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ABSTRAK 

 

Fahmi Nur Muhamad. 2018. Analisis  Perlindungan Hak-Hak Perempuan  Akibat 

Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Ahwal 

Syakhshiyyah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.  

Kata Kunci: Ikrar talak, Ketidak hadiran pemohon 

Dalam berbagai perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan 

mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai 

dengan menghukum pemohon membayar nafkah iddah, mut’ah dan madyiah. Dalam 

praktiknya seringkali suami atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan pelaksanaan 

ikrar talak, Ketidakhadiran pihak suami dalam sidang ikrar talak inilah yang kadang  

dijadikan celah untuk para suami yang tidak bertanggung jawab  menghindar dari 

kewajiban nafkah-nafkah yang digugat istrinya akibat permohonan talaknya, 

akibatnya pihak istri tidak terpenuhi hak-haknya sebagai istri dan nasibnya juga 

terkatung-katung atau semakin tidak jelas. 

Oleh sebab itu hal yang ingin dikemukakan  melalui penelitian ini adalah (1) 

Apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak-hak perempuan 

akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di Pengadailan Agama Kota Madiun? 

(2) Bagaiman upaya  istri untuk melindungi hak-haknya akibat ketidakhadiran suami 

dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Madiun?.  

Untuk menjawab dari fokus penelitian, maka penelitan yang digunakan 

adalah penelitian lapangan (Field Research) yang menggunakan pendekatan kualitatif 

dan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sedangkan teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah menggunakan, wawancara dan dokumentasi.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa  yang menjadi faktor 

penyebab lemahnya perlindungan hak perempuan akibat ikrar talak antara lain:   

pertama, tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak 

melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam 

perkara cerai talak ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas terhadap 

pemohon (suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga hukum belum dapat 

meciptakan kepastian. Kedua,  putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. Ketika 

suami enggan melaksanakan ikrarnya dengan alasan pembebanan nafkah yang terlalu 

besar, maka dapat berakibat penetapan ikrar talak gugur dan status para pihaknya 

tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri tidak bisa mengajukan eksekusi 

atas hak nafkah tersebut. Hak nafkah yang dituntut istri dapat terwujud jika ikrar talak 

sudah dilaksanakan oleh suami. Ketiga, rendahnya tingkat kesadaran hukum dan 

pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan 

termohon pasca gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak secara tegas dalam Undang-

Undang tidak mengaturnya, sehingga yang dapat dilakukan termohon agar statusnya 

jelas karena digantung oleh pemohon adalah mengajukan gugat cerai. Hal inilah yang 

mengakibatkan tidak jelasnya pemenuhan hak nafkah istri yang dituntutnya dalam 

perkara cerai talak yang diajukan pemohon. Demi terwujudnya kepastian hukum, 

maka perlu adanya aturan yang tegas khususnya untuk pihak pemohon yang tidak 

bersedia melakukan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi terhadap 

pemohon yang menelantarkan termohon pasca gugurnya penetapan ikrar talak 

tersebut. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

sebagaimana tersurat pada Pasal, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan 

Yang Maha Esa. Dua kata kunci tampak dalam Undang-Undang ini yaitu bahagia 

dan kekal. Bahagia maksudnya bahwa perkawinan menghendaki kebahagiaan 

lahir dan batin pelakunya yang diakibatkan adanya penyaluran hasrat seksual yang 

aman dan dibolehkan. Kekal maksudnya bahwa pernikahan diorientasikan untuk 

sepanjang hidup dan menghindari perceraian.
1
 

Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menjadikan sebab 

retaknya hubungan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Al-Quran 

menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan 

adanya keretakan rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan 

dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang 

ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban 

yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah pun juga menjelaskan beberapa 

usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar tidak sampai 

terjadi perceraian, namun jika tidak ditemukan kemungkinan- kemungkinan lain 

                                                           
1
 Udin Safala, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan 

Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2015), 

3. 

1 



 

 
 

dengan segenap usaha yang ada, maka dalam hal ini Islam membenarkan 

putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah 

tangga. Sehingga putusnya perkawinan merupakan solusi yang diberikan agama 

sebagai salah satu jalan keluar yang baik.
2
 

Di Indonesia putusnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 yang menyebutkan “percerian 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Walaupun 

perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama atau salah satu pihak 

yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, namun untuk 

menghindarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak suami dan juga demi 

kepastian hukum maka harus melalui lembaga peradilan.
3
 

Penyelesaian perceraian bagi mereka yang  melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, maka harus diselesaikan di Pengadilan Agama, hal ini 

sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan 

demikian maka perceraian dianggap sah menurut hukum apabila telah diputus 

oleh pengadilan yang berwenang dan juga dilaksanakan sesuai hukum yang 

berlaku. Apabila suami hendak menceraikan istrinya maka jalur hukum yang 

harus ditempuh yaitu dengan mengajukan gugatan permohonan ke Pengadilan 

Agama. Menurut ketentuan pasal 66 ayat (1) Jo pasal 67 huruf a dalam perkara 

cerai talak tidak bisa dilakukan secara sepihak, tapi harus bersifat dua pihak dalam 

                                                           
2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 190. 
3
 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 

Tahun 1989) (Jakarta: Raja Grafika, 2003), 215. 



 

 
 

kedudukan pemohon (suami) dan termohon (istri). Dalam pasal 66 ayat (1) juga 

dijelaskan bahwa seorang suami yang beragama Islam, yang akan menceraikan 

istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan 

sidang ikrar talak. Selanjutnya di dalam pasal 70 ayat (3), menyebutkan bahwa 

terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama 

selanjutnya menentukan hari sidang ikrar talak dengan memanggil suami dan istri 

atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.    

Dalam praktiknya seringkali suami atau wakilnya tidak hadir dalam 

persidangan pelaksanaan ikrar talak, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan 

Agama Kota Madiun, dimana suami mengajukan talak terhadap istrinya dengan 

berbagai alasan seperti istri sudah tidak bisa lagi melakukan kewajibannya atau 

sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tanga dan sebagainya, lalu 

suami mememohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan izin 

pengucapan ikrar talak terhadap istri.  Berdasarkan pertimbangan dan penilaian 

dari Pengadilan, akhirnya pengadilan mengizinkan suami untuk mentalak istrinya 

di depan persidangan, lalu Pengadilan menetapkan hari sidang penyaksian ikrar 

talak. Akan tetapi dalam pelaksaaan ikrar talak suami atau wakilnya tidak hadir 

setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan. 

Menurut pendapat Izzatun Tiyas yang merupakan salah satu hakim 

Pengadilan Agama  Kota Madiun  ada berbagai faktor yang menyebabkan suami 

tidak menghadiri sidang penyaksian ikrar talak yaitu suami dan istri rukun 

kembali, suami atau istri atau keduanya meninggal dunia, ketidak tahuan pihak 

suami terhadap adanya panggilan pengadilan terkait sidang penyaksian ikrar talak 



 

 
 

dan adanya kewajiban bagi pihak suami  untuk membayar sejumlah uang yang 

harus dia bayar, meliputi: nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah mut’ah dan 

nafkah anak, yang merupakan hak istri akibat cerai talak sesuai dengan ketentuan 

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
4
 Akibat hukum dari ketidakhadiran suami 

dalam sidang penyaksian ikrar talak menurut Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat 4 KHI, yaitu 

gugurnya kekuatan putusan cerai talak, suami/pemohon tidak dapat mengajukan 

cerai talak lagi dengan alasan yang sama dan ikatan perkawinannya tetap ada dan 

utuh.  

Ketidakhadiran pihak suami dalam sidang ikrar talak inilah yang kadang  

dijadikan celah untuk para suami yang tidak bertanggung jawab agar tidak 

menanggung dan menghindar dari kewajiban nafkah-nafkah yang digugat istrinya 

akibat permohonan talaknya, akibatnya pihak istri tidak terpenuhi hak-haknya 

sebagai istri dan nasibnya juga terkatung-katung atau semakin tidak jelas. Disisi 

lain juga tidak ada hukuman atau sanksi yang tegas dalam Undang-Undang 

terhadap perbuatan pemohon/suami yang menyalah gunakan wewenang untuk 

menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon/istri padahal perbuatan tersebut selain 

merugikan pihak istri juga merupahan suatu hal yang dianggap melecehkan 

lembaga Peradilan Agama karena tidak sungguh-sungguh dalam beracara cerai 

talak. 

Dalam berbagai perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan 

mengabulkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 
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 Izzatun Tiyas, Hasil Wawancara, 19 Desember 2017 



 

 
 

disertai dengan menghukum (membebankan kepada) pemohon untuk membayar 

kepada termohon berupa sejumlah harta berupa mut’ah, nafkah iddah, dan/atau 

nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang 

diceraikannya. Akan tetapi pada umumnya bunyi amar dalam beberapa putusan 

perkara cerai talak di Pengadilan Agama hanya menyebutkan beberapa unsur, 

diantaranya adalah unsur subyek yang membayar, obyek yang dibayar, jumlah 

dan wujud harta yang harus dibayar, serta jenis pembayarannya. Amar putusan 

tersebut tidak memuat batas waktu pembayaran. Padahal di sisi lain yang erat 

kaitannya dengan hal itu, bahwasanya masa pengucapan ikrar tersebut dibatasi 

oleh waktu maksimal 6 bulan setelah ditetapkanya sidang ikrar talak.
5
 Sehingga 

tidak ada kepastian hukum bagi pihak istri terhadap pemenuhan hak-haknya. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Pengadilan Agama Kota 

Madiun, tingkat banyaknya kasus yang ditangani masih didominasi oleh kasus 

perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Pada kasus cerai talak di tahun 

2015 sebanyak 133 kasus , di tahun 2016 sebanyak 123 kasus, dan di tahun 2017 

sebanyak 242 kasus. Sedangkan pada perkara cerai talak yang gugur akibat tidak 

dilaksanakan ikrar talaknya di tahun 2015 sebanyak 2 kasus, di tahun 2016 

sebanyak 1 kasus dan di tahun 2017 sebanyak 1 kasus.
6
 Dari 4 kasus perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama Kota Madiun yang dalam perlaksanaan ikrarnya 

pemohon tidak hadir dan berkaitan dengan pemenuhan nafkah terhadap 

                                                           
5
 Kusnoto, Masa Pembayaran Beban Mut’ah dan Nafkah Iddah Kaitannya Denagn Hak 

Pengucapan Ikrar Talak (Kajian Putusan Perkara Cerai Talak Yang Memuat Beban Mut’ah dan 

Nafkah Iddah), artikel (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan 

Agama, 2014), 1. 
6
 Hasil pemeriksaan dokumentasi putusan di Pengadilan Agama Kota Madiun, pada 29 

Januari 2018. 



 

 
 

termohon/istri terdapat 1 kasus. Padahal ketidakhadiran suami dalam 

melaksanakan ikrar talak tanpa adanya alasan yang jelas merupakan pengingkaran 

terhadap keputusan Pengadilan, namun terhadap ketidakhadiran suami dalam 

pelaksanaan ikrar talak juga tidak ada sanksi yang mengaturnya secara jelas, 

seakan-akan hal ini memperlihatkan Pengadilan hanya menyaksikan ikrar talak 

tersebut. Padahal di sisi lain ketika rumah tangga antara suami dan istri itu tidak 

rukun kembali maka ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan ikrar talak akan 

berdampak pada tidak terpenuhi hak-hak istri serta nasib istri yang terkatung-

katung atau semakin tidak jelas. 

Berpijak dari paparan di atas, maka timbul permasalahan yang mendorong 

penulis untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut tentang faktor-foktor 

lemahnya perlindungan hak istri akibat tidak dilaksanakannya  ikrar talak serta 

bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan istri akibat ketidakhadiran suami 

dalam sindang ikrar talak. selanjutnya permasalahan tersebut penulis tuangkan 

dalam skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat 

Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak-hak 

perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun ? 

2. Bagaiman upaya hukum istri untuk melindungi hak-haknya akibat 

ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Madiun ? 

 



 

 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan paparan dalam latar belakang dan perumusan masalah 

sebelumya, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya 

perlindungan hak-hak perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar 

talak di Pengadilan Agama Madiun serta bagaimana solusinya . 

2. Untuk mengidentifikasi upaya hukum istri untuk melindungi hak-hanya 

akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di Pengadilan Agama Kota 

Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah 

intelektual di bidang studi islam khususnya ilmu tentang peradilan agama dan 

mampu memberikan kontribusi bagi pengadilan dalam memutuskan atau 

menetapkan suatu perkara.  

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas 

tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak-hak istri dalam 

perkara cerai talak di Pengadilan Agama Madiun. Sehingga penelitian ini 

bisa menjadi bahan evaluasi terhadap putusan mengenai hak-hak istri 

dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Madiun 



 

 
 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim 

Pengadilan Agama dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-

hak istri akibat tidak dilaksanakannya ikrar talak yuridiksi Pengadilan 

Agama Madiun. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur 

skripsi terdahulu, diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi karya Febryana Diah Ramadhani, Jurusan Ahwal 

Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap 

Pertimbangan Hakim tentang Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di 

Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016”
7
. Penelitian ini membahas tentang 

pertimbangan hakim dalam memberikan ijin talak berdasar KHI dan PP no. 10 th. 

1983. Hasil penelitian ini bahwa hakim berdasar pada Pasal 116 huruf F 

Kompilasi Hukum Islam. 

Kedua, skripsi karya Nur Hidayati, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas 

Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, tahun 2017 yang berjudul 

”Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi 

atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami pada Cerai Talak”.
8
 

                                                           
7
 Febryana Diah Ramadhani, “Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap 

Pertimbangan Hakim tentang Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Pacitan Tahun 2016,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1. 
8
 Nur Hidayati, ”Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab 

Hanafi atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami pada Cerai Talak,” Skripsi (Ponorogo: 

IAIN Ponorogo, 2017), 1. 



 

 
 

Penelitian ini membahas tentang apa pertimbangan hakim dalam menentukan 

besarnya nafkah yang harus dipenuhi suami setelah talak. Hasil penelitian ini 

bahwa hakim menggunakan KHI, Hukum Islam dan dari segi Sosiologi untuk 

menentukan besaran nafkah.   

Ketiga, skripsi karya Syams Eliaz Bahri, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam (UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta, tahun 2015, yang berjudul Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca 

Ikrar Talak.
9
 Penelitian ini membahas tentang praktek pembayaran nafkah iddah 

dan nafkah mut’ah yang dibayarkan pada waktu ikrar talak. Hasil penelitian ini 

bahwa dalam praktek yang dilakukan memang tidak didasari oleh peraturan, dan 

terkesan tidak sesuai dengan asas-asas yang ada akan tetapi haim menilai praktek 

ini perlu didilakukan agar memberikan jaminan kepada istri untuk memdapatkan 

haknya. 

Keempat, skripsi karya Mochamad Balya Sibromullisi, Jurusan Ahwal 

Syakhsiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mualana Malik Ibrahim 

Malang, tahun 2013, yang Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo 

Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Terhadap Istri 

Sebelum Ikrar Talak .
10

 Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui tentang 

faktor yang latar belakang hakim hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam 

                                                           
9
 Syams Eliaz Bahri, “Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Pasca Ikrar  Talak”, Skripsi 

(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 1. 
10

 Mochamad Balya Sibromullisi, “Kebijakan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo 

Dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak,”, 

Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013),1. 



 

 
 

menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar 

talak, yakni ditinjau dari faktor filosofis, faktor yuridis dan foktor sosiologis. . 

Kelima, skripsi karya Marzuki, Jurusan Ahwal Syakhsiyah, Fakultas 

Syariah Universitas Islam Nahdhotul Ulama Jepara, tahun 2015, yang berjudul 

Keharusan Ikrar Talak Dimuka Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Prespektif Hukum Islam.
11

 Penelitian ini 

mengkaji tentang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawianan No.1 Tahun 

1974 yang menyatakan keharusan ikrar talak dimuka pengadilan di tinjau dari 

hukum Islam. Hasil dari penelitian ini bahwa ketentuan tersebut tidak 

bertentangan dengan hukum islam justru hal itu akan lebih menjamin terhadap 

hak-hak dan keperdataan yang menyangkut suami-istri pasca terjadinya 

perceraian. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian yang 

dilakukan, penulis berusaha menjelaskan tentang faktor lemahnya perlindungan 

hak istri akibat ikrar talak dan solusinya serta menejelaskan tentang upaya hukum 

yang dilakukan istri untuk melindungi haknya akibat ketidakhadiran suami dalam 

sidang ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Madiun.   

F. Metode Penelitin 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
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 Marzuki, Keharusan Ikrar Talak Dimuka Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Prespektif Hukum Islam, Skripsi(Jepara:UNISNU, 2015),1. 



 

 
 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, 

sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut Creswel (2008) mendefinisikannya sebagai 

suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengekplorasi dan memahami 

suatu gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti 

mewawancarai peserta peneliti atau partisipan dengan mengajukan 

pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disamaikan oleh 

partisipan kemudian dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk penggambaran 

atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema.
12

 Dengan 

menggunaka pendekatan studi kasus ini, maka peneliti mengambil data dari 

lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian 

kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal 

ini adalah  perelindungi hak-hak perempuan akibat  ikrar talak talak di 

Pengadilan Agama Madiun. 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena 

salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri 

oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai 

pengamat partisipan, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin.
13
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3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Madiun 

beralasan karena di Pengadilan tersebut terdapat kasus tidak dilaksanakanya 

ikrar talak oleh suami.  

4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh 

langsung dari lapangan yang berkaitan dengan faktor-faktor terhadap 

lemahnya perlindungan hak-hak perempuan akibat ikrar talak dan upaya 

hukum yang dapat dilakukan istri untuk mempertahankan hak-haknya akibat 

suami yang tidak melaksanakan ikrar talak di Pengadilan Agama Kota 

Madiun. Sedangkan sumber data yang di peroleh oleh peneliti yaitu data yang 

berasal dari narasumber atau dalam istilah teknisnya informan, yaitu orang 

yang kita jadikan obyek dalam penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai 

sarana mendapatkan informasi ataupun data.
14

 Sumber data dalam penelitian 

ini yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Madiun 

5. Teknik Pengumpulan Data 

        Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini : 

a. Interview/ Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menyanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

                                                           
14

 Jonathan Suwarno, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (GrahaIlmu 

:Yogyakarta, 2006), 129. 



 

 
 

responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara langsung. 

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang 

dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan akibat hukum serta upaya 

yang dapat dilakukan istri dari ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan 

ikrar talak dan faktor-faktor yang memerngaruhi lemahnya perlindungan 

hak istri akibat ikrar talak di Pengadilan Agama Madiun. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Dakumen –dokumen 

yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena 

yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam membuat 

interpretasi data.
15

 Metode dokumentasi dilakukan dengan cara 

memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas 

berupa buku register, berkas-berkas khusus lainnya serta salinan putusan 

yang berhubungan dengan perkara cerai talak yang sudah diputus di 

Pengadilan Agama Madiun akan tetapi tidak dilaksanakan ikrar talaknya. 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif seperti yang dikonsepkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap 
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tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.
16

 

Aktifitas dalam analisa data terdiri dari: 

 

a.   Collection adalah pengumpulan data. 

b. Reduction adalah membuang data yang tidak penting dan mengambil 

data yang penting. Tujuannya dari reduksi adalah menyeleksi data-data 

hasil penelitian, baik dengan wawancara, observasi maupun 

dokumentasi.  

c.  Display yaitu memasukkan hasil reduksi dalam peta-peta. Tujuannya 

agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitiannya.  

d. Conclusion yaitu penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini 

kesimpulan awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan 

data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.  

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang diharapkan adalah data yang valid dan reliabel. Artinya 

data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan 

sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
17

 Dalam penelitian ini, untuk 

menguji kebasahan data peneliti menggunakan uji kreadibilitas, yakni dengan 

melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan 

trianggulasi.  
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a.   Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 

lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data 

yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan peneliian ini 

dilakukan agar hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin 

terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, 

saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi. 

b.   Peningkatan Ketekunan 

Meninggkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan perstiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Peningkatan ketekunan ini agar peneliti dapat melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau 

tidak.
18

 

c.   Trianggulasi 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik trianggulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

Trianggulasi ini digunakan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studisewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 
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berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan trianggulasi, 

peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya 

dengan berbagai sumber, metode atau teori. 
19

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penlisan yang terbagi 

menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode 

penelitian, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan-

tahapan penelitian. 

BAB II :  PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA 

 Bab ini menerangkan tentang tentanagtinjauan umum tentang perceraian, 

yaitu yang pertama tentang pengertian perceraian. Kedua syarat-syarat perceraian 

dan jenis-jenis perceraian. Ketiga, Penyelesaian perkara cerai talak yang meliputi, 

tata cara permohonan cerai talak, asas pemerikaan cerai talak, dan keputusan cerai 

talak dan upaya hukum istri, dan tata cara pengucapan ikrar talak. Keempat, akibat 

hukum dari perceraian yang meliputi akibat terhadap istri, akibat terhadap harta 
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dan kekayaan dan akibat terhadap anak yang belu dewasa. Kelima,  ketidak 

pastian hukum dan kesadaran hukum. 

BAB III : PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT IKRAR 

TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

 Pada bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama: Gambaran 

umum Pengadilan Agama Kota Madiun, memuat tentang sejarah, letak geografis, 

visi dan misi Pengadilan Agama Kota Madiun dan struktur organisasi Pengadilan 

Agama Kota Madiun, Sub bab kedua : gambaran kasus cerai talak di Pengadilan 

Agama Kota Madiun . Sub bab ketiga : hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Agama Kota Madiun terkait faktor-faktor yang menyebabkan 

lemahnya perlindungan hak-hak perempuan akibat ikrar talak. Sub bab keempat : 

hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun terhadap upaya 

hukum istri akaibat ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan ikrar talak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun.  

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT 

IKRAR TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

 Dalam bab ini akan memaparkan tentang analisis data yang merupakan 

jawaban dari rumusan masalah, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama : 

analisis faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak istri akibat 

ikrar talak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Sub bab kedua : analisis upaya 

hukum istri akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di Pengadilan Agama 

Kota Madiun.  



 

 
 

BAB V   :  PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi yang 

memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar 

pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA 

A. Pengetian Perceraian 

Perkawinan merupakan suatu sunnah Rasul Saw., yang bertujuan 

untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah yang tidak lain 

hanya untuk beribadah kepada Allah Swt., namun seringkali apa yang 

menjadi tujuan perkawinan kandas di tengah perjalanan apabila tidak dijaga 

dengan baik. Sebenarnya putusnya perkawianan merupakan hal yang wajar, 

dalam hal ini dilihat dari makna dasar dari akad nikah adalah ikatan yang 

dimana sebab akibat yang ditimbulkan salah satunya adalah putusnya 

perkawinan kemudian dalam agama Islam disebut talak yang artinya 

melepaskan ikatan. Secara harfiyah talak itu berarti lepas dan bebas. Yakni 

hubungan antara suami istri sudah lepas hubungannya dan masing-masing 

pihak sudah bebas melakukan apapun tanpa minta izin terlebih dahulu kepada 

pasangannya.
20

 

Menurut istilah fiqih, t}ala>q yang berarti membuka ikatan, 

membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut 

furqah, yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua 

istilah itu digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti 
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“perceraian suami istri”.
21

 Sedangkan Istilah perceraian menurut UU No. 1 

Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan 

adanya:  

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus 

hubungan perkawinan diantara mereka;  

2.  Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan 

yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;  

3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum 

putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.
22

 

Apabila diperhatikan dari sisi pihak-pihak yang berakad, ternyata 

bahwa sebab-sebab putusnya perkawinan ada yang merupakan hak pada 

pihak suami, ada yang merupakan hak pada pihak  istri dan ada pula yang 

merupakan yang di luar hak mereka yakni karena kematian dan sebagai sebab 

atas keputusan pengadilan. Oleh karena iu berikut ini akan dikemukakan 

mengenai kategori tersebut. 

1. Sebab yang merupakan hak suami 

Suami diberi hak untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum 

yang akan menjadi sebab putusnya hubungan perkawinan. Perbuatan 

hukum itu disebut dengan t}ala>q. Ilustrasi mengenai perbuatan ini adalah 
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seorang suami melontarkan ucapan kepada istrinya dengan salah satu 

kata: talaqa, saraha ,faraqa, atau semisal dengan itu. Bahkan bisa jadi 

menggunakan kata kiasan semisal “pulanglah kamu” yang disertai 

dengan niat dalam hati bahwa kata itu maksudnya adalah untuk 

pemutusan ikatan perkawinan mereka. 

2. Sebab yang merupakan hak istri 

Istri diberi hak untuk melakukan perbuatan hukum yang akan 

menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut 

adalah khulu’, yang ilustrasinya pihak istri meminta agar pihak suami 

bersedia memutus ikatan perkawinan, bersedia menceraikan dan pihak 

istri menyediakan sejumlah pembayaran yang besarnya disetujui oleh 

pihak suami (yang lazim paling besar tidak melebihi mahar). 

3. Sebab atas keputusan pengadilan 

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan dan hak pengadilan 

berada di luar pihak-pihak yang mengadakan ‘aqad, sehingga dalam hal 

pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak bisa 

melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik 

dari pihak suami atau pihak istri, mengajukan gugat atau permohonan 

kepada pengadilan. 
23
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B. Syarat-Syarat  dan Jenis Perceraian 

1. Syarat-Syarat Perceraian 

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyebutkan tentang syarat-syarat perceraian sebagai berikut: 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak; 

b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri; 

c. Tata cara perceraian di dapan sidang pengadilan diatur dalam 

peraturan perundang-undangan tersendiri.
24

 

Selanjutnya mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar 

untuk melakukan perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  

dalam Pasal 116 yang menyebutkan: 

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

penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak meninggalkan pihak lain selama 

2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan 

yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima)ntahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlansung; 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 

membahayakan pihak lain; 

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

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

g. Suami melanggar taqli>q t}ala>q; 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dam rumah tangga.
25

 

2. Jenis-Jenis Perceraian 

a. Cerai Gugat  

 Merupakan ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat 

permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang 

kemudian tergugat (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan 

Agama mengabulkan gugatan dimaksud.
26

 Pasal 40 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :  

1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan; 

2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini 

diatur dalam peraturan perundangan sendiri . 
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Menurut peraturan pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, dalam 

Pasal 20 menegaskan sebagai berikut: 

“Gugatan Perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh 

seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”
27

 

 Sedangkan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 menyebutkan: 

1) Gugatan perceraian dilakukan oleh istri atau kuasanya kepada 

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman penggugat, 

kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat 

kediaman bersama tanpa izin tergugat; 

2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan 

perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya 

tempat kediaman tergugat. 

b. Cerai Talak 

Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan 

bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun 

berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak dapat dibedakan 

atas : 
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1) Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya 

kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi : 

a) t}ala>q raj’i, yakni talak yang dijatuhkan suami, di mana suami 

berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa 

harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini 

adalah talak kesatu atau talak kedua. 

b) t}ala>q ba>in, terdiri atas 

(1) t}ala>q ba>in shughra> (kecil), yakni talak yang tidak boleh 

dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas 

suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang 

terjadi sebelum adanya hubungan seksual (qobla al 

dukhul), talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

(2) t}ala>q ba>in  kubra> (besar), yakni talak yang tidak dapat 

dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak 

yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab li’an. 

2) Apabila talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talaknya, 

maka jenis-jenis talak itu meliputi : 

a) t}ala>q sunni> (halal), yakni talak yang diperbolehkan yang 

dijatukan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri 

dalam waktu suci tersebut; 

b) t}ala>q bid’i >  (haram), yakni talak yang dilarang, yang 

dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri 



 

 
 

dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci 

tersebut.
28

 

C. Penyelesaian Perkara Cerai Talak 

1. Tata Cara Permohonan Cerai Talak 

a. Suami sebagai pemohon atau kuasanya datang ke Pengadilan Agama 

dengan membawa surat permohonan cerai talak: 

1) Permohonan dibuat secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan 

Agama (pasal 118 HIR, 142 RBG Jo. Pasal 66 Undang-undang 

No.7 tahun 1989) 

2) Pemohon yang tidak mengetahui membuat surat permohonan 

dapat meminta petunjuk kepada pengadilan agama a tentang tata 

cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 RGB Jo. 

Pasal 58 Undang-undang No.7 tahun 1989) 

b. Dalam Surat Permohonan tersebut memuat : 

1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon 

dan Termohon; 

2)  Posita (Fakta kejadian dan Fakta hukum); 

3) Petitum (hal-hal yang di tuntut berdasarkan posita). 

c. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama : 

1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 

(Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989); 
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2) Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah 

disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan 

harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Syar’iyah yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon (Pasal 66 

ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989); 

3) Bila termohon berkediaman diluar negeri, maka permohonan 

diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 

ayat 3 UU No.7 tahun 1989); 

4) Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, 

maka permohonan di ajukan kepada Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah yang daerah hukumnya meliputi 

tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan 

Agama Kabanjahe (Pasal 66 ayat 4UU No.7 tahun 1989); 

d. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan 

harta bersama dapat di ajukan bersama-sama dengan permohonan 

cerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan (Pasal 66 ayat 5 UU 

No.7 tahun 1989). 

e. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat 4 RBG Jo. 

Pasal 89 UU No.7 tahun 1989), bagi yang tidak mampu dapat 

berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 RBG ). 

 

 



 

 
 

2. Pemanggilan 

a. Aturan Umum  Dalam Pemanggilan 

     Berdasarkan perintah hakim ketua majlis didalam PHS 

(Penetapan Hari Sidang), juru sita/juru sita pengganti (Pasal 38 s/d 

42 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

peradilan Agama yang telah diubah dan dengan ditambah Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) 

melaksanakan pemanggilan kepada para pihak supaya hadir untuk 

mengikuti persidangan pada hari, tanggal dan jam sebagaimana 

tersebut dalam PHS (Penetapan Hari Sidang) ditempat persidangan 

yang telah disiapkan. Dalam aturan umum mekanisme pemanggilan 

para pihak harus dilakukan secara resmi dan patut.
29

 

     Mengenai tata cara pemanggilan ini diatur dalam Pasal 390 

jo 389 dan Pasal 122 HIR.
30

 Yakni: “ Dalam menentukan hari 

persidangan, ketua hendaklah mengingat jauh tempat diam para 

pihak dari tempat pengadilan Negeri bersidang, dan waktu antara 

hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari sidang lamanya 

tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu 

benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah 

itu”.  
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b. Aturan Khusus Dalam Pemanggilan 

Khusus mengenai perkara percaraian, tata cara 

pemanggilannya diatur sebagaimana berikut:  

1) Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa perkara 

perceraian baik suami atau istri atau kuasanya akan dipanggil 

untuk menghadiri sidang tersebut.  

2) Panggilan dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti yang 

sah.  

3) Panggilan disampaikan langsung kepada pribadi yang 

bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, 

maka panggilan disampaikan kepada Lurah atau Kepala Desa 

yang dipersamakan dengan itu. 

4) Panggilan dipersamakan dengan patut dan harus diterima oleh 

pihak-pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari 

kerja sebelum sidang dibuka. 

5) Panggilan terhadap tergugat atau termohhon dilampiri surat 

gugatan atau permohonan.  

6) Apabila Tergugat atau Termohon tempat kediamannya tidak 

jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat 

kediaman yang tetap, maka pemanggilan dilakukan dengan cara:  

a) Menempelkan gugatan atau permohonan atau surat 

panggilan pada papan pengumuman pengadilan.  



 

 
 

b)  Mengumumkannya melalui satu atau beberapa atau media 

lain yang ditetapkan oleh pengadilan. 

7) Pengumuman melalui surat kabar atau media lain tersebut 

dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu antara 

bulan antara pengumuman pertama dan kedua.  

8) Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan waktu 

persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan.  

9) Apabila tergugat atau termohon berada diluar negeri, panggilan 

disampaikan lewat perwakilan RI setempat.
31

 

3. Pemeriksaan cerai talak 

Pada umumnya asas pemeriksaan cerai talak yang diatur dalam 

Bab IV, Bagian Kedua, Paragaf 2 UU No.7 Tahun 1989, hampir sama 

dengan apa yang diatur dalam Bab V PP No. 9 Tahun 1975. Dalam 

uraian berikut akan dicoba menguraikan secara ringkas pokok-pokok 

asas pemeriksaan cerai talak berpedoman kepada ketentuan Pasal 66, 68, 

79, dan 82. Sebenarnya apa yang ditentukan dalam paal-pasal ini, hanya 

merupakan asas-asas pemeriksaan di sidang  pengadilan. Sedang 

mengenai teknis pemeriksaan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan 

hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. Adapun mengenai 

asas-asas pemeriksaan cerai talak yang ditentukan dalam undang-undang 

ini terdiri dari: 
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a. Pemeriksaan oleh majlis hakim 

Inilah asas pertama. Asas tersebut diatur dalam pasal 68 ayat  

(1) yang menegaskan : “Pemeriksaan permohonan cerai talak 

dilakukan oleh majlis hakim...”. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) tersebut 

merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 15 UUNo,14 Tahun 

1970.  Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dimaksud, semua Pengadilan 

dalam memeriksa dan memutus perkara harus sekurang-kurangnya 

terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila undang-undang 

menetukan lain. Salah seorang dari mereka bertindak sebagai Ketua 

Majelis sedang yang dua orang lagi bertindak sebagai hakim anggota 

sidang. Demikian ketentuan umum yang harus ditaati. Bahkan kalau 

berpedoman secara “analogis” kepada ketentuan Pasal 40 UU No. 14 

Tahun 1985, Majelis Hakim boleh lebih dari tiga orang. Namun jika 

pun lebih dari tiga orang hakim, jumlahnya harus selalu “ganjil” (any 

uneven). 

b. Pemeriksaan dalam sidang tertutup 

Asas yang kedua, pemeriksaan perkara cerai talak dilakukan 

dalam sidang “tertutup”. Asas ini diatur dalam Pasal 68 ayat (2) dan 

Pasal 80 ayat (2), yang sama berbunyi dengan ketentuan Pasal 33 PP 

No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 KHI. Di situ ditegaskan, apabila 

tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup. Kemudian berpedoman kepada 



 

 
 

penjelasan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, pemeriksaan tertutup 

dalam perkara perceraian meliputi segala pemeriksaan, termask 

pemeriksaan saksi-saksi. 

Ketentuan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam 

sidang tertutup merupakan pengecualian dari asas umum yang 

ditentukan Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 59 ayat (1) UU 

No. 7 Tahun 1989. Menurut asas umum, semua pemeriksaan perkara 

harus dilakukan dalam sidang pemeriksaan pengadilan yang terbuka 

untuk umum. Namun asas ini dapat disingkirkan apabila undang-

undang menentukan lain. Oleh karena Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 80 

ayat (2) menentukan lain maka khusus dalam pemeriksaan perkara 

perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Jika dilanggar 

pemeriksaan dan putusan batal dan harus diadakan lagi pemeriksaan 

ulang dalam sidang tertutup. Selain dari pada itu, suatu hal yang 

mesti diingat ialah ketentuan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 jo. 

Pasal 81 UU No, 7 Tahun 1989 dan Pasal 146 ayat (1) KHI, yang 

menegaskan, sekalipun pemeriksaan dilakukan dalam sidang 

tertutup, namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum.  

c. Pemeriksaan 30 hari dari tanggal pendaftaran 

Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 131 KHI memerintahkan agar 

pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan selambat-lambatnya 



 

 
 

30 hari seja tanggal surat gugat permohonan didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan. Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi 

asas yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 jo. 

Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, yang dikenal dengan asas 

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan atau speedy tial. 

d. Pemeriksaan in person atau kuasa 

Pemeriksaan perkara cerai talak, tidak berbeda dengan 

pemeriksaan perkara perdata pada umumnya. Tidak mutlak mesti 

penggugat atau tergugat in person yang menghadiri pemeriksaan di 

sidang Pengadian. Penggugat atau tergugat dapat diwakili oleh 

kuasa. Asal untuk itu harus didukung oleh surat kuasa khusus. 

Demikian juga halnya dalam perkara gugat cerai talak. dapat 

langsung dihadiri pemohon atu termohon in person. Jika tidak, maka 

dapat menunjuk wakil sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. 

Kecuali dalam sidang perdamaian, pemohon dan termohon 

harus datang menghadiri “secara pribadi”. Tidak bisa diwakili oleh 

kuasa. Demikian ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2). Ketentuan ini 

menyimpang dari ketentuan umum hukum acara perdata. 

Berdasarkan ketentuan umum, kuasa dapat mewakili kepentingan 

pihak pemberi kuasa sekalipun dalam sidang perdamaian. Namun ita 

sadar, sifat kekhususan yang terkandung dalam perkara perceraian. 

Perkara perceraian sangat melibatkan nilai kemanusiaan dan pribadi. 



 

 
 

Maka untuk mencapai pendekatan pribadi secara langsung 

sedemikian rupa pentingnya untuk menemukan kesepakatan bersama 

wajar jika persidangan mesti dhadiri suami istri secara pribadi. 

e. Usaha mendamaikan selama persidangan 

Pasal 70 jo Pasl 82 ayat (4) dan Pasal 143 KHI menugaskan 

kepada hakim untuk berupaya secara sungguh-sungguh 

mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Tugas 

mendamaikan merupakan upaya yang harus dilaksanakan hakim 

pada setiap sidang berlangsung sampai putusan dijatuhkan. 
32

 

4. Keputusan Cerai Talak dan Upaya Hukum Istri 

Menurut ketentuan pasal 71 ayat (2) pada Pasal 131ayat (2) KHI 

bentuk keputusan Pengadilan Agama dalm perkara gugat cerai talak 

adalah "penetapan". Bentuk keputusan ini disejajarkan dengan sifat 

gugat, adalah "permohonan". Sebenarnya yang menjadi patokan amar 

setiap keputusan pengadilan apakah itu berbentuk penetapan atau 

putusan, selamanya bertitik tolak dari petitum gugat. Dan dalam 

pengabulan gugat, disamping berpedoman pada patokan petitum, hakim 

sekaligus berpedoman pada asas ultra petitum par tium atau ultra vives 

yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) Rbg, 

yakni pengabulan gugat tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam 

gugatan. Oleh karena itu, kalau gugat cerai talak hanya murni mengenai 
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putusnya perkawinan tanpa dibarengi dengan gugat penguasaan anak dan 

pembagian harta bersama, hakim tidak boleh mengabulkan hal itu dalam 

penetapan. 

Kemudian mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan istri 

terhadap penetapan cerai talak telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat  (2). 

Menurut ketentuan ini istri dapat mengajukan permohonan banding 

kepada Pengadilan Tinggi Agama. Memang selama inipun telah 

berlangsung praktik yang memberi hak kepada istri mengajukan banding 

terhadap penetapan cerai talak.Misal dalam putusan Mahkamah Agung 

tanggal 24 Maret 1979 No. 03 K/AG/1979. Dengan tegas mengatakan, 

terhadap penetapan Pengadilan Agama mengenai cerai talak, bukan 

hanya dapat dimohan banding tapi juga dapat diajukan kasasi. 

5. Tata Cara Pengucapan Ikrar talak  

Setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka 

Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut 

dikabulkan.Terhadap penetapan tersebut istri dapat mengajukan banding. 

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap 

Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan 

memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang 

tersebut. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus 



 

 
 

dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan 

ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya. 

Jika istri telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut tetapi 

tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka 

suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri 

atau wakilnya. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak 

ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap 

sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan 

panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan 

tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi  berdasarkan alasan 

yang sama (pasal 70[1-6]). 

D. Akibat-Akibat Perceraian  

 Terhentinya perkawinan  tidak berlaku surut, akibat-akibat perceraian 

itu baru timbul pada saat sampai terdaftarnya putusan pengadilan. Hal ini 

perlu diketahui dalam hubungannya dengan pemberian-pemberian karena 

perkawinan. Perkecualian yang diatur dalam Pasal 223 KUHPer, yang 

mengatakan bahwa terhadap pihak yang dikenai putusan perceraian, maka 

pihak itu kehilangan semua keuntungan yang disanggupkan pihak yang lain 

dalam masa perkawinan.  

 Semua perkawinan yang berakhir dengan perceraian suami istri yang 

masih hidup, maka akibat hukumnya sebagai berikut:  

 



 

 
 

1. Akibat terhadap istri  

 Dengan putusnya perkawinan, maka semua akibat perkawinan, 

yaitu semua hak dan kewajiban selama perkawinan, menjadi hapus sejak 

saat itu. Bekas istri memperoleh kembali status sebagai wanita yang tidak 

kawin.
33

 Maka bagi pasangan yang telah bercerai menjadi haram bagi 

mereka untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu mantan suami 

berkewajiban memberi mut’ah kepada istri yang ditalak yakni suatu yang 

menggembirakan sesuai dengan kedudukan dan kemampuan suami. 

 Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam 

yang dimuat dalam Pasal 149, bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib:  

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.  

b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyus 

dan dalam keadaan tidak hamil.  

c. Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separoh 

apabila qobla al dukhul.  

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun.  
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2. Akibat terhadap harta kekayaan  

 Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan di 

mana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi 

perceraian harta bersama diatur menurut Undang- undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan  Pasal 35, 36 dan 37 menyatakan: 39  

 Dalam penjelasan atas Pasal 35, bahwa apabila perkawinan 

putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-

masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi Pasal 37, yang 

membatasi diri sebagai berikut: bila perkawinan putus karena perceraian, 

harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, perpecahan 

pikiran yang ditimbulkan dari pertentangan antara syarat-syarat umum 

(putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena 

dijumpai dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuatu ketentuan 

mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena 

perceraian.  

 Pada penjelasan Pasal 37 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada 

artinya, hukumnya masing-masing yakni jawabannya hukum agama, 

hukum adat dan hukum lainnya. Maka jadinya bila perkawinan putus 

bukan karena perceraian (bukan karena kematian) maka harta bersama 

diatur menurut Hukum Agama bekas suami istri itu dan jika Agama 

mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka 

diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada 

hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka 



 

 
 

hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 dan umumnya bertentangan dengan Demokrasi 

Pancasila.
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3. Akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa  

 Pasal 229 KUHPer menentukan bahwa sesudah putusan 

perceraian dinyatakan, maka setelah mendengarkan pendapat dan pikiran 

orang tua dan keluarga anak-anak yang belum dewasa, maka pengadilan 

memutuskan terhadap tiap-tiap anak itu siapa diantara orang tuanya akan 

melakukan perwalian atas anak-anak itu dengan mengingat apakah 

mereka masih mempunyai kekuasaan orang tua atau tidak (kalau sudah 

dicabut dan dibebaskan maka tidak dapat menjadi wali).  

 Siapa yang akan menjadi wali terserah kepada hakim, hanya saja 

penunjukan menjadi wali itu harus memperhatikan kepentingan si anak. 

Penetapan hakim tentang siapa yang menjadi wali berlaku sejak putusan 

perceraian memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Orang tua yang 

tidak ditunjuk sebagai wali dan tidak hadir atas panggilan pengadilan 

berhak mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 30 hari. Begitu 

juga bagi orang tua yang hadir dalam sidang tetapi tidak ditunjuk sebagai 

wali berhak minta banding dalam waktu 30 hari.
35

  

 Menurut Pasal 41 Undang-undang perkawian, bahwa akibat 

putusnya perkawinan karena perceraian karena perceraian ialah:  
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a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak pengadilan 

memberi putusannya.  

b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemelharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak; bilamana bapak dalam 

kenyataannya tak dapat memenuhi kewajiban tersebut; pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.  

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya-biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri.  

 Berdasarkan ketentuan tersebut meskipun perkawinan telah 

bubar, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak.  

E. Teori Hukum  

 Dalam konteks hukum, pada prinsipnya keadilan merupkan hal yang 

senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang 

berhubungan dengan penegakan hukum, maka produk penegakan hukum 

(putusan) haruslah dapat mewujudkan keadilan hukum didalamnya. Beberapa 

persoalan dapat menjadi kendala untuk mewujudkan putusan yang berkualitas 

oleh badan peradilan, karena menegakkan hukum berarti menegakkan 

Undang-Undang, namun menegakkan hukum tidak sama maknanya dengan 

menegakkan keadilan, maka perlu ada kepastian hukum  didalamnya, 



 

 
 

kepastian hukum ini diperlukan agar dapat menumbuhkan kesadaran dan 

ketaantan hukum sehingga terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Dengan 

demikian maka penulis akan  menjelaskan lebih dalam tentang konsep dari 

kepastian hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum.  

1.  Teori Kepastian Hukum  

Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara 

atau masyarakat dengan warga-warganya dan hubungan antara warga- 

warga masyarakat tersebut, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat 

berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas 

hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) 

dan keadilan didalam masyarakat.
36

 

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai 

kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : 

a. Tersedia aturan aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 

b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan 

hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-

aturan tersebut. 

d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak   

e. Keputusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan. 
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Pada dasarnya kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh 

haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dalam risalah al-qodha’ 

Umar bin Khattab yaitu surat (keputusan) amirul mukminin yang 

ditujukan kepada Abdullah bin Qais (hakim di daerah). Diantranya 

berbunyi:  

 فافهم إذا أدىل إليك وانفد إذا تبني لك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له

Artinya: “Fahamilah (posisi kasus) yang diserahkan kepadamu, baru 

kemudian memutusnya setelah jelas (fakta hukumnya), karena 

sesungguhnya putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) 

akan menjadi sia-sia”
37

 

Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan 

mengenai hukum yang berisi keadilan, dengan tidak adanya kepastian 

hukum ini maka akan berpengaruh terhadap lemahya kesadaran hukum, 

ketaatan hukum dan efektifitas hukum itu sendiri.  

2.   Teori Kesadaran Hukum 

Menurut Krabbe (dalam Paul Scholten, 1954: 166) memberikan 

pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai kesadaran hukum, bagi 
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Krabbe kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-

nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau 

diharapkan ada. Namun pengertian itu akan lebih lengkap lagi, jika 

ditambahkan unsur nilai masyaraka, tentang fungsi apa yang hendak 

dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. 

Jadi, kesadaran hukum yang dimilik warga masyarakat, belum 

menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan 

hukum atau perundang-undangan. Seperti kesadaran bahwa tidak 

memenuhi hak-hak istri akibat cerai talak dan menelantarkan istri serta 

tidak mematuhi perintah pengadilan dengan tidak menghadiri ikrar talak 

merupakan perbuatan yang salah, akan tetapi belum tentu menyebabkan 

orang itu tidak melakukan hal-hal tersebut. 

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H,M.A. (1982:125-256, 

1983: 96) mengemukakan  empat idikator kesadaran hukum : 

a. Pengetahuaan tentang hukum; 

b. Pemahaman tentang hukum; 

c. Sikap terhadap hukum; dan 

d. Perilaku hukum.
38

 

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua 

orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai fenomena sosial 
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merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di dalam masyarakat 

dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan di dalam 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan 

memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh 

karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi 

sebagai pemahaman kesadaran hukum. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan 

pentingnya hukum adalah : 

a. Adanya ketidak pastian hukum; 

b. Peraturan-peraturan yang bersifat statis; 

c. Tidak efesiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan 

peraturan yang berlaku.
39

 

3.   Teori Ketaatan Hukum 

Ketaatan hukum tidak lah lepas dari kesadaran hukum dna 

kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan tidak sadaran 

hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum 

harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan 

hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran 

hukum dan ketaatan hukum maka bebrapa literatur yang diungkapkan 

oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada 
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kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dalam dua macam kesaadaran, 

yaitu: 

a. legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai 

ketatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum 

yang disadari atau dipahami. 

b. legal consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud 

menentang hukum atau melanggar hukum. 

Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C 

Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof. Dr. Achmad Ali, 

SH Mengauk Teori Hukum (Legal Thoery) dan Teori Peradilan (Judical 

Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang (Legisprudence): 

a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu seseorang mentaati suatu 

aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan jenis ketaatan 

ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 

b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang mentaati 

aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain 

menjadi rusak. 

c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang mentaati 

suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai 

dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.
40
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 Sehingga ketaatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang 

dimiliki seseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan hukum yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sementara kesadaran 

hukum masyarkat merupakan suatu yang masih bersifat abstrak yang 

belum diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata untuk memenuhi 

kehendak hukum itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT IKRAR 

TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kota Madiun 

 Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 

1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) 

Wilayah Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada 

tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) 

bagian Yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama 

Kabupaten Madiun. 

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. 

Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak 

pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun 

mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota 

Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan 

gedung. 

Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan 

Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama 

Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring 

Road barat No.1 Madiun. 

47 



 

 
 

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun, 

terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351-

464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota 

Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent 

ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang 

dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan 

diresmikan penggunaanya pada hari Peserta Praktikum  s Kliwon tanggal 3 

Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 

1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak 

Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas 

dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik 

Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2). 

2. Wilayah Hukum  

 Yuridiksi/Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun 

termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111” 

sampai dengan 112” Bujur Timur dan 7” – 8” Lintang Selatan dan 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah 

Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan 

Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah 

hukum pengadilan Agam Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2 

terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan) yaitu 



 

 
 

a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk Agama Islam 89 %. 

b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk 

Agama Islam 88.5 %. 

c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah 

peduduk pemeluk Agama Islam 89 %. 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi 

di bidang hukum kepada masyarakat. 

b. Misi  

1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan 

transparan serta akuntabel. 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan serta bermartabat 

kepada masyarakat pencari keadilan. 

3) Meningkatkan akses teknologi informasi kepada msyarakat 

dibidang pelayanan publik.  

4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM aparat peradilan. 

4. Struktur Organisasi 

Jumlah pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2017 

sampai sekarang sebanyak 12 orang pegawai Negeri Sipil dan 13 Hakim 

ditambah 7 tenaga honorer serta 2 orang satpan dan 2 orang tenaga 

cleaning service. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Gambaran Jumlah Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kota 

Madiun Periode 2015-2017 

Dari hasil penelitian lapangan ditemukan kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kota Madiun dalam periode 2015-2017: 



 

 
 

 

1. Tahun 2015 jumlah kasus perceraian sebanyak 368 kasus, yang terdiri 

dari 133 kasus cerai talak dan 253 kasus cerai gugat 

2. Tahun 2016 jumlah kasus perceraian sebanyak 362 kasus, yang terdiri 

dari 121 kasus cerai talak dan 241 kasus cerai gugat 

3. Tahun 2017 jumlah kasus perceraian sebanyak 833 kasus, yang terdiri 

dari 242 kasus cerai talak dan 591 kasus cerai gugat 

 Berdasarkan data diatas jumlah perkara cerai talak selama periode 

2015-2017  yang dalam pelaksananan ikrarnya pemohon tidak hadir terdapat 

4 kasus yakni sebagai berkut : 

1. Tahun 2015 terdapat 2 kasus 

a. Kasus dengan Nomor Perkara 0281/Pdt.G/2015/PA.Mn 

b. Kasus dengan Nomor Perkara 0378/Pdt.G/2015/PA.Mn 
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2. Tahun 2016 terdapat 1 kasus 

a. Kasus dengan Nomor Perkara 0123/Pdt.G/2016/PA.Mn 

3. Tahun 2017 terdapat 1 kasus 

a.    Kasus dengan Nomor Perkara 0082/Pdt.G/2017/PA.Mn 

 Dari 4 kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun 

yang dalam perlaksanaan ikrarnya pemohon tidak hadir dan berkaitan dengan 

pemenuhan nafkah terhadap termohon/istri terdapat 1 kasus, yaitu kasus 

dengan Nomor Perkara 0125/Pdt.G/2016/PA.Mn. 
41

 

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan Akibat Ketidakhadiran Suami Dalam Ikrar Talak Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun 

Akibat hukum dari cerai talak diatur dalam Pasal 149 Kompilasi 

Hukum Islam yakni adanya pembayaran nafkah mut’ah, iddah, madyah,dan 

nafkah anak oleh pihak suami kepada istrinya. Beirkaitan dengan hukum 

memberikan nafkah iddah, mut’ah dan madyah itu merupakan ranah eksekusi 

dalam perkara cerai talak. Dalam pelaksanaan pemeberian nafkah tersebut 

Abdul Halim  menerangkan bahwa : 

“Hak-hak (nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah madhiyah) itu 

kan melekat ketika talak sudah jatuh, bukan sebaliknya dibayar 

dulu baru melakukan ikrar talak, jadi logika hukum nya memang 

harus diucapkan dulu talaknya dan itu merupakan ketentuan 

hukumnya”.
42
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Ketika pelaksanaan/putusan izin cerai talak telah berkekuatan hukum tetap 

(BHT), lalu Pengadilan memanggil suami dan istri atau kuasanya untuk 

melaksanakan sidang ikrar talak dan suami mau mengucapkan ikrarnya, maka 

ketika hak-hak nafkah istri tidak dibayarkan, istri dapat mengajukan eksekusi.  

 Akan tetapi yang menjadi inti dari permasalahannya adalah  ketika  

dalam tempo 6 bulan setelah putusan suami enggan melaksanakan ikrarnya 

akibat pembebanan nafkah yang terlalu besar, maka penetapan ikrarnya gugur 

dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah sesuai 

dengan Pasal 131 ayat 4 Kompilasi hukum Islam. Dengan ketidakhadiran 

pihak suami dalam sidang ikrar talak inilah yang kadang  dijadikan celah 

untuk para suami yang tidak bertanggung jawab agar tidak menanggung dan 

menghindar dari kewajiban nafkah-nafkah yang digugat istrinya. Sehingga 

istri tidak bisa mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut, inilah salah 

satu faktor lemahnya perlindungan hak-hak perempuan akibat ikrar talak 

yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi, sebab hak nafkah yang dituntut 

istri ada karena ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami, seperti yang 

disampaikan oleh Amir Syarifuddin 

“Jika ikrar talak tidak diucapkan maka seluruh diktumnya menjadi 

gugur termasuk nafkah-nafkah tadi, karena ikrar talak merupakan 

ending dari perkara cerai talak, jika itu tidak dilaksanakan maka 

semua efek dari ikrar talak juga tidak dapat dilaksanakan termasuk 

nafkah-nafkah yang dituntut istri tadi.”.
43
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Pada umumnya bunyi amar dalam beberapa putusan perkara cerai 

talak di Pengadilan Agama hanya menyebutkan beberapa unsur, diantaranya 

adalah unsur subyek yang membayar, obyek yang dibayar, jumlah dan wujud 

harta yang harus dibayar, serta jenis pembayarannya. Amar putusan tersebut 

tidak memuat batas waktu pembayaran. Padahal di sisi lain yang erat 

kaitannya dengan hal itu, bahwasanya masa pengucapan ikrar tersebut 

dibatasi oleh waktu maksimal 6 bulan setelah ditetapkanya sidang ikrar talak. 

Begitu juga ketika amar yang mengizinkan suami mengucapkan talaknya 

dalam sidang ikrar talak tidak dilaksanakan, maka amar-amar selanjutnya 

juga tidak dapat dilaksanakan, seperti yang disampaikan Hakim 

“Amar itu satu kesatuan jika amar yang pertama belum dilaksanakan 

maka tidak bisa dilaksanakan yang kedua dan seterusnya. Beirkaitan 

hukum memberikan nafkah iddah, mut’ah dan madyah itu ranah 

eksekusi, jika ikrar talak tidak diucapkan maka seluruh diktumnya 

menjadi gugur termasuk nafkah-nafkah tadi, karena ikrar talak 

merupakan ending dari perkara cerai talak, jika itu tidak dilaksanakan 

maka semua efek dari ikrar talak juga tidak dapat dilaksanakan”
44

 

 

Ketidakhadiran suami dalam melaksanakan ikrar talak tanpa adanya 

alasan yang jelas merupakan pengingkaran terhadap keputusan Pengadilan, 

namun terhadap ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan ikrar talak juga 

tidak ada aturan dan sanksi yang mengaturnya secara jelas, seakan-akan hal 

ini memperlihatkan Pengadilan hanya menyaksikan ikrar talak tersebut. 

Padahal di sisi lain ketika rumah tangga antara suami dan istri itu tidak rukun 

kembali, akibat ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan ikrar talak akan 

berdampak pada tidak terpenuhi hak-hak istri serta nasib istri yang terkatung-
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katung atau semakin tidak jelas. Karena pelaksanaan ikrar talak ada ditangan 

pemohon (suami) seperti yang disampaikan oleh Izzatun Tiyas bahwa 

“Pada dasarnya pengucapan ikrar talak adalah hak dari seorang 

suami karena dia yang mengajukan perkara tersebut”.
45

 

 

Sehingga termohon (istri) maupun Pengadilan tidak dapat memaksa pemohon 

(suami) untuk melaksanakan ikrar talak, inilah yang menimbulkan 

diskriminasi hukum bagi pihak istri. 

Ketidakhadiran suami dalam pelaksanaan ikrar talak tanpa adanya 

aturan dan sanksi yang jelas akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. 

Karena kepastian hukum dapat tercipta dengan adanya peraturan yang jelas 

dan adanya keputusan pengadilan yang kongkrit dapat dilaksanakan. Dalam 

prektiknya kewenangan untuk mengucapkan ikrar talak di persidangan adalah 

ditangan pihak pemohon (suami) dan Majelis Hakim tidak dapat memaksa 

pemohon untuk tetap melaksanakan sidang ikrar talak dengan alasan tidak 

ada aturan yang mengatur hal tersebut. Dengan tidak adanya kepastian hukum 

yang  mengatur secara tegas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar 

maka hak-hak nafkah istri tidak akan terbengkalai. Sebab pada dasarnya hak 

nafkah iddah, nafkah mut’ah dan nafkah madyiah merupakan hak istri akibat 

cerai talak. 
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D. Upaya Hukum Istri Untuk Melindungi Hak-Haknya Akibat Ketidak 

Hadiran Suami Dalam Sidang Penyaksian Ikrar Talak Di Pengadilan 

Agama Kota Madiun 

 Upaya hukum yang dapat dilakukan istri terhadap penetapan cerai 

talak telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat  (2). Menurut ketentuan ini istri 

dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama. 

Memang selama inipun telah berlangsung praktik yang memberi hak kepada 

istri mengajukan banding terhadap penetapan cerai talak, misal dalam putusan 

Mahkamah Agung tanggal 24 Maret 1979 No. 03 K/AG/1979 dengan tegas 

mengatakan, terhadap penetapan Pengadilan Agama mengenai cerai talak, 

bukan hanya dapat dimohan banding tapi juga dapat diajukan kasasi. Akan 

tetapi dalam melakukan upaya hukum ada ketentuannya seperti yang 

disampaikan oleh Amir Syarifuddin bahwa 

“Upaya hukum dapat dilakukan ketika belum sampai berkekuatan 

hukum tetap, dan harus mengajukan perkara baru. Upaya hukum 

terjadi karena para pihak tidak puas dengan keputusan hakim , hakim 

dianggap lalai dalam mempertimbangkan beberapa hal, dan adanya 

kesalahan yang melanggar Undang-Undang”.
46

 

 

Sehingga dalam kasus ketidakhadiran suami dalam ikrar talak tidak ada upaya 

hukum didalamnya karena dalam kasus tersebut sudah berkekuatan hukum 

tetap (BHT). Akan tetapi masih ada langkah hukum yang dapat ditempuh 

oleh istri agar statusnya tidak menggantung dan jelas yakni dengan 

mengajukan cerai gugat, seperti yang disampaikan oleh Abdul Halim 
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“Dalam perkara cerai talak tidak selalu disertai pembebanan nafkah 

didalamnya dan mengenai hukum upaya tidak ada yang dapat 

dilakukan istri untuk melindungi hak-hak nafkahnya  ketika suami 

tidak mengucapkan ikrar talak kecuali dengan mengajukan gugatan 

baru/ cerai gugat karena dalam perkara itu dia hanya bisa pasrah 

sebab bukan dia yang mengajukan.”
47

 

Dalam perkara cerai gugat maka istri tidak bisa meminta nafkah iddah, 

mut’ah dan madiyah, karena nafkah-nafkah tersebut ada karena merupakan 

akibat hukum dari cerai talak, hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat 

hakim yang menyatakan bahwa 

“langkah yang bisa dilakukan istri ya dengan mengajukan gugat 

cerai, Memang dalam perkara gugat cerai tidak ada pemenuhan 

nafkah seperti iddah dan mut’ah. “.
48

 

 

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan istri adalah melaui jalur 

pidana, sebab ketika ketidak hadiran suami dalam ikrar talak maka status 

perkawinannya utuh dan tetap ada, sehingga masih bestatus suami-istri. 

Penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak merupakan 

pelanggaran terhadap ketentuan daam Undang-Undang tentang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak, seperti yang 

disampaikan oleh Hakim, 

“Jika memang terbukti bahwa suami itu tidak memberikan nafkah 

terhadap istri dan anaknya itu sudah termasuk KDRT karena 

menelatarkan istri dan anaknya,dan ranahnya sudah pidana, istri bisa 

melaporkan suaminya kepolisi dengan delik aduan KDRT dan suami 

juga bisa dipenjara atas perbuatannya tersebut.”
49
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BAB IV 

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN AKIBAT IKRAR 

TALAK DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

A. Analisis Tentang Faktor-Faktor yang Menyebabkan Lemahnya 

Perlindungan Hak-Hak Perempuan Akibat Ketidakhadiran Suami Dalam 

Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Akibat hukum dari cerai talak yang diatur dalam Pasal 70 ayat (6)  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni gugurnya 

kekuatan penetapan tersebut selain itu perceraian juga dianggap tidak  pernah 

terjadi dan ikatan perkawinan dianggap tetap ada dan utuh sesuai Pasal  131 

Kompilasi Hukum Islam. Penetapan tersebut tidak mempunyai daya  mengikat 

lagi kepada suami isteri, dan akibat dari pemohon tidak bersedia  melaksanakan 

ikrar talak, ketika tindakan  pemohon (suami) yang menghilang begitu saja dan 

tidak bertanggung jawab,  yang berakibat gugurnya kekuatan hukum penetapan 

izin ikrar talak, akan sangat merugikan pihak termohon baik secara moril 

maupun materiil, karena  termohon tidak terpenuhi hak-hak sebagai istri dan 

nasibnya terkatungkatung atau semakin tidak jelas.  

Dalam hal pelaksanaan ikrar talak oleh pihak pemohon (suami), penulis  

berpendapat bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengucapkan talak  

dipersidangan adalah ditangan pihak pemohon (suami) dan Majelis Hakim  tidak 

dapat memaksa pemohon untuk tetap melaksanakan sidang ikrar talak  dengan 

alasan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut secara khusus. Dengan 

58 



 

 
 

demikian sangatlah besar kewenangan pemohon (suami) dalam  melaksanakan 

penetapan cerai talak, meskipun penetapan tersebut sudah  berkekuatan hukum 

tetap, dalam hal tidak dilaksanakan ikrar talak oleh  pemohon (suami), pihak 

termohon (istri) sangatlah dirugikan, karena  hubungan rumah tangganya 

semakin tidak jelas. Maka dari itu penulis menganalisis dari data di lapangan, 

bahwa faktor lemahnya perlindungan hak-hak istri akibat ikrar talak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut :  

1. Tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak 

melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum 

 Berdasarkan data yang penulis peroleh, dalam perkara cerai talak 

ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat dilaksanakan, hal 

ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas terhadap pemohon 

(suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga hukum belum dapat 

meciptakan kepastian. Pada kenyataannya ketidak hadiran dalam 

pelaksanaan ikrar talak dapat dijadikan celah bagi pihak suami agar 

terhindar dari pemenuhan hak-hak istri akibat hukum dari perceraian yang 

terjadi karena adanya talak dari suami diatur dalam Pasal 149 KHI, yang 

berbunyi “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib : 

a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebu qoba al dukul; 

b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak baim atau nusyuz dan 

dalam keadaan tidak hamil; 

c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qobla al dukhul; 



 

 
 

d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

21 tahun;” 

 

 Pada dasarnya kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 

dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 

dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berati 

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena 

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian 

hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama 

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan 

kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 

semua orang.
50

 

 Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat 

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian 

diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi 

masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut 

dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap 

berlakunyahukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan 

banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario 

perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat 
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termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga 

berati hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.
51

 

 Dalam hal pelaksanaan ikrar talak oleh pemohon (suami), penulis 

berpendapat bahwa yang mempunyai kewenangan utuk mengucapkan ikrar 

talak di persidangan adalah ditangan pihak pemohon (suami) dan Majelis 

Hakim tidak dapat memaksa pemohon untuk tetap melaksanakan sidang 

ikrar talak dengan alasan tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. 

Dengan tidak adanya kepastian hukum yang  mengatur secara tegas 

terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar maka hak-hak nafkah istri 

tidak akan terbengkalai. Sebab pada dasarnya hak nafkah iddah, nafkah 

mut’ah dan nafkah madyiah ada karena adanya ikrar talak. Menurut Amir 

Syarifuddin yang merupakan salah sau hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun menyatakan bahwa amar dalam putusan merupakan  satu kesatuan, 

jika amar yang pertama belum dilaksanakan maka tidak bisa dilaksanakan 

yang kedua dan seterusnya. Beirkaitan hukum memberikan nafkah iddah, 

mut’ah dan madyah merupakan ranah eksekusi, jika ikrar talak tidak 

diucapkan maka seluruh diktumnya menjadi gugur termasuk nafkah-nafkah 

tadi, karena ikrar talak merupakan ending dari perkara cerai talak, jika itu 

tidak dilaksanakan maka semua efek dari ikrar talak juga tidak dapat 

dilaksanakan.
52

 

                                                           
51

 Van Apeldoorn , Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua puluh empat (Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1990), 24-25 
52

 Amir Syarifuddin, Hasil Wawancara, 15 Mei 2018 



 

 
 

 Dalam KHI Pasal 131 ayat 4 “bila suami tidak mengucapkan ikrar 

talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan 

Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai ketentuan hukum yang 

tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan 

perkawinan tetap sah”. Artinya ketika ikrar talak tiak dilaksanakan maka 

gugur kekuatan penetapannya dan perceraiannya dianggap tidak pernah 

terjadi dan ikatan perkawinannya pun dianggap tetap ada dan utuh, sehingga 

penetapan tersebut tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami dan 

istri, dan akibat dari pemohon (suami) tidak melaksanakan ikrar talak maka 

secara alamiah dianggap rukun kembali. Akan tetapi dalam praktiknya 

alasan-alasan tersebut belum terbukti secara jelas, karena baru asumsi dari 

Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dan para pihakpun  belum pernah 

ada yang melapor ke Pengadilan  Agama Kota Madiun atas tindakan 

pemohon (suami) yang menghilang begitu saja dan dianggap tidak 

bertanggung jawab yang berakibat gugurnya kekuatan hukum penetapan 

izin ikrar talak.   Hal ini sangat merugikan pihak termohon (istri) baik secara 

moril maupun materiil, sebab bukan hanya hak-haknya nafkahnya saja tidak 

dipenuhi akan tetapi nasibnya juga terkatung-katung dan hubungan rumah 

tangganya semakin tidak jelas.  

2. Putusan Tidak Bisa Dilaksanakan Eksekusi 

 Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti 

perkembangan kemasyarakatan, sehingga menimbulkan ruang kosong, yang 

perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada hakim 



 

 
 

dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau 

konstruksi dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, para 

hakim tidak boleh merusak maksud dan jiwa Undang-Undang atau tidak 

boleh bersikap sewenang-wenang.
53

 Artinya  hukum yang ada sejatinya 

tidak akan dapat berkompetisi dengan perkembangan masalah dalam 

masyarakat dan perubahan moral dalam masyarakat. Peradilan adalah 

lembaga yang membantu para pencari keadilan untuk menemukan keadilan, 

ketika peraturan yang ada tidak dapat memberikan rasa adil, maka hakim 

bisa berupaya menggunakan ijtihadnya agar menghasilkan sesuatu yang 

mencerminkan keadilan. 

Ketika pelaksanaan/putusan izin cerai talak telah berkekuatan hukum 

tetap (BHT), lalu Pengadilan memanggil suami dan istri atau kuasanya 

untuk melaksanakan sidang ikrar talak dan suami mengucapkan ikrarnya, 

maka ketika hak-hak nafkah istri tidak dibayarkan, istri dapat mengajukan 

eksekusi, akan tetapi lain ketika suami enggan melaksanakan ikrarnya 

akibat pembebanan nafkah yang terlalu besar akibatnya penetapan ikrar 

gugur dan status para pihaknya tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, 

sehingga istri tidak bisa mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut, 

karena hak nafkah yang dituntut istri ada karena ikrar talak sudah 

dilaksanakan oleh suami. Sedangkan pelaksanaan ikrar talak ada ditangan 

pemohon (suami), termohon (istri) maupun Pengadilan tidak dapat memaksa 
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pemohon (suami) untuk melaksanakan ikrar talak, inilah yang menimbulkan 

diskriminasi hukum bagi pihak istri. 

Dalam risalah al-qodha’ Umar bin Khattab yaitu surat (keputusan) 

amirul mukminin yang ditujukan kepada Abdullah bin Qais (hakim di 

daerah). Diantranya berbunyi:  

 فافهم إذا أدىل إليك وانفد إذا تبني لك فإنه ال ينفع تكلم حبق ال نفاذ له

Artinya : 

“Fahamilah (posisi kasus) yang diserahkan kepadamu, baru kemudian 

memutusnya setelah jelas (fakta hukumnya), karena sesungguhnya putusan 

hakim yang tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) akan menjadi sia-sia”
54

 

Menurut pendapat penulis dalam konteks penelitian yang berkaitan 

dengan lemahnya  perlindungan hukum bagi istri akibat tidak 

dilaksanakannya ikrar talak dianalogikan sebagai pelaku hukum 

(pemohon/suami) tidak memenuhi kewajiabannya terhadap istrinya dan 

undang-undang tidak secara jelas memberikan tatanan dan aturan yang jelas 

mengenai kewajiaban pemohon (suami) untu memenuhi hak nafkah istri 

akibat perceraian, dan sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur 

sanksi hukum bagi suami yang beritikad tidak baik dengan tidak 
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melaksanakan ikrar talak karena enggan membayar kewajiban hak nafkah 

bagi istri. Padahal eksistensi para penegak hukum dalam tinjauan hukum 

islam memperbolehkan untuk berijtihad terhadap hal-hal yang belum ada 

aturan hukumnya atau tidak jelas termasuk sanksi bagi suami yang beritikad 

tidak baik dengan tidak melaksanakan ikrar talak karena enggan membayar 

kewajiban hak nafkah bagi istri. 

Dengan demikian penemuan hukum serta ijtihad hakim sangat 

diperlukan sekali dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat 

tidak dilaksanakannya ikrar talak oleh suami agar tercipta tujuan hukum 

yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan baik bagi suami maupun istri. 

Ketika ijtihad ini tidak dilakukan maka pihak istri akan sangat dirugikan 

karena tidak adanya tanggung jawab oleh suami. 

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum Dan Pengetahuan Hukum Di 

Masyarakat 

Minimnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di 

masyarakat, sehingga membuat perundang-undang di Indonesia menjadi 

lemah khususnya dalam bidang hukum keluarga dan masyarakat tidak bisa 

menentukan jalan menuju keadilan. Padahal ikrar talak erat sekali kaitanya 

dengan waktu pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama serta KHI, batas waktu untuk melaksanakan 

ikrar talak adalah 6 bulan, jika tidak diikrarkan maka gugurlah penetapan 

tersebut dan gugur pula efek-efek yang ditimbulkan oleh ikrar talak seperti 



 

 
 

nafkah iddah, mut’ah dan madyah. Dan pemohonpun tidak mengetahui 

bahwa nafkah-nafkah yang ia minta dari suaminya telah gugur dan status dia 

masih suami-istri menurut hukum. Sehingga status termohon semakin tidak 

jelas dan digantung oleh pemohon. 

Dalam melindungi hak-hak nafkah istri sebenarnya ketika ada 

indikasi bahwa suaminya tersebut tidak bertanggung jawab atas nafkah 

tersebut, maka hal yang bisa dilakukan istri sebelum putusan yakni meminta 

kepada majlis hakim untuk memerintahkan suami membayar terlebih dahulu 

nafkah-nafkah yang dituntut istri pada saat sidang penyaksian ikrar talak 

dilakukan oleh suami dalam rekonpensinya, sehingga hakim dapat 

mempertimbangkan dan memutus hal tersebut dalam amarnya. Akan tetapi 

jika istri tidak memperhatikan dan tidak meminta hal tersebut maka hakim 

hanya mempertimbangkan dan memutus sesuai apa yang istri tuntut dalam 

rekompensinya. Karena pada dasarnya hakim dalam mengambil keputusan 

harus berpedoman pada asas “ultra petitum partitum” yakni pengabulan 

gugatan atau permohonan tidak boleh melebihi apa yang diminta dalam 

permohonan. 

B. Analisis Upaya Hukum Isri Untuk Melindungi Hak-Haknya Akibat 

Ketidakhadiran Suami Dalam Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota 

Madiun 

Ketidak hadiran pihak suami dalam sidang ikrar talak secara Undang-

Undang Nomor dan KHI mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan izin ikrar 



 

 
 

talak, sehingga penetapan itu tidak mempunyai daya mengikat lagi kepada suami 

istri, dengan demikian maka secara hukum status pemohon (suami) dan 

termohon (istri)kembali sebagai suami istri. Hal ini jelas akan sangat merugikan 

kepentingan temohon (istri), lebih-lebih termhon dalam cerai talak tidak dapat 

memaksa pemohon agar melaksanakan ikrar talak. 

Tidak hadirnya pemohon dalam pelaksanaan ikrar talak, memang secara 

mutlak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan ikrar tersebut adalah ditangan 

pemohon (suami), dimana termohon hanyalah diposisikan sebagai objek, artinya 

tidak dapat memaksa pemohon harus melaksanakan sidang ikrar talak. Kembali 

terhdap i’tikad pemohon, bila memang beri’tikad baik apapun resikonya 

semestinya pemohon harus melaksanakannya, karena pemohon sendiri yang 

mengajukan cerai tersebut. Dengan i’tikad pemohon mengajukan perceraian 

sudah dapat diartikan bahwa hatinya telah menyatakan mencerai istrinya 

(termohon), dengan demikian selama proses perceraian berlangsung antara 

kedua belah pihak sudah tidak ada hubungan yang harmonis lagi, tetapi apabila 

pemohon (suami) mempunyai i’tikad tidak baik seperti kasus yang dipaparkan 

diatas, yang pada akhirnya pemohon tidak bersedia melaksanakan sidang ikrar 

talak dan mengakibatkan gugurnya kekuatan penetapan tersebut. 

 Akibatnya status termohon (istri) menjadi terombang-ambing dalam arti, 

cerai talak tidak diurusi atau diperhatikan oleh pemohon (suami), hal ini sangat 

menambah penderitaan termohon, yang seharusnya mendapatkan perlindungan 

hukum dengan meminta hak-haknya yang belum terpenuhi sebagai istri, akan 

tetapi malah penderitaan yang didapat. Terhadap upaya hukumnya tidak ada  



 

 
 

yang dapat dilakukan istri, menurut keteranga hakim di Pengadilan Agama Kota 

Madiun mengatakan langkah hukum setelah gugurnya kekuatan penetapan ikrar 

talak adalah pihak istri mengajukan gugatan terhadap suami.Menurut keterangan 

salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun, Amir Syarifuddin, bahwa 

tidak ada upaya hukum dalam kasus cerai talak yang suaminya enggan 

melaksanakan ikrarnya karena dalam putusan tersebut sudah berkekuatan hukum 

tetap. Upaya hukum dapat dilakukan ketika belum sampai berkekuatan hukum 

tetap, dan harus mengajukan perkara baru. Upaya hukum juga dapat terjadi 

karena para pihak tidak puas dengan keputusan hakim , hakim dianggap lalai 

dalam mempertimbangkan beberapa hal, dan adanya kesalahan yang melanggar 

Undang-Undang ”
55

 

  Dalam hal ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap lalu gugur karena 

akibat suami tidak mengikrarkan talaknya, mengakibatkan tidak ada upaya 

hukum bagi istri, selanjutnya langkah hukum bagi istri adalah mengajukan 

gugatan terhadap suami, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : 

“gugatan perceraian oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman pengguat, kecuali apabila penggugat 

dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”. 

Dengan mengajukan gugatan tersebut Undang-Undang hanya memberikan 

perlindungan hukum terhapad termohon (istri) dan akibat perceraian, 
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sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang berbunyi: 

“selama berlangsungnya perceraian, atas permohonan penggugat peradilan 

dapat:  

1. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami; 

2.  Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan 

pendidikan anak; 

3.  Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang 

menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”. 

Dari data yang penulis peroleh di lapangan, maka penulis berkesimpulan 

dengan tidak adanya sanksi dan aturan yang tegas terhadap ketidak hadiran 

pihak pemohon (suami) dalam pelaksanaan sidang ikrar talak, maka pihak 

termohon (istri) sanagt dirugikan dan adanya siskriminasi hukum antara 

pemohon dan termohon. 

Apabila ditinjau dari teori kesadaran hukum maka, ketika dalam 

memahami dan  melaksanakan putusan pihak pemohon dapat dikatakan tidak 

sadar hukum, padahal dalam proses persidangan hakim sudah berupaya 

memberikan keputusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta 

hukum yang terjadi, yakni dengan memerintahkan/ menghukum pemohon 

membayar kepada termohon berupa nafkah iddah, mut’ah dan madiyah. 

Sedangkan terhadap upaya pihak perempuan dalam mempertahankan hak-

haknya juga dapat dikatakan tidak sadar hukum, karena setelah putusan gugur 

pihak perempuan hanya mengunggu pihak suami membayarkan nafkah-nafkah 

tersebut, padahal ketika putusan tersebut sudah gugur maka hilang hak-hak istri. 



 

 
 

Terlepas dari putusan ini, menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kota 

Madiun, M.Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa ketika memang benar istri dan 

anak ditelantarkan leh suami maka istri dapat mengajukan langkah hukum ke 

jalur pidana, dengan delik aduan  KDRT sehingga ketika nafkah-nafkah istri dan 

anak tidak dipenuhi maka suami bisa dipenjara. 

Jadi ada dua jalur bagi istri untuk mendapatkan hak-haknya, yaitu 

melalui jalur perdata dan jalur pidana. Jalur perdata ini dilakukan agar status istri 

menjadi jelas, maka pihak isti harus mengajukan gugatan baru dan sekaligus 

dalam gugatan tersebut menyatakan hak-haknya untuk dituntut dan dikabulkan 

oleh majelis hakim. Sedangkan untuk masalah penelantaran istri dan anak  bisa 

diajukan secara pidana karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil 

penelitian yang ada, peneliti dapat simpulkan sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak-hak 

perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di 

Pengadilan Agama Kota Madiun antara lain: faktor pertama yakni tidak 

ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan 

ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dalam perkara 

cerai talak ternyata tidak dapat menjamin hak-hak nafkah istri dapat 

dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada aturan hukum yang tegas 

terhadap pemohon (suami) yang tidak melaksanakan ikrar talak, sehingga 

hukum belum dapat meciptakan kepastian. Faktor kedua, putusan yang 

tidak bisa dilaksanakan eksekusi, ketika suami enggan melaksanakan 

ikrarnya dengan alasan pembebanan nafkah yang terlalu besar, maka 

dapat berakibat penetapan ikrar  talaknya gugur dan status para pihaknya 

tetap utuh sebagai suami-istri yang sah, sehingga istri tidak bisa 

mengajukan eksekusi atas hak nafkah tersebut, karena hak nafkah yang 

dituntut istri ada jika ikrar talak sudah dilaksanakan oleh suami. Faktor 

ketiga adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan 

hukum di masyarakat 70 



 

 
 

2.  Upaya hukum yang dapat dilakuakan istri untuk melindungi hak-

haknya akibat ketidakhadiran suami dalam sidang penyaksian ikrar 

talak yang menyebabkan gugurnya kekuatan penetapan ikrar talak dan 

status perkawinan keduanya utuh, maka tidak ada langkah lain yang 

harus ditempuh agar status termohon jelas dan perceraian dapat 

terjadi, kecuali pihak istri harus mengajukan gugatan cerai terhadap 

suami, sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

B. Saran 

Melihat adanya kasus dalam perkara perceraian khususnya perkara 

cerai talak dalam hal pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, 

maka penulis akan memberikan masukan atau saran sebagai berikut: 

1. Agar kepastian hukum tercipta maka perlu adanya aturan hukum yang 

tegas khususnya untuk pihak pemohon (suami) yang tidak bersedia 

melaksanakan sidang ikrar talak dan perlu juga adanya sanksi pasca 

gugurnya penetapan ikrar talak tersebut  

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh termohon pasca gugurnya 

penetapan ikrar talak harus secara jelas diatur oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan untuk istri dapat menempuh 

jalur pidana dengan delik aduan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga) jika terbukti suami menelantarkan istri dan anaknya. 



 

 
 

3. Dalam hal perlindungan hukum terhadap istri akibat gugurnya 

penetapanikrar talak, pihak Pengadilan Agama agar mensosialisasikan 

langkah hukum yang harus ditempuh ketika pasca gugurnya penetapan 

ikrar talak, khususnya terhadap termohon untuk menghindari 

ketidakpahaman terhadap hukum acara karena mayoritas yang 

berperkara di Pengadilan Agama adalah masyarakat awam.  
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