salah satu hakim Pengadilan Agama Magetan:
58

 

Bahwa faktor-faktor terjadinya cerai gugat antara lain yaitu faktor 

ekonomi, faktor moral, faktor campur tangan pihak ketiga, faktor tempat 

tinggal. 

Dari faktor ekonomi sendiri ketika hilangnya tanggung jawab dari suami 

untuk bekerja maka seorang istri akan merasa bahwa haknya belum 

tercukupi (kurang) sehingga akan menimbulkan kesetiaan dari istri 

lemah. 

Faktor moral merupakan faktor yang harus selalu dijaga dalam rumah 

tangga, sebab ketika dari pasangan suami istri moralnya lemah akan 

mengakibatkan subtansi dari rumah tangga hilang, sehingga dalam 

berumah tangga harus bisa mengontrol moral (akhlak) antara kedua 

pasangan itu. Supaya terjalin keharmonisan yang baik dan kokoh. 

Selanjutnya faktor campur tangan, ini biasanya dari pasangan suami atau 

istri masih ada dari kedua orang tua masing-masing yang tidak 

sependapat terhadap keduanya menikah, sehingga dari orang tua maupun 

keluarga membujuk untuk bercerai dengan alasan bahwa pelayanan 

maupun dari kiriman uangnya kurang, biasanya terjadi ketika salah satu 

dari pasangan tersebut pergi keluar negeri. Dan hal ini salah satu pihak 

misalnya seorang istri keluar negeri dan suami dirumah ketika ada 

kiriman uang, uang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang 

semestinya. 

Dan faktor tempat tinggal juga bisa dijadikan seorang istri untuk 

mengajukan gugatan cerai, karena dari keduanya tidak ingin 

meninggalkan orang tuanya masing-masing seperti dari keduanya 

menjadikan orang tuanya masing-masing yang harus merawat maupun 

menjaga, yang istri ingin menjaga orang tuanya dan yang suami juga 

tidak ingin meninggalkan kedua orang tuanya, sehingga akan 

mengakibatkan keduanya salah paham dan saling tidak akur, seharusnya 
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sebagaimana dalam hukum Islam seorang istri harus ikut suaminya ketika 

sudah terjadi perkawinan.
59

 

 

Dari beberapa faktor tersebut, faktor ekonomi merupakan faktor yang 

paling banyak sebelum terjadi ketidak harmonisan rumah tangga dari kedua 

pasangan suami istri. 

Dari beberapa data yang telah ada di Pengadilan Agama Magetan yang 

diajukan untuk perkara cerai gugat, pada umumnya dilatarbelakangi oleh 

faktor-faktor berikut: 

1. Faktor moral
60

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moral merupakan 

suatu ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila. Kondisi 

mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, 

berdisiplin, dan sebagainya; isi dalam hati atau keadaan perasaan 

sebagaimana terungkap dalam perbuatan. Ajaran kesusilaan yang dapat 

ditarik suatu cerita. Dari pengertian ini bahwa moral pasti dimiliki oleh 

setiap manusia yang memiliki nilai positif dan digunakan untuk interaksi 

antar sesama. 

Dari pengertian tersebut bahwa ketika seorang moralnya kurang 

maka dapat menimbulkan hal-hal yang kurang baik terutama dalam 

berumah tangga. Hal ini dalam perkara perceraian yang ada di Pengadilan 

Agama Magetan dibagi lagi dalam beberapa kelompok yang mana  
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disebabkan karena faktor moral yaitu poligami tidak sehat, krisis akhlak 

(moral), cemburu.
61

   

Faktor ini di Pengadilan Agama Magetan mencapai angka 1,14% 

baik itu poligami tidak sehat, krisis moral dan cemburu.
62

 

2. Faktor meninggalkan kewajiban 

Faktor ini juga dijadikan sebagai penyebab terjadinya perceraian 

dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama 

Magetan. Di Pengadilan Agama Magetan faktor meninggalkan kewajiban 

mempunyai beberapa penyebab yaitu karena kawin paksa, ekonomi, dan 

tidak ada tanggung jawab. Dari ketiga penyebab diatas yang paling 

dominan yaitu faktor tidak tanggung jawab karena faktor inilah yang 

seharusnya diemban dalam suatu keluarga. Dimana antara suami dan istri 

memiliki tanggung jawab masing-masing. Dan juga keduanya memiliki 

hak-haknya. Seperti: seorang suami tidak bekerja ataupun ketika bekerja 

tetapi uangnya tidak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
63

 

Faktor meninggalkan kewajiban baik suami maupun istri mencapai 

angka 48,97%, dengan perincian faktor tidak tanggung jawab mencapai 

36,94%, sedangkan faktor yanng lain mencapai 12,03%. Dan untuk kawin 

paksa 0%.
64
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3. Faktor menyakiti jasmani 

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga bila sudah tidak pada 

kewajarannya akan berujung pada kekerasan fisik maupun mental, 

kekerasan fisik dapat berupa pukulan ataupun juga penganiayaan dan 

kekerasan mental dapat berupa ancaman maupun kata-kata kotor dan 

umpatan yang menyudutkan salah satu pasangan sehingga hidup mereka 

merasa ditekan. 

Hal ini disebabkan pasangan suami istri sudah tidak bisa lagi 

mengontrol emosi dari dalam diri mereka, maka terjadilah yang namanya 

kekerasan dalm rumah tangga atau bisa disebut dengan KDRT. Bila salah 

satu pasangan suami istri tidak bisa lagi menerima pendapat maupun 

perlakuan dari salah satu pasangan tersebut tidak salah bila mereka 

mengajukan gugatan cerai. Di Pengadilan Agama Magetan perceraian 

yang disebabkan oleh faktor ini minim terjadinya. Dalam hitungan 

persenmencapai 0,46%.
65

 

4. Terus menerus berselisih 

Dalam kehidupan berumah tangga sangatlah wajar bila terjadi 

perselisihan antara suami istri, tetapi bila perselisihan ini tidak pada 

koridor atau kewajaran secara terus menerus dan tidak ada titik temu 

antara kedua pasangan suami istri, dan dalam waktu yang lama akan 

menyebabkan perceraian. 
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Di Pengadilan Agama Magetan sendiri untuk faktor yang masuk 

dalam kategori ini yaitu  politis, gangguan pihak ketiga dan tidak ada 

keharmonisan dalam rumah tangga. Dari ketiga faktor tersebut penyebab 

tidak ada keharmonisan dalam rumah tanggalah yang paling banyak dari 

tahun ketahun. 

Di Pengadilan Agama Magetan perceraian yang disebabkan oleh 

faktor ini mencapai 48,36%. Dengan perincian dari ketidak harmonisan 

rumah tangga mencapai 40,97%, sedangkan 7,39% dari faktor gangguan 

pihak ketiga.
66

 

5. Dihukum 

Setiap orang bisa saja tersandung masalah hukum yang berlaku. 

Jika salah satu pasangan suami istri mengalami permasalahan dengan 

hukum dan salah satu pasangan suami sitri tersebut terbukti bersalah dan 

harus menjalani proses hukum untuk waktu yang lama, bila salah satu 

suami istri tidak bisa menerima keadaan dari salah satu pasangan maka 

dapat menyebabkan salah satu dari mereka mengajukan gugatan cerai, hal 

ini karena salah satu pasangan merasa malu dan juga yang terhukum sudah 

tidak bisa lagi memenuhi kewajibannya sehingga pasangan ini melakukan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk faktor ini di Pengadilan 

Agama Magetan tidak ada (0%).
67
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6. Cacat biologis  

Faktor ini biasanya terjadi ketika seorang suami atau istri tidak 

subur atau mandul, walaupun banyak sebab yang lain baik dapat dilihat 

lansung yang berupa fisik maupun tidak lansung diketahui setelah 

diperiksa oleh dokter. Kebanyakan penyebab kurang subur atau mandul 

diketahui setelah keduanya menikah. Tak akan jadi masalah jika keduanya 

saling menerima kekurangan yang dialami salah satu pihak, jika tidak 

maka hal ini juga dapat menjadi faktor untuk mengajukan gugatan cerai.
68

 

Faktor ini utuk di pengadilan agama magetan juga belum 

ditemukan (0%). 

7. Faktor lain-lain 

Banyak faktor yang dilakuakn orang untuk bercerai, faktor lain-

lain ini dapat berupa salah satu pasangan mempunyai sudut pandang yang 

berbeda dalam agama, atau dalam kata lain ada salah satu pasangan yang 

berkeyakinan berbeda agama, sehingga tidak adanya keharmonisan rumah 

tangga. Dan hal ini dapat menyebabkan perceraian oleh kedua belah pihak.  

Di Pengadilan Agama Magetan faktor yang buklan termasuk dari faktor-

faktor diatas tidak ada (0%).
69

 

Dari banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan perceraian terutama 

cerai gugat di Pengadilan Agama Magetan yang telah didaftarkan dan diterima 

serta diputus, kasus yang paling mendasari pasangan untuk mengajukan 

gugatan cerai adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor 
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ini mencapai 40,97%, sedangkan yang kedua yaitu tidak ada tanggung jawab 

sejumlah 36,94%, faktor ekonomi 12,03% selanjutnya faktor gangguan pihak 

ketiga 7,39%, kawin paksa 1,07%, faktor moral (poligami tidak sehat, krisis 

moral dan cemburu) mencapai 1,14% , dan yang terakhir yaitu menyakiti 

jasmani dan mental mencapai 0,46%. Dan semuanya telah mencapai 100% dari 

berbagai macam faktor-faktor tersebut. 
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BAB IV 

ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA TINGKAT 

CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Analisa Yuridis terhadap Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

Magetan 

Perkawinan adalah suatu hal sakral dan memliki tujuan yang baik yaitu 

untuk membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. 

Maka hendaklah pasangan suami istri yang akan menjalani perkawinan 

mempersiapkan diri, mental, spiritual, saling pengertian dan suami istri bisa 

saling menyesuaikan diri antara kekurangan dari pihak pasangannya. Dalam 

hal ini suami istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing, 

sehingga dalam perkawinan nanti bisa langgeng seumur hidup. Namun dari 

kenyataan yang telah ada semua masalah itu muncul setelah perkawinan. 

Sehingga bila keadaan rumah tangga tidak harmonis lagi dan kelakuan suami 

sudah tidak sesuai shigat taklik talak, koridor hukum Islam, khususnya hukum 

perkawinan, maka pihak perempuan berhak mengajukan gugatan perceraian. 

Namun dalam hukum Islam, perceraian adalah jalan atau solusi 

terakhir. Jikalau konflik dalam suatu rumah tangga menemui jalan buntu dan 

dianggap perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. Namun perceraian tidak dimudahkan prosesnya, bahkan dipersulit 

demi menjaga keutuhan rumah tangga.  
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Usaha untuk mempersukar perceraian ini ditetapkan dengan penegasan 

dalam pasal 39 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang berbunyi: 

“Perceraian hanyan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang 

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak” 

 

Gugatan perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan ini 

memiliki prosedur atau tatacara dalam penyelesaian perkara cerai gugat 

ditujukan kepada pengadilan agama yang diatur lebih lanjut dalam pasal 73 

sampai dengan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 dan pasal 132 

sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan 

tersebut, maka tatacara pemeriksaan cerai gugat yaitu: 

1. Pengajuan gugatan 

Gugatan perceraian diajukan suami atau istri atau kuasanya kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 

2. Pemanggilan 

Setiap kali diadakan sidang pemeriksaan, pengadilan yang 

memeriksa gugatan perceraian tersebut, baik penggugat maupun tergugat 

atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang, yang dilakukan 

oleh ketua pengadilan. 

3. Pemeriksaan 

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian di 

kepaniteraan pengadilan. 
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4. Perdamaian 

Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan perkawinan 

lebih diutamakan. Sebelum dan selama gugatan perceraian belum 

diputuskan oleh pengadilan, usaha mendamaikan kedua belah pihak selalu 

dilakukan oleh hakim. 

5. Putusan pengadilan 

Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung 

sejak pendaftaran pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat 

perkawinan, kecuali bagi mereka beragama Islam terhitung sejak jatuhnya 

putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Sedangkan dalam prakteknya untuk prosedur sendiri ada yang kurang 

maksimal dengan teori yang ada dalam hal perdamaian (mediasi) kedua belah 

pihak yang dilakukan oleh mediator. 

Untuk persidangan, jika kedua belah pihak dari penggugat dan tergugat 

hadir, maka kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi 

(damai) hal ini di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator. Mediasi 

tidak sepenuhnya berjalan dengan baik (maksimal), dikarenakan kasus 

yang ditangani banyak dan membutuhkan waktu yang banyak, sehingga 

seorang mediator hanya berusaha semampunya untuk mendamaikan 

kedua belah pihak. Dan kebanyakan mediasi gagal dan lanjut 

dipersidangan selanjutnya. Tetapi jika salah satu pihak tidak hadir maka 

sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir tersebut.
70

 

 

Dengan adanya prosedur hukum tersebut tentunya pengadilan agama 

khususnya pengadilan agama magetan memiliki suatu acuan dalam 

menyelesaikan perkara cerai gugat di pengadilan termasuk dalam hal ini 

mediasi. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
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Dan KHI dalam pasal 129-148 sangatlah penting adanya untuk memutuskan 

suatu perkara cerai gugat. 

Dari pemaparan diatas, antara undang-undang dan juga KHI dalam hal 

prosedur perceraian telah digunakan dalam penyelesaian perkara cerai gugat di 

Pengadilan Agama Magetan dengan baik dan sesuai. Tetapi ketika prosedur 

mediasinya perlu dimaksimalkan lagi. Sehingga dengan adanya prosedur 

penyelesaian yang seusai dan baik maka akan memberikan hal yang baik pula 

dalam masyarakat. 

 

B. Analisa Hukum Islam terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Cerai 

Gugat di Pengadilan Agama Magetan 

Dalam suatu perkara cerai gugat, sebelumnya pasti terdapat suatu 

permasalahan diselesaikan secara damai ataupun kekeluargaan maka dari itu 

baru diselesaikan secara hukum. 

Permasalahan yang dimaksud adalah suatu perkara atau faktor yang 

telah melatarbelakangi terjadinya suatu gugat cerai yang akan mengakibatkan 

putusnya perkawinan antara kedua belah pihak yang ada di Pengadilan Agama 

Magetan, sebagai berikut: 

1. Faktor moral, yaitu 

a. Poligami tidak sehat 

b. Krisis akhlak (moral) 

c. Cemburu 
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2. Faktor meninggalkan kewajiban, yaitu: 

a. Kawin paksa 

b. Ekonomi 

c. Tidak ada tanggung jawab 

3. Faktor kawin dibawah umur 

4. Faktor menyakiti jasmani, yaitu: 

a. Kekejaman jasmani 

b. Kekejaman mental 

5. Faktor dihukum 

6. Faktor cacat bilogis 

7. Faktor terus menerus berselisih, yaitu: 

a. Politis 

b. Gangguan pihak ketiga 

c. Tidak ada keharmonisan 

Dari keberadaan semua faktor yang disebut diatas sebagai landasan 

dasar untuk penyelesaian perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Magetan, 

dan kesemuanya telah diatur dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 

pasal 19 (a) tentang pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu: 

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal ini bisa termasuk dalam 

faktor moral.  
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10. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

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

yang diluar kemampuannya. hal ini masuk dalam faktor tidak tanggung 

jawab dan faktor meninggalkan kewajiban. 

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

yang lebih berat setelah perkawinan berlansung. Termasuk dalam faktor 

dihukum. 

12. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. Termasuk dalam faktor menyakiti jasmani. 

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

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Masuk dalam 

faktor cacat biologis. 

14. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Di 

pengadilan, termasuk dalam faktor terus menerus berselisih. 

15. Suami melanggar taklik talak. 

16. Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
71

 

Dari pemaparan tersebut, penetapan dan pengelompokan semua 

kategori faktor-faktor atau alasan penyebab cerai gugat di pengadilan agama 

magetan telah sesuai dengan khi maupun undang-undang yang berlaku. 

Sehingga ketika ada suatu permaslahan dalam penyelesaian perkaranya itu 
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dapat terpusat pada sumber masalahnya tidak tercampur aduk dari semua 

masalaha dijadikan satu kategori dan itu dapat meenyulitkan dalam 

penyelesaian perkara itu sendiri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa hal 

yaitu: 

1. Menurut penulis, prosedur yang diambil dalam menyelesaikan kasus atau 

perkara cerai gugat dan tata cara penyelesaiannya telah sesuai dengan 

undang-undang no. 1 tahun 1974 maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 

tentang peradilan dan juga koridor hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam. 

Akan tetapi dalam prosedur mediasi untuk dimaksimalkan lagi dalam 

memberikan nasehat-nasehat dan juga saran-saran terhadap kedua belah 

pihak. karena dari fakta yang ada masih kurang maksimal dikarenakan 

kasus yang banyak dan waktu yang terbatas.  

2. Faktor-faktor atau alasan yang melatarbelakangi cerai gugat ialah: (a) 

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal ini bisa termasuk dalam 

faktor moral. (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 

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

karena hal lain yang diluar kemampuannya. hal ini masuk dalam faktor 

tidak tanggung jawab dan faktor meninggalkan kewajiban. (c) Salah satu 

pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlansung. Termasuk dalam faktor dihukum. (d) 
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Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak yang lain. Termasuk dalam faktor menyakiti 

jasmani. (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

Masuk dalam faktor cacat biologis. (f) Antara suami dan istri terus 

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Di pengadilan, termasuk dalam 

faktor terus menerus berselisih. (g) Suami melanggar taklik talak. (h) 

Pemeliharaan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan uraian-uraian diatas dan berdasarkan kenyataan data 

yang telah ada di pengadilan agama magetan dan juga terjadi dimasyarakat, 

maka penulis memberi saran sebagai berikut: 

1. Dengan banyaknya perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama 

Magetan, maka hakim pengadilan agama magetan harus tetap ekstra teliti 

dan bijaksana dalam memutus perkara gugat cerai agar memberikan rasa 

keadilan yang berpekara, 

2. Pemberian penyuluhan tentang pembentukan keluarga yang harmonis 

agar tidak meningkatkan perkara gugat cerai, untuk itu pejabat badan 

penasehat pembinaan dan pelestaraian perkawinan (BP4) lebih maksimal. 
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3. Hendaknya suami istri yang telah menikah harus menikmati pemahaman 

yang mendalam tentang hak dan kewajiban yang ditanggung oleh 

masing-masing pihak. 
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