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Abstrak

Muawwanah, Rohana. 2017. Tesis. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai
Tkw Asia Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Program
Studi S2 Hukum Keluarga, PPS IAIN Ponorogo, Pembimbing: Dr.
Moh. Sohibul Itmam, MH

Kata Kunci: Gugat Cerai, Tenaga Kerja Wanita (TKW), Alasan-alasan dan
Faktor-fakor, dan Pandangan Hukum Islam

Penelitian ini mendalami problematika terkait gugatan cerai TKW ASIA
Timur asal kabupaten Ponorogo yang menggugat cerai suaminya. Tingginya
gugatan cerai dikalangan TKW berdasarkan pada Fakta bahwa angka perceraian
yang terjadi di Ponorogo, dimana berdasarkan data yang tercatat medio Januari-
Juli; tahun 2013 sebanyak 1.133 putusan kasus perceraian (391 cerai talak dan 732
cerai gugat), tahun 2014 tercatat 1193 kasus (384 cerai talak dan 809 cerai gugat)
dan tahun 2015 sebanyak 376 kasus cerai talak dan 819 cerai gugat, shingga total
1195 kasus. Kondisi tersebut menarik peneliti untuk melakukan peneltian lebih
mendalam terkait alasan-alasan dan factor-faktor penyebab mengapa seorang
TKW menggugat cerai serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait
problematika tersebut.

Dalam menggali informasi penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan menjadikan Interview sebagai instrument utama. Dalam
penelitian ini informan yang dijadikan sumber primer antara lain; Hakim PA,
Panitera, Humas PA, Penggugat, Tergugat, Keluarga dan Pengacara. Data yang
terkumpul kemudian dilakukan tahapan analisi mulai dari display data, reduksi
data, dan verivikasi data serta konklusi.

Dari hasil analisis data lapangan didapatkan kesimpulan bahwa Alasan-
alasan yang dijadikan dasar oleh TKW Asia Timur di Pengadilan Agama
Kabupaten Ponorogo untuk menggugat cerai suaminya antara lain: Ekonomi
(tidak member nafkah), Hukum (Suami dipenjara), Moralitas (perselingkuhan,
perjudian dll), Ghoibnya suami (suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui
tempatnya), dan adanya ketidak harmonisan antara suami dan isteri (tidak
mungkindisatukan kembali).

Adapun Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan TKW Asia Timur
untuk menggugat cerai adalah: Faktor penyebab (ekonomi, lingkungan/
pergaulan/gaya hidup, dan tanggung jawab personal) dan faktor pendukung
(pendidikan, keluarga dan teknologi).

Kemudian Pandangan hukum Islam yang relevan dengan gugat cerai
TKW Asia Timur di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dapat
dikelompokkan menjadi 3, yaitu: Mubah (boleh), Makruh dan Haram. Hasil
penelitian ini pada akhirnya dapat dijadikan pijakan berbagai pihak guna
menyikapi fenomena terkait gugat cerai di kalangan TKW.
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Abstract

Muawwanah, Rohana. 2017. Thesis. Overview of Islamic Law Against East
Asian Divorce Claims in Ponorogo Regency in 2017. Master of
Family Law Study Program, PPS IAIN Ponorogo, Supervisor: Dr.
Moh. Sohibul Itmam, MH

Keywords : Divorce Claims, Female Workers, Views of Islamic Law

This study explores the problems related to divorce lawsuit for East ASIA
migrant workers from Ponorogo district who sued for divorce from her husband.
The high divorce rate among migrant workers is based on the fact that divorce
rates occur in Ponorogo, which are based on data recorded in the middle of
January to July; in 2013 there were 1,133 divorce cases (391 divorce divorces
and 732 divorce cases), in 2014 there were 1193 cases (384 talak divorces and
809 divorced divorces) and in 2015 376 divorce and 819 divorce cases were
recorded, bringing the total to 1195 case. These conditions attract researchers to
conduct more in-depth research related to the reasons and factors that cause why
a TKW sues for divorce and how the views of Islamic law related to these
problems.

In exploring information this study uses a qualitative approach by making
interviews as the main instrument. In this study, informants who were used as
primary sources include; Judge PA (Religious Court), Registrar, Public Relations
of Religious Court, Plaintiffs, Defendants, Family and Lawyers. The collected
data is then carried out in the analytical stages  starting  from displaying
data, reducing data, and verifying data and conclusions.

From the results of field data analysis, it was concluded that the reasons
used by TKW in the Ponorogo Regency Religious Court to sue for divorce
include: Economy (not providing income), Law (Husband imprisoned), Morality
(infidelity, gambling etc.), disappearance the husband (means that the husband
cannot be contacted and the place is unknown), and there is a disharmony
between husband and wife (it is not possible to reunite).

The causal factors that underlie the reasons for East Asian migrant
workers to sue for divorce are: Causal factors (economy, environment,
association, lifestyle, and personal responsibility) and supporting factors
(education, family and technology). Then the views of Islamic law that are
relevant to the divorce suit for female workers (working in the East Asia
Region) in the Ponorogo Regency Religious Court can be grouped into three,
namely: Mubah, Makruh and Haram. The results of this study can ultimately be
used as a basis for various parties to address the phenomenon related to divorce
among migrant workers.
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.أطروحة.2017، منوره رحن
.،S2برناجمدراسةالقانوناألسري. 2017نظرةعامةعلىالقانوناإلسالميضدمطالباتالطالقفيشرقآسيافيبونوروجورجينسيفيعام PPS

IAIN Ponorogo.سوهيبواليتام،. موه,الدكتورMH
.،األسبابوالعوامل،وآراءالقانوناإلسالمي) TKW(مطالباتالطالق،عمالإلناث;كلمات

تستكشف هذه الدراسة املشاكل املتعلقة بدعوى الطالق للعاملني املهاجرين من آسيا تيمور من مقاطعة بونوروجو الذين رفعوا دعوى 
املرتفع بني العمال املهاجرين على حقيقة أن معدالت الطالق حتدث يف يستند معدل الطالق. قضائية ضد الطالق من زوجها

391(حالة طالق 1133، كان هناك 2013يف عام . بونوروغو ، واليت تستند إىل البيانات املسجلة يف منتصف يناير ويوليو
طالق يف حاالت الطالق حالة384(حالة 1193بلغ 2014، ويف عام ) حالة طالق732حالة طالق يف حاالت الطالق و 

. حالة1195حالة طالق ، أي ما جمموعه 819حالة طالق للطالق و 376، 2015ويف عام ) حاالت طالق809و 
الطالق TKWجتذب هذه الشروط الباحثني إلجراء حبوث أكثر عمقا ذات صلة باألسباب والعوامل اليت تسبب ملاذا يقاضي

ذه املشاكلوكيف أن وجهات نظر الشريعة اإلسال .مية تتعلق 
ًجا كمًيا من خالل إجراء املقابالت كأداة رئيسية يف هذه الدراسة ، يشمل . يف استكشاف املعلومات تستخدم هذه الدراسة 

املخربين الذين مت استخدامهم كمصادر رئيسية ؛ القضاة والسلطة الفلسطينية ، واملسجل ، والعالقات العامة السلطة الفلسطينية ، 
مث يتم تنفيذ البيانات اليت مت مجعها يف املراحل التحليلية بدءا من عرض البيانات ، . واملدعني ، واملدعى عليهم ، واألسرة واحملامني

.واحلد من البيانات ، والتحقق من البيانات واالستنتاجات
Ponorogoشرق آسيا يف حمكمة يفTKWمن نتائج حتليل البيانات امليدانية ، استنتج أن األسباب اليت استخدمتها 

Regencyاخليانة ، (، األخالق ) الزوج املسجون(، القانون ) عدم توفري الدخل(االقتصاد : الدينية ملقاضاة الطالق تشمل
).ال ميكن مجع مشل(، وهناك تنافر بني الزوج والزوجة ) الزوج ال ميكن االتصال به ومكان غري معروف(غائب، زوج ). املقامرة ، إخل

Ponorogoيف شرق آسيا يف حمكمة TKWمن نتائج حتليل البيانات امليدانية ، استنتج أن األسباب اليت استخدمتها 
Regencyاخليانة ، (، األخالق ) الزوج املسجون(، القانون ) الدخلعدم توفري (االقتصاد : الدينية ملقاضاة الطالق تشمل
).ال ميكن مجع مشل(، وهناك تنافر بني الزوج والزوجة ) الزوج ال ميكن االتصال به ومكان غري معروف(غائب، زوج ). املقامرة ، إخل

االقتصادية (األسباب : إىل املطالبة بالطالق هيوالعوامل السببية اليت تكمن وراء األسباب اليت تدفع العمال املهاجرين يف شرق آسيا 
).التعليم واألسرة والتكنولوجيا(والعوامل الداعمة ) أسلوب احلياة ، واملسؤولية الشخصية/ االجتماعية / ، والبيئية 

الشرق آسيوي يف حمكمة TKWمث ميكن تقسيم وجهات نظر الشريعة اإلسالمية ذات الصلة بالطالق من  Ponorogo
اية املطاف استخدام نتائج هذه الدراسة  . واحلرممباح، ومكروه،: ، وهي3سي الدينية إىل رجين وميكن يف 

.كأساس ملختلف األطراف للتصدي للظاهرة املتعلقة بالطالق بني العمال املهاجرين



v

v

KEK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Di

Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan

seperlunya, maka tesis saudara:
Nama : Rohana Muawwanah
NIM : 212315014
Dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia

Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Telah kami setujui dan dapat diujikan untuk memenuhi tugas akhir dalam
menempuh Program Pascasarjana (S2) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang
diselenggarakan oleh tim penguji sebagaimana ditetapkan oleh Direktur
Pascasarjana.
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Ponorogo,  13  Juli 2017
Pembimbing,



vi

vi

KEK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN PENGUJI

Tesis yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia
Timur di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017” yang ditulis oleh Rohana
Muawwanah, NIM: 212315014 telah dipertahankan di depan dewan penguji
Tesis, dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim penguji pada ujian
Tesis 31 Juli 2017.

TIM PENGUJI:

1. Ketua Sidang,
Dr. Aksin, M.Ag
NIP. 197407012005011004

2. Penguji Utama
Dr. Abid Rohmanu, M.H.I
NIP. 1976022920080110089021520091

3. Penguji,
Dr. Moh. Sohibul Itmam, M.H.I
NIP. 1979021520091210031979021 520



vii

vii

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah
NIM : 212315014
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia

Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh
Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses die theses.iainponorogo.ac.id.
Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab
dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2017

Rohana Muawwanah

vii

vii

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah
NIM : 212315014
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia

Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh
Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses die theses.iainponorogo.ac.id.
Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab
dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2017

Rohana Muawwanah

vii

vii

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah
NIM : 212315014
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Ahwal Syakhsiyah
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia

Timur Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2017

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen
pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh
Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses die theses.iainponorogo.ac.id.
Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab
dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2017

Rohana Muawwanah



viii

viii

KEK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah

NIM : 212315014

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo

Tahun 2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat

bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan

penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan

yang berlaku. Apabila di kemudian hari  ditemukan adanya pelanggaran terhadap

etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko dan sanksi

yang diberikan kepada saya.

viii

viii

KEK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah

NIM : 212315014

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo

Tahun 2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat

bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan

penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan

yang berlaku. Apabila di kemudian hari  ditemukan adanya pelanggaran terhadap

etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko dan sanksi

yang diberikan kepada saya.

viii

viii

KEK KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PASCASARJANA
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rohana Muawwanah

NIM : 212315014

Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai TKW Asia Timur di Kabupaten Ponorogo

Tahun 2017” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat

bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan

penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan

yang berlaku. Apabila di kemudian hari  ditemukan adanya pelanggaran terhadap

etika keilmuan dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko dan sanksi

yang diberikan kepada saya.



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial1 yang secara kodrati cenderung untuk

membangun koloni (kelompok) Dalam sistem tatanan sosial sebuah kelompok

masyarakat terbentuk dari kelompok-kelompok kecil yang dikenal dengan

keluarga. Munculnya keluarga disebabkan oleh berkumpulnya laki-laki dan

perempuan dalam ikatan keluarga melalui jalan perkawinan yang pada dasarnya

merupakan perintah agama, dengan tujuan untuk membangun keluarga dan

menjaga keturunan. Di Indonesia perkawinan telah di atur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi bahwa perkawinan merupakan ikatan

lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa. 2

Dalam berumahtangga suami dan istri masing-masing memiliki hak dan

kewajiban sendiri-sendiri. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam KUH Perdata

pada Bab lima pasal 103 – 118,  yang intinya; harus saling setia, tolong-

menolong, bantu-membantu, memelihara dan mendidik anak, suami sebagai

kepala kelarga, istri tunduk dan patuh  pada suami, suami wajib menerima istri

dirumah yang di diami, dan istri berhak membuat wasiat tanpa izin suami. Lebih

1 Manusia sebagai makhluk sosial dalam menjalankan kehidupannya tidak akan dapat hidup
sendirian. Artinya, dia pasti membutuhkan orang lain, baik dalam pemenuhan kebutuhan jasmani
―seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan biologis― maupun rohani. (Makinuddin,
“Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia”, Al-Qanun, Vol. 13, No.
1 (Juni 2010), 235).
2 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 1.
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lanjut, dalam  keluarga seorang suami berkewajiban melindungi istrinya dan

memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan

baik. Artinya, suami istri dalam sebuah keluarga secara bersama-sama

membangun keluarganya menuju keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah

yang dirahmati Allah SWT.3

Rumah tangga telah menempatkan seorang laki-laki (suami) sebagai sosok

yang bertanggung jawab terutama dalam hal ekonomi keluarga. Namun faktanya

tidak jarang seorang suami tidak mampu memberikan kecukupan secara ekonomi

untuk keluarganya, sehingga baik suami maupun istri tidak jarang saling bahu-

membahu bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonominya. Bahkan di Ponorogo,

seorang istri rela pergi jauh ke negeri seberang (overseas countries) untuk bekerja

menjadi TKW  (Tenaga Kerja Wanita) atau TKI (Tenaga Kerja Indonesia) guna

menopang ekonomi keluarga. Berdasarkan data yang disampaiakan Dinas Sosial

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri

(Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Singapura, dan Korea) mencapai 22.000

orang. 4

Fakta di atas seakan berbanding lurus dengan angka perceraian yang

terjadi di Ponorogo, dimana berdasarkan data yang tercatat medio Januari-Juli;

tahun 2013 sebanyak 1.133 putusan kasus perceraian (391 cerai talak dan 732

3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Direktorat
Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,
(2001) pasal 3.
4 www.beritajatim.com, “22 Ribu Warga Ponorogo Jadi TKI, 2 Ribu Bersetatus Ilegal”, 21 Januari
2015, diakses tanggal 6 Desember 2015.
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cerai gugat), tahun 2014 tercatat 1193 kasus (384 cerai talak dan 809 cerai gugat)5

dan tahun 2015 sebanyak 376 kasus cerai talak dan 819 cerai gugat, shingga total

1195 kasus.6 Dibandingkan tahun 2013 dari Januari-Juli tercatat 1.133 putusan

kasus perceraian (391 cerai talak dan 732 cerai gugat) terjadi peningkatan pada

tahun 2014 sebanyak 60 kasus. Adapun perkembangan kasus perceraian di

Ponorogo secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Perceraian di PA Ponorogo 2014 – 2016

Kasus Perceraian 2014 2015 2016
Cerai Gugat 1399 1397 1137
Cerai Talak 692 618 533
Total 2091 2015 1670

Sumber: diadaptasi dari www.tribunnews.com 31 Oktober 2016

Abdullah Sofwandi ( Humas Pengadilan Agama Ponorogo) mengatakan

mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di Ponorogo masuk dalam

kategori cukup tinggi, dimana hingga September 2016 tercatat 1.670 kausus,

dengan cerai gugat sebanyak 1.137 kasus dan cerai talak sebanyak 533 kasus. Dari

kasus tersebut sekitar 40 persennya (40%) berasal dari kalangan TKW yang

bekerja di Hongkong dan Taiwan. Kasus perceraian di kalangan TKW terjadi

didasari oleh beberapa faktor seperti; ekonomi, hubungan yang tidak harmonis,

perselingkuhan dan kesenjangan pendapatan antara suami dan istri.

(Tribunnews.com 31 Oktober 2016). Kasus perceraian dengan latar belakang

Tenaga kerja luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia/ TKI) telah menempatkan

5 www.tribunnews.com, “Wanita di Ponorogo Pilih Menjanda Lantaran Suami Ogah Tanggung
Jawab”, 14 Agustus 2014, diakses tanggal 5 Desember 2015.
6 www.terasjatim.com, “TKI Picu Tingginya Perceraian di Ponorogo”, 24 September 2015, diakses
tanggal 7 Desember 2015.
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Kabupaten Ponorogo pada peringkat ketiga se-Indonesia (liputanbmi.com 09

November 2016).

Tingginya perceraian dikalangan TKW menurut mantan Ketua PA

(Pengadilan Agama tahun 2015) Kabupaten Ponorogo Atikhoiriyah, disebabkan

oleh masalah yang timbul dari pihak istri yang pergi keluar negeri namun tidak

jarang suami yang berulah selama istri tidak dirumah.7 Artinya, meskipun menjadi

TKI/TKW bukan satu-satunya penyebab perceraian namun menjadi salah satu

pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga.

Kondisi di atas jika dikembalikan pada aturan yang berlaku di Indonesia,

maka jika suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada pengadilan. Ketentuan gugatan dalam hal

perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa putusnya perkawinan

merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri,

hal tersebut disebabkan oleh; kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.8

Putusnya perkawinan di atur juga dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14

– 36 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 199. Lebih

lanjut, dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi

karena dua hal; (1) talak (ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi

7 www.terasjatim.com, “TKI Picu Tingginya Perceraian di Ponorogo”, 24 September 2015, diakses
tanggal 7 Desember 2015.
8 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI Putusnya Perkawinan, Direktorat Pembinaan
Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, (2001), Pasal
113.
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salah satu sebab putusnya perkawinan)9, dan (2) berdasarkan gugatan perceraian

(yaitu perceraian yang disebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak,

khususnya istri ke pengadilan).

Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah ketika seorang istri

bekerja dan suami di rumah untuk menjaga keluarga (anak) dapat dikatakan

sebagai kelalaian suami yang tidak dapat menafkahi keluarga?. Jika melihat

kondisi suami – istri yang berjauhan tidak menutup kemungkinan bakal sering

terjadi miskomunikasi (miss-ommunication) antara satu dengan yang lainnya yang

mungkin meningkatkan tingginya kasus perceraian di kalangan TKW/TKI. Hal ini

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Mohammad Fikri Rizal yang

menyimpulkan bahwa seorang istri yang mempunyai profesi tenaga kerja wanita

(TKW) ternyata memiliki kecenderungan untuk bercerai semakin tinggi.10 Oleh

karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap problematika

perceraian di kalangan TKW terutama untuk dapat dipahami faktor-faktor pemicu

terjadinya gugatan cerai yang berujung pada perceraian di kalangan TKW.

Berdasarkan data dan kajian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

studi lebih mendalam terkait alasan, faktor-faktor penyebab terjadinya gugatan

9 ...macam-macam talak; (1) talak raj’i yaitu talak ke satu atau kedua, dimana suami berha ruju’
selama istri dalam masa iddah, (2) talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi
boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, (3) talak ba’in kubra adalah
talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi
kecuali pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain kemudian terjadi
perceraian ba’da al dukhul dan habis iddah, (4) talak sunny adalah talak yang dibolehkan, yaitu
talak yang dijatuhkan oleh istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci itu, dan (5)
talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan
suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (pasal 118 - 122 Inpres No.1 tahun 1991
tentang kompilasi Hukum Islam).
10 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”. Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159, (Mei - Agustus
2015), 144.
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perceraian di kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri

khususnya Asia Timur11 yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, serta pandangan

hukum Islam terkait fenomena tersebut. .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini antara lain;

1. Mengapa gugat cerai terjadi pada kalangan TKW dari Kabupaten

Ponorogo yang bekerja di kawasan Asia Timur?

2. Apa faktor penyebab yang berpengaruh terhadap gugat cerai di

kalangan TKW dari Kabupaten Ponorogo yang bekerja di Asia Timur?

3. Bagaimana gugat cerai di kalangan TKW dari Kabupaten Ponorogo

yang bekerja di kawasan Asia Timur dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait;

1. Penyebab terjadinya gugatan cerai di kalangan TKW yang bekerja di

kawasan Asia Timur dari Kabupaten Ponorogo.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap gugatan cerai di kalangan

TKW yang bekerja Asia Timur dari kabupaten Ponorogo.

3. Perspektif Hukum Islam terkait gugat cerai di kalangan TKW yang

bekerja di kawasan Asia Timur dari Kabupaten Ponorogo.

11 Negara dan Teritori; Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Makau, Mongolia,
Republik Demokratik Rakyat Korea, Korea Selatan, dan Republik Tiongkok (Taiwan) (Sumber:
id.m.wikipwdia.org/Wiki/Asia_Timur.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak

yang berkepentingan antara lain;

1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Khususnya

Pengadilan Agama dan Instansi terkait, hasil penelitian ini dapat

digunakan untuk melakukan antisipasi terjadinya perceraian pada

kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dari Kabupaten Ponorogo.

2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat digunakan sebagai prioritas kebijakan

dalam pembinaan keluarga khusus TKW dari Kabupaten Ponorogo.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pijakan awal

dalam melakukan kajian-kajian lebih lanjut dan lebih luas dalam kaitan

faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara lebih

komprehensif antara lain;

1. Tenaga Kerja Wanita (TKW): merupakan tenaga kerja perempuan yang

bekerja di luar negeri.

2. Asia Timur: merupakan negara-negara yang berada di wilayah Asia

Timur antara lain; Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang,

Makau, Mongolia, Republik Demokratik Rakyat Korea, Korea Selatan,

dan Republik Tiongkok (Taiwan)12

3. Hukum Islam: merupakan tata aturan berdasarkan perspektif syari’ah.

12 id.m.wikipwdia.org/Wiki/Asia_Timur, diakses tanggal 21 Maret 2017.
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4. Gugatan Cerai: adalah gugatan yang dilakukan oleh pihak perempuan

(istri) kepada suami yang diajukan kepada Pengadilan Agama (PA)
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terkait perceraian dan faktor-faktor peyebabnya merupakan

magnet tersendiri bagi para peneliti terutama yang konsen pada kajian Hukum

Keluarga. Beberapa penelitian yang telah mengkaji hal tersebut diantaranya;

1. Abdul Jamil dan Fakhruddin melakukan penelitian di Indramayu dengan

tema Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu

termuat dalam Jurnal Harmoni Vol. 14 tahun 2015, hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kasus perceraian di Indramayu merupakan tertinggi

di Indonesia. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) jumlah cerai-

gugat di Indramayu termasuk tinggi. Dimana pada tahun 2014, di

Kabupaten Indramayu, jumlah cerai-gugat adalah 72% dari angka

perceraian, sedangkan cerai-talak hanya 28%. Adapun faktor penyebab

perceraian diasumsikan peneliti karena banyaknya poligami, rendahnya

pendidikan masyarakat, banyaknya perempuan yang menjadi TKI di luar

negeri, dan banyaknya pernikahan di bawah umur. Kesimpulan yang

didapatkan dari penelitian ini adalah keberanian istri melakukan cerai

gugat adalah didasari oleh beberapa faktor yaitu, intensitas persoalan

(beratnya permasalahan) yang dihadapi istri, adanya  dukungan

(pembelaan) dari orang tua, penderitaan psikologis setelah bercerai dirasa

lebih ringan dibanding tetap dalam perkawinan, dan adanya pengalaman
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pihak keluarga dekat, sehingga pihak istri dapat memahami tahapan dalam

melakukan cerai-gugat.13

2. Etik Wulandari melakukan penelitian di PA Kabupaten Karanganyar,

adapaun hasil penelitiannya adalah cerai gugat yang dilakukan pihak istri

didasari pada; suami yang melakukan poligami tanpa sepengatuhan istri,

terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan, dan tidak

diberi nafkah.14

3. Isnatin Ulfa menulis artikel dalam jurnal Kodifikasia yang berjudul

Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan

Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo. Hasil

kajiannya menemukan fenomena gugat cerai di Kabupaten Ponorogo

disebabkan pihak istri yang memiliki kemandirian ekonomi. Di samping

juga adanya transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan

subyek gugat cerai. Subyek gugat cerai menjadikan alasan ketidakadilan

gender dalam perkawinan sebagai alasan mereka memutuskan gugat cerai.

Subyek gugat cerai memiliki padangan yang sangat jelas tentang relasi

gender. Mereka menolak semua jenis ketidakadilan gender steriotipe,

diskriminasi, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan berbasis gender

yang didasarkan pada prasangka negatif terhadap perempuan. Para

informan memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga sakral.

13 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”. Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei - Agustus
2015), 138.
14 Etik Wulandari, Cerai Gugat Karena Suami Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Karanganyar), Skripsi Jurusan Syariah STAIN Surakarta, tahun 2007, dalam Muhammad Julijanto,
Masrukhin dan Ahmad Kholis Hayatuddin, “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga
Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri”. Buana Gender, Vol. 1 No. 1 (Januari – Juni 2016), 57-58.
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Mereka pada umumnya mendambakan perkawinan menjadi lembaga yang

adil bagi perempuan. Hal itu terwujud hanya bila laki-laki dan perempuan

bekerja sama secara setara.15

4. Mohammad Fikri Rizal melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh

Profesi Tenaga Kerja Wanita dengan Tingginya Angka Perceraian di

Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian

perceraian di Kabupaten Indramayu dari tahun 2011-2013 terus

meningkat, disamping itu pola persebaran tingkat perceraian di Kabupaten

Indramayu semakin merata dan semakin tinggi dari Tahun 2011 sampai

tahun 2013. Alasan ekonomi merupakan alasan yang paling banyak

diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada Tahun

2013. Profesi seorang perempuan di Kabupaten Indramayu pada tahun

2013 dapat mempengaruhi terjadinya peristiwa perceraian di Kabupaten

Indramayu. Dengan model regresi Status Pernikahan terdapat hubungan

yang positif antara profesi tenaga kerja wanita dengan peristiwa perceraian

di Kabupaten Indramayu pada tahun 2013. Seorang istri yang mempunyai

profesi tenaga kerja wanita memiliki kecenderungan untuk bercerai

semakin tinggi. 16

15 Isnatin Ulfa, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan
Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo”. Kodifikasia, Jurnal Penelitian
Kegamaan dan Sosial Budaya, STAIN Ponorogo, Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011), 1-21.
16 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei - Agustus
2015), 144.
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5. Penelitian yang dilakukan Nur Bainah terkait faktor-faktor penyebab

perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser. Data terkait pasangan

suami istri yang bercerai disebabkan  oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pasangan Suami Istri yang Bercerai Berdasarkan Penyebabnya

di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser
(Hasil Survey Lapangan tahun 2011)

Status Penyebab
Jumlah

Mutlak Relatif

Faktor perbedaan pendidikan 14 23.73%

Faktor Usia 16 27.12%

Faktor Ekonomi 13 22.03%

Faktor KDRT/Psikologis/Budaya 16 27.12%

Jumlah 59 100%

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Tingkat perceraian yang

terjadi di  Kelurahan Long Ikis kabupaten Paser cukup tinggi. Hal ini

disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendidikan, faktor usia,faktor

ekonomi, faktor KDRT. Pasangan yang berusia muda sewaktu menikah

dan berpendidikan rendah, lebih mudah mengambil keputusan untuk

bercerai. Hal ini disebabkan karena usia yang muda dan belum matang

dalam membina rumah tangga dan tingkat pendidikan yang rendah

menjadikan pasangan tersebut dalam menghadapi permasalahan yang

terjadi dalam rumah tangga lebih mengedepankan emosi dan kurang
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menggunakan rasio serta kurang mempertimbangkan akibat-akibat dari

perceraian itu sendiri.17

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad di

Kabupaten Bungo menunjukkan adanya perubahan pola percerain dari

cerai talak ke gugat cerai. Data sepuluh tahun terakhir menunjukkan

bahwa  gugat cerai sebesar 69,67% (1.013 perkara), sedangkan cerai talak

sebesar 30,33% (441). Adapun factor penyebabnya adalah;

Tabel 2.2

Faktor penyebab cerai Gugat di Kabupaten Bungo

Faktor Penyebab Jumlah Perkara Prosetase
Fator perselisihan 380 31.10%
Meninggalkan
kewajiban

842 68.90%

Jumlah 1222 100.00%

Faktor-faktor tersebut di atas menyebabkan gugatan cerai dengan alasan:

1) Tidak ada keharmonisan (31,04 %)

2) Tidak ada tanggung  jawab (68,46%)

3) Factor ekonomi (0,32 %)18

Dari 450 kaum perempuan yang mengajukan gugatan cerai di PA Bungo,

di antaranya 27,56% lulusan SD/MI, 30,22% lulusan SLTP/MTs, 30,67%

17 Nur Bainah, “Faktor-Faktor  Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”,
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 1 No.1: 74-83 (2013), 81-82.
18 Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, “Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi
terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)”, Kontekstualita, Vol. 26 No. 2:
57-84 (Desember, 2009), 57-84.
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lulusan SLTA/MA, 6,88% lulusan diploma, dan 4,67 % lulusan perguruan

tinggi. 19

7. Tingginya angka perceraian disinyalir oleh Kumala dan Trihandayani

merupakan akibat dari adanya ketidakpuasan perkawinan. Dalam

penelitian yang dilakukanya menunjukkan hasil bahwa memaafkan

memberikan pengaruh sebesar 24,3% terhadap kepuasan perkawinan.

Sabar memiliki pengaruh terhadap kepuasan perkawinan dengan R sebesar

0.391. R Square 0.153 pada level signifikansi 0.000 (< 0.05). Yang artinya

pengaruh sabar terhadap kepuasan pernikahan adalah sebesar 15.3%.

Memaafkan dan sabar secara bersama-sama mempengaruhi kepuasan

pernikahan dengan R sebesar 0.566, R Square sebesar 0.320 pada level

signifikansi 0.000 (< 0.05). Artinya kedua variabel, memaafkan dan sabar,

saling mengontrol dan berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan sebesar

32%.20

8. Tri Leksono PH dalam artikelnya menyatakan bahwa kasus perceraian di

kalangan guru di Cirebon dipengaruhi oleh sertifikasi. Bagi guru

perempuan dengan tunjangan sertifikasi yang didapat membuatnya merasa

tidak lagi bergantung pada suaminya, sebaliknya bagi Laki-laki

bertambahnya pendapatan dengan adanya sertifikasi membuatnya lupa

19 Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, “Perceraian dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo (Studi
terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)”, Kontekstualita, Vol. 26 No. 2:
57-84 (Desember, 2009), 75 – 77.
20 Anisa Kumala dan Dewi Trihandayani, “Peran Memaafkan dan Sabar dalam Menciptakan
Kepuasan Perkawinan”, Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris, Vol.
1, No. 1: 39-44 (2015), 39.
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dengan keluarganya.21 Dapat difahami bahwa kondisi ekonomi yang

semakin baik dengan bertambahnya pendapatan seseorang menjadikan

potensi untuk melakukan gugatan perceraian.

9. Penelitian terkait Aspek-aspek penyebab gugatan percerain di Karang

Bendo Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dilakuakn oleh Dias Yunas Eka

Purnama bersama dengan Budhy Santoso. Dalam artikel hasil

penelitiannya terungkap bahwa fenomena gugat cerai lebih tinggi

disbanding cerai talak. Dimana data menunjukkan cerai talak di kabupaten

Banyuwangi sebanyak 4726 sedangkan cerai talak sebanyak 2733 kasus.

Sedang di Karang Bendo sendiri kasus cerai gugat sebanyak 24 dan cerai

talak sebanyak 8 kasus selama tahun 2011. Dari hasil pendalaman peneliti

disimpulkan bahwa aspek yang mempengaruhi tingginya angka cerai

gugat adalah adanya campur tangan orang tua,  suami  selingkuh,  tidak

terpenuhinya kebutuhan ekonomi,dan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor cerai gugat tersebut di latar belakangi terjadinya perubahan sosial

dalam masyarakat, sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir

masyarakat khususnya istri dalam memahami perceraian, yaitu kaum isteri

saat ini sudah berfikir kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena

tidak ada tanggung jawab dari suami.22

10. Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati dalam

penelitiannya yang berjudul ”Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan

21 Tri Leksono PH, “Fenomena Perkawinan, Perceraian Dan Win-Win Solution”, Majalah Ilmiah
Pawiyatan, (Edisi Khusus Dies Natalis), Vol. XX No. 3 (Agustus, 2013), 58 – 67.
22 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di
Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian Mahasiswa,Vol. I No.1 (2013), 1-7.
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Sebagai Sebab Perceraian” yang dimuat dalam Jurnal Komunitas

merupakan penelitian yang dilakukan di Kedungkandang Malang, dimana

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naturalistic dengan

wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa sebagian besar informan kurang memahami makna

dan tujuan perkawinan. Berbagai hal/alasan yang dikemukakan sebagai

penyebab perceraian seperti: ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan

pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah

tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai

tujuan perkawinan.23

11. Nurhasanah dan Rozalinda, dalam artikel yang berjudul ”Persepsi

Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap Meningkatnya

Angka Gugatan  Cerai di Pengadilan Agama Padang”, kesimpulan dari

hasil penelitiannya adalah ceria tidak lagi dianggap tabu akan tetapi

merupakan solusi permasalahan terkait pernikahan. Terjadinya perubahan

persepsi perempuan tersebut terhadap perceraian disebabkan oleh beberapa

faktor, yaitu: meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perempuan

semakin sadar hukum, adanya peluang berkarir bagi perempuan, dan

perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.

Perubahan persepsi perempuan terhadap perceraian pada peningkatan

angka gugatan cerai dipengaruhi oleh teknologi informasi (information

23 Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen
Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian”, Jurnal Komunitas Research & Learning in
Sociology and Anthropology, Vol. 5 No. 2 (2013), 208-218.
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technology) seperti media massa, baik media cetak maupun media

ekektronik, melemahnya lembaga perkawinan dan lunturnya pandangan

perempuan terhadap perkawinan dan melemahnya pemahaman nilai-nilai

agama di kalangan perempuan.24

12. Teti Devita Sari dan Ami Widyastuti menguji hipotesis yang berbunyi

”ada hubungan antara kecerdasan emosi dengan kemampuan manajemen

konflik pada istri”. Penelitian dialkukan pada 153 orang sebagai

sampelnya. Hasil analisa dengan menggunakan teknik product moment

dengan bantuan  program SPSS 18.0 for Windows diperoleh nilai

koefisien korelasi (r)  antara X dan Y adalah 0,390 dan probabilitas =

0,000 (yang berarti terdapat hubungan sangat signifikan). Dengan

demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu

terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan kemampuan

manajemen konflik pada istri.25

13. Ayescha Ajrina mencoba menyoroti dampak dari perceraian orang tua

terhadap perilaku anak. Adapun pendekatan yang digunakannya adalah

pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan di

Kecamatan Pontianak Barat Kalimantan Barat. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa perceraian orang tua terhadap anak berdampak positif

dan juga negatif. Dampak positifnya adalah mengatasi frustasi, mampu

berfikir dan bersikap realistis/rasional atas kehidupannya. Sedangkan

24 Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis Terhadap
Meningkatnya Angka Gugatan  Cerai di Pengadilan Agama Padang”, Jurnal Ilmiah Kajian
Gender, Vol. 4 No. 2 (2014), 181-201.
25 Teti Devita Sari dan Ami Widyastuti, “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan
Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri”, Jurnal Psikologi, Vol. 11 No. 1 (Juni 2015), 49 - 54
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dampak negatifnya adalah anak dapat berperilaku tidak terkontrol, frustasi,

tidak mampu bersikap realistis/rasional atas kenyataan.26

14. Sulthon Miladiyanto secara berbeda menjelaskan bahwa pengaruh profesi

TKI terhadap perceraian penyebab utamanya adalah masalah komunikasi

antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten.27

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya

perceraian menurut Isnatin Ulfa disebabkan oleh adanya kemandirian ekonomi

pihak istri. Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil riset yang dilakukan

Mohammad Fikri Rizal, dimana secara kuantitatif terdapat hubungan positif

antara profesi TKW dengan perceraian. Artinya kencenderungan bercerai

ditentukan oleh faktor profesi sebagai TKW.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (cerai gugat)

berdasarkan hasil riset di atas adalah sebagai berikut:

1. Intensitas persoalan yang dihadapi istri (perselisihan dan pertengkaran

atau ketidakharmonisan)

2. Adanya  dukungan dari orang tua

3. Anggapan bahwa penderitaan psikologis akan lebih ringan dibanding

tetap dalam perkawinan

4. Adanya pengalaman pihak keluarga dekat

5. Poligami/ Suami yang melakukan poligami tanpa sepengatuhan istri

26 Ayescha Ajrina, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak di Kecamatan
Pontianak Barat Kalimantan Barat”, Sociologique, Jurnal S-1 Sosiologi, Vol. 3 No. 3  (September,
2015), 1-18.
27 Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya
Perceraian di Kabupaten Malang”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1, No.1 (Juni, 2016), 64.
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6. Istri tidak diberi nafkah

7. Kemandirian ekonomi pihak istri

8. Pendidikan/ Pendidikan rendah

9. Menjadi TKI di luar negeri

10. Transformasi pemahaman dan kesadaran gender perempuan

11. Faktor usia

12. Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT)

13. Meninggalkan kewajiban

14. Ketidak puasan pernikahan

15. Perselingkuhan

16. Tidak adanya komitmen pernikahan

17. Kesadaran Hukum

18. Peluang Berkarir

19. Perubahan stigma masyarakat tehadap perempuan bercerai

20. Teknologi informasi

21. Melemahnya lembaga perkawinan

22. Lunturnya pandangan perempuan terhadap perkawinan

23. Melemahnya nilai-nilai agama di kalangan perempuan

24. Kemampuan Manajemen Konflik Istri

25. Komunikasi

Terkait alasan perceraian yang mendasari seorang TKI/TKW menggugat

cerai atau  bercerai sebagaimana penelitian dari Sulthon Miladiyanto di

Kabupaten Malang, dimana dari hasil wawancaran dengan pelaku perceraian atau
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pasangannya, didapat alasan perceraiannya diantaranya: (1) tingkat ekonomi tak

kunjung membaik, (2) komunikasi pasif, (3) perbedaan, (4) tidak saling

setia/perselingkuhan, (5) masalah nafkah batin, (6) saling curiga28

Penelitian ini jika dilihat berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat

dikatakan memiliki perbedaan dan kesamaan, diantaranya;

1. Dari sisi Lokasi dan Objek Penelitian

Dari hasil tinjauan reset terdahulu di atas, penelitian ini mengambil lokasi

penelitian di Kabupaten Ponorogo yaitu di Pengadilan Agama yaitu lokasi yang

sama dengan Isnatin Ulfa. Namun yang membedakan dalam penelitian ini adalah

objek penelitian, dimana penelitian ini fokus pada Tenaga Kerja Wanita (TKW)

yang bekerja di Asia Timur, sedangkan Isnatin Ulfa fokus pada kesadaran Gender

dalam kaitannya dengan tingginya gugatan cerai di Kabupaten Ponorogo.

2. Dari sisi Masalah atau Fokus Penelitian

Dari sisi masalah penelitian atau fokus penelitian, penelitian ini memiliki

kemiripan dengan apa yang dilakukan Abdul Jamil dan Fakhruddin, Nur Bainah

dan Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad dari sisi upaya melihat faktor-faktor

penyebab gugatan cerai, perbedaannya adalah pada segi tempat dan fokus

penelitian. Sedangkan dari sisi alasan, penilitian ini memiliki kemiripan dengan

Etik Wulandari yang melihat alasan gugat cerai di Karanganyar, perbedaannya

adalah pada sisi objek penelitian.

28 Sulthon Miladiyanto, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya
Perceraian di Kabupaten Malang”, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 1 No. 1 (Juni, 2016), 58.
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3. Dari Sisi Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara pendekatan penelitian berbeda dengan Mohammad

Fikri Rizal, Kumala dan Trihandayani, serta Teti Devita Sari dan Ami Widyastuti

yang menggunakan pendekatan kualitatif dalam melihat faktor yang

mempengaruhi gugat cerai seorang isteri kepada suaminya, sedangkan penelitian

ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang

digunakan kebanyakan penelitian terkait gugat cerai di atas.

B. Landasan Teori

1. Hakekat Perkawinan Menurut Pandangan Islam

a) Definisi Perkawinan

Pernikahan secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu

nakaha dan zawaja. Kata nakaha berarti “berhimpun”, dan zawaja berarti

“pasangan”. Adapun Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 merupakan ikatan lahir batin antara pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan perkawinan dalam istilah agama disebut "Nikah"  memiliki

makna melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antar

seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua

belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk
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mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang

dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.29

Lebih lanjut, perkawinan menurut Zainuddin Ali merupakan salah satu

perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena

perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan

maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan

pernikahan tetapi belum mempunyai kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan

oleh nabi Muhammad SAW untuk berpuasa.30 Dengan adanya bentuk perkawinan,

pada dasarnnya memiliki makna memberikan jalan yang aman pada naluri seks,

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga perempuan agar tidak laksana

rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan

suami isteri menurut ajaran agama Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan

kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.31

Adapun tujuan diadakannya perkawinan antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumbuhkan kasih sayangnya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.

29 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Cetakan Keenam
(Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.
30 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7
31 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 10-11.
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan

kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang

halal.

5. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram

atas dasar cinta dan kasih sayang.32

b) Dasar Hukum Perkawinan

Adapun yang dijadikan dalil atau dasar dalam pernikahan adalah sebagai

berikut;

1) Al-Qur’an

Surat Ar Ruum (30) ayat 2,

yang artinya:

“dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir.33

2) Sunnah atau Hadist

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: “tiga

kelompok yang berhak mendapat pertolongan Allah, budak yang ingin

32 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan menurut Islam: Undang-undang
Perkawinan dan Hukum Perdata (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 24.
33 Al-Qur’an, 30:21.
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merdeka, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian (dari zina)”

(HR-Turmudzi).

3) Undang-undang  No.1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 34

Berdasarkan pada beberapa sumber di atas; Al-Qur’an, Sunnah dan

Perundang-undangan di Indonesia, secara tegas menjelaskan bahwa pernikahan

merupakan ikatan suci yang memiliki tujuan mulia guna menjaga keturunan.

Dengan demikian pernikahan merupakan salah satu ikatan yang pada dasarnya

sulit untuk dilepas (dicerai). Meskipun, Allah SWT membolehkan perceraian

namun disisi lain juga membencinya.

Para ahli fiqh mendudukan hukum pernikahan pada empat hukum yaitu:

1) Wajib menikah bagi orang yang sudah punya calon istri atau suami dan mampu

secara fisik, psikis dan material, seksual yang tinggi sehingga zinah.

2) Sunnah (Taathawu’) menikah bagi orang yang sudah punya calon suami

maupun istri dan sudah mampu secara fisik namun masih bisa menahan diri

dari zina,

3) Makruh/tidak dianjurkan menikah bagi orang yang sudah punya calon suami

maupun istri, namun belum mampu secara material. Karenanya ia harus

34 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 1.
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mencari jalan keluar untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina misalnya

dengan shaum dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT,

4) Haram menikah bagi mereka yang seandainya menikah akan merugikan

pasangannya serta tidak menjadi kemaslahatan.35

c) Perkembangan Hukum Keluarga

Rekonstruksi pemikiran Islam dalam bentuk pembaruan hukum Islam

merupakan suatu kebutuhan untuk merespon tuntutan masyarakat yang dari zaman

ke zaman semakin kompleks dan rumit. Tuntutan tersebut muncul sebagai akibat

dari perkembangan dinamika sosial, pengaruh globalisasi serta kemajuan sains,

teknologi dan bidang informatika. 36 Berikut secara singkat digambarkan

perkembangan hukum Islam di berbagai negara:

1) Indonesia

Peraturan perundang-undangan di tingkat pemerintah pusat, antara lain

dapat disebutkan sebagai berikut. UU No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan; PP No. 28  tahun 1977 tentang Perwakafan; UU No. 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama; Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam yang mengatur Perkawinan, Waris dan Wakaf;  UU  No.7

Tahun 1999 tentang Haji; UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; UU No. 41

Tahun 2004 tentang Wakaf; UU No. 7 Tahun 1992 tentang Bank Indonesia

yang menugasi BI menyiapkan peraturan dan fasilitas penunjang untuk

operasionalisasi bank syariah. Peraturan yang berkaitan langsung dengan isu

35 Bina sarana Informatika Oppicial website-Pernikahan Dini 21/11/2006
36 Mohamad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM)”,
Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2013), 183.



26

perempuan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres

No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur

Perkawinan, Waris dan Wakaf. Sekarang sedang dipersiapkan RUU Terapan

Bidang Perkawinan yang secara esensial mengadopsi materi UU

Perkawinan dalam KHI, penambahan terbatas pada aspek sanksi

hukumnya.37

2) Turki

Rekonstruksi pemikiran Islam tentang perempuan di berbagai negara Islam

membawa kepada lahirnya hukum keluarga baru yang semakin

mengakomodasikan hak-hak perempuan. Sejarah Islam mencatat usaha-

usaha pembaruan hukum keluarga mulai merebak sejak awal abad ke-20.1

Dimulai dari Turki yang pada 1917 melakukan pembaruan hukum

perkawinan dengan membuat Qanun Qarar al-Huquq al-'A'ilah

al'Usmaniyyah atau Ottoman Law of Family Rights. Isu yang menonjol

dalam hukum keluarga Turki itu adalah larangan poligami secara mutlak.

Menarik dicatat bahwa sampai tahun 1996 hanya ada lima negara di  Timur

Tengah yang belum memperbarui hukum keluarganya, yakni Emirat Arab,

Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman.38

3) Tunisia

Setelah Turki, menyusul negara Islam Tunisia melakukan  pembaruan yang

spektakuler dalam hukum keluarga. Pertama, dalam hal adopsi anak

37 Mohamad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM)”,
Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2013), 169.
38 Dawoud El. Alami dan Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab
World (Boston: Kluwer  Law International, 1996), 4-5.
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menetapkan bahwa anak angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama

sebagaimana anak kandung. Kedua, keharusan perceraian di pengadilan.

Ketiga, larangan poligami secara mutlak.39

4) Syiria

Sementara pembaruan hukum keluarga di Syria  terkait dengan syarat usia

menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, dan warisan.  Isu yang

unik dalam hukum Syria adalah pengaturan tentang selisih umur antara

kedua calon mempelai. Jika perbedaan usia di antara mereka terlalu jauh,

pengadilan dapat melarang perkawinan. 40

Hukum Islam Syria memberikan hak kepada isteri mengajukan gugatan

cerai kepada suaminya disebabkan kasus-kasus: suami menderita penyakit

yang dapat menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami,

suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dari tiga tahun, suami

dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap

isteri. 41

5) Yordania

Di Yordania, perkawinan dilarang jika selisih umur di antara calon suami-

isteri lebih dari dua puluh tahun, kecuali ada izin khusus dari pengadilan.

39 Ketentuan hukum ini memicu perdebatan serius di kalangan ulama, dan mayoritas ulama
menolak ketentuan tersebut. Meskipun demikian, pembaruan hukum keluarga di Tunisia tetap
dilakukan dengan berpegang pada prinsip pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan.
Larangan poligami ditegaskan pada pasal 18: bahwa beristeri lebih dari satu dilarang. Siapa saja
yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, akan dikenakan hukuman
penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau penjara dan denda sekaligus.
Lihat, Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative
Analysis (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 156.
40 Mohamad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM)”,
Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2013), 181-182.
41 Mohamad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM)”,
Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2013), 182.
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Tujuan kedua negara tersebut mengatur selisih umur di antara kedua calon

mempelai adalah semata-mata untuk memproteksi warganya dari tindakan

pemerasan dan eksploitasi. Sebab, perbedaan umur yang begitu senjang

mengandung potensi pemerasan dari satu pihak. 42

2. Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam

a) Pengertian Cerai

Perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan, dalam fiqih Islam

terdapat tiga metode dan istilah yang digunakan yaitu; cerai talak (talak), gugat

cerai (khulu’) dan fasakh.43 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114

bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

Talak atau Gugatan Perceraian.44

Menurut Subekti istilah Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan

putusan Hakim, atau tuntutan oleh salah satu pihak dalam perkawinan itu.45

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang  perkawinan mengenal 2 jenis gugatan perceraian, yakni :

1) Cerai Talak, yaitu cerai khusus bagi yang beragama islam, di mana suami

(pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk

memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama

42 Mohamad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Mansia (HAM)”,
Supremasi Hukum, Vol. 2 No. 1 (Juni, 2013), 183.
43 A. Fatih Syuhud, “Hukum Gugat Cerai dalam Islam”, www. fatihsyuhud.net, diakses tanggal 10
Januari 2016.
44 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi
Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2005), 38.
45 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. XXXI (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), 42.



29

Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada

istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan

menjatuhkan ikrar talak terhadap termohonan di hadapan pengadilan

agama.

2) Cerai Gugat, yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat)

terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan agama dan berlaku pula

pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama non islam di

pengadilan negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian.

Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari

gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama.46

Talak adalah melepas ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan

Furqah artinya bercerai atau lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu

dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara

suami dan istri.47

b) Dasar Hukum Perceraian

Perceraian pada dasarnya merupakan sesuatu yang di benci oleh Allah

SWT namun dibolehkan. Adapun dasar yang digunakan dibolehkannya perceraian

adalah dalil-dalil berikut:

46 Adi Bahari, Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012),17.
47 Soemiyati, Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1986),
103.
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1) Q.S. At Thalaq Ayat 1:

Artinya: “hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu kelarkan
mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang,itulah hukum-
hukum Allah dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu
tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu
hal yang baru”.48

2) Q.S. At-Thalaq Ayat 2:

Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan sua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan

48 Al-Qur’an, 65:1.
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hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan
mengadakan baginya jalan keluar.”49

3) Q.S Al-Baqarah Ayat 231:

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau
ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu
rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan
demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian,
maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan
ingatlah hikmat Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As
Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”50

Dapat dipahami bahwa perceraian diperbolehkan oleh agama, tetapi

pelaksanaannya harus didasari oleh alasan yang kuat, dan merupakan jalan teakhir

yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang diusahakan

sebelumnya tetap tidak bisa mengembalikan keutuhan hidup rumah tangga suami-

istri, maka Allah SWT menyediakan sebuah solusi atau semacam pintu darurat

untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada harapan

49 Ibid,, 65:2.
50 Al-Qur’an, 2:231.
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untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan dan setelah melalui

tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami

istri, keluarga, sampai ke Pangadilan, solusi ini dapat dibenarkan apabila dalam

keadaan terpaksa dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.51

Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum asal dari talak adalah

makruh.52 Dalam ilmu ushul fiqh, makruh merupakan perintah syar’i kepada

mukallaf agar tidak melakukan suatu perbuatan dengan larangan yang jelas

lantaran sighatnya menunjukkan hal tersebut. Artinya, perbuatan yang makruh

bila dikerjakan, pelakunya tidak mendapatkan siksa, namun kadang-kadang

tercela.53

Secara berbeda Syuyuthi Thalib., pakar Hukum Islam Indonesia

berpandangan bahwa: Asal hukum talak itu adalah haram. Kemudian karena

illatnya maka hukum talak itu menjadi halal atau mubah (boleh). Al-Qur’an

secarang berulang kali menyebut kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasan.

Dengan demikian ternyata menurut al-Qur’an yang boleh melakukan talak,

apabila terdapat sebab yang menghalalkan.54

Sedangkan golongan Hanabilah cenderung mengeakomodir dari berbagai

sudut pandang, dimana hukum talak amat kondisional, artinya sesuai dengan

51 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis ( Bandung: Mizan, 2002),183.
52 Abdurrahman Al-Jaziri, Merajut Kehidupan Pasca Pernikahan (Jakarta: Wahyu Press, 2003),
312.
53 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, terj. M. Tolcha Mansoer, et.al, Juz 1
(Bandung: Risalah, 1985), 175-176.
54 Syuyuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, cet ke-5
(Jakarta: UI Press, 1986), 100.
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situasi dan keadaan suami istri. Dalam arti, talak bisa dihukumi wajib, haram,

mubah atau sunnah. 55

1. Talak Wajib, ialah yang dilakukan oleh dua orang hakam atau hakim

akibat syiqaq suami istri yang tidak dapat didamaikan. Talak dalam hal ini

merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik, termasuk juga talak

yang dilakukan oleh suami kepada istri karena ila’ (sumpah tidak akan

menggauli istri selamanya).

2. Talak Haram, yaitu talak yang dijatuhkan tanpa adanya sebab dan alasan.

Karena talak ini akan merugikan kedua bela pihak, antara suami dan istri,

menghilangkan kemaslahatan dan nikmat Allah, demikian menurut

penganut mazhab Hanafi. Alasan talak ini diharamkan, menurut Sayyid

Sabiq, adalah berdasarkan Sabda rasullullah SAW yang berbunyi56

Artinya : “Dari Ibu Abbas RA, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak
(boleh) berbuat yang membahayakan dan tidak (boleh)
membalas dengan bahaya (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

3. Talak Mubah, yaitu talak yang terjadi karena adanya suatu sebab, istri

tidak dapat menjaga diri di kala suami tidak ada, istri yang membahayakan

suami atau akhlaknya tidak baik.

55 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VIII (Beirut: Dar Al-Bayan, 1968), 12.
56 As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah VIII,( Beirut: Dar Al-Bayan 1968), 13.
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4. Talak Sunah, yaitu talak terhadap istri yang menyia-nyiakan kewajiban

terhadap Allah SWT, seperti istri tidak taat agama, tidak shalat dan sering

meninggalkan ibadah, meski dudah diperingatkan berkali-kali, tidak

memberikan keamanan di tempat tidurnya akibat perbuatan amoral yang

dapat menjerumuskan suami.

5. Talak Makruh, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istri yang

shalehah dan berbudi mulia.57

c) Bentuk-Bentuk Perceraian

Secara konseptual perceraian terjadi atas dua bentuk utama, yaitu

pemutusan perkawinan dari pihak suami atau dikenal dengan talak atau dzihar.

Sedangkan perceraian atas gugatan dari pihak istri atau disebut dengan khulu’.

Adapun penjelasan keduanya sebagai berikut;

1) Cerai Talak (dzihar)

a) Pengertian Talak

Secara bahasa talak berarti melepas, mengurai atau meninggalkan;

melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi

seperti tali pengikat perkawinan.58 Adapun pemegang hak talak pada dasarnya

berada di tangan seorang suami (laki-laki). Hal-hal yang mendasari wewenang

talak pada suami adalah sebagai berikut:

1. Akad nikah dipegang oleh suami. Suami yang menerima ijab dari pihak

istri pada waktu melaksanakan akad nikah.

57 Peunoh Daly, Hukum perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan
Ahlussunnah dan Negera-Negara Islam (Malaysia: Thinker Library, 1994), 253-254.
58 Supriatna, Fatma Amilia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Bidang
Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 19.
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2. Suami wajib membayar nafakah istrinya dalam masa perkawinannya dan

dalam masa istri menjalankan masa ‘iddah, apabila ia mentalaknya.

3. Suami wajib membayar mahar kepada istrinya pada waktu akad nikah, dan

dianjurkan membayar uang mut’ah (pemberian sukarela dari suami

kepada istrinya) setelah suami mentalak istrinya.59

4. Perintah-perintah mentalak dalam al-Qur’an dan Hadist banyak ditujukan

kepada suami, seperti dalam surat at-Thalaq ayat 1 dan al-Baqarah ayat

231.

5. Laki-laki lebih tabah dalam menghadapi sesuatu yang kurang

menyenangkan dibandingkan perempuan.

b) Hukum Talak

Talak pada dasarnya merupakan hak suami, sehingga ikrar talak hanya

dilakukan oleh suami atau pengganti atau wakilnya, tetapi dia tidak boleh

melakukan dengan tanpa pertimbangan yang matang.60

Hukum talak pada dasarnya dibagi dalam lima bentuk sesuai dengan

kondisi mengapa talak itu perlu dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Adapun

hukum dari talak adalah sebagai berikut:

1. Wajib, yaitu apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara kedua suami istri,

kemudian diutus dua orang hakam (pendamai) tetapi kedua hakam itu

gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika

itu wajib menjatuhkan talak.

59 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. Ke-1
(Yogyakarta: Teras, 2011), 87.
60 Makinuddin, “Analisis Hukum Islam terhadap Alasan-alasan Perceraian di Indonesia”, Al-
Qanun, Vol. 13  No. 1 (Juni, 2010), 258.
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2. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab

musababnya.

3. Mubah (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik

pergaulan dengan istrinya.

4. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi

nasehat tetapi tidak diacuhkannya.

5. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau

dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.61

c) Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan

terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud.

Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat talak ada yang

berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan syighat talak. Suatu

talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka talaknya tidak sah. Rukun

dan Syarat Talak adalah sebagai berikut :

1. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan yang berhak

menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkan talak.

Suami baru dapat menjatuhkan talak kepada istrinya apabila telah

melakukan akad nikah yang sah. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh

suami agar talak yang dijatuhkannya sah, yaitu berakal, baligh, dan atas

kemauan/kehendak sendiri.

61 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Cet. Ke-5 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
1395 H/1974), 113.
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2. Istri. Untuk sahnya talak, istri harus dalam kekuasaan suami, yaitu istri

tersebut belum pernah ditalak atau sudah ditalak tetapi masih dalam masa

iddah.

3. Syighat atau lafadz talak. Yaitu lafadz yang menunjukkan putusnya ikatan

perkawinan, baik lafadz sharih maupun kinayah. Ada 2 (dua) syarat

syighat talak, yaitu :

a. Lafadz tersebut menunjukkan talak, baik sharih maupun kinayah.

Oleh karena itu tidak sah talak dengan perbuatan.

b. Lafadz tersebut dimaksudkan sebagai ucapan talak bukan karena

keliru.62

a) Macam-macam Talak

Talak dapat dikelompokkan dalam berbagai macam tergantung pada

prasyarat yang harus dipenuhinya, adapun mcam-macam talak adalah sebagai

berikut:

1) Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau sesuai dengan kondisi

keadaan istri waktu talak itu diucapkan, talak dibedakan menjadi:

a. Talak sunni, merupakan talak yang pelaksanaannya sesuai dengan

tuntunan al-Qur’an dan sunnah. Kriteria dari talak ini antara lain: istri

sudah pernah dikumpuli, istri segera melakuan iddah setelah ditalak,

istri yang ditalak dalam keadaan suci baik di awal suci atau diakhir

suci, dalam masa ssuci pada waktu suami menjatuhkan talak istri tidak

dicampuri.

62 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 141-143
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b. Talak Bid’iy, merupakan talak yang dijatuhkan tidak menurut

tuntunan agama. Yang termasuk dalam talak bid’iy : talak yang

dijatuhkan pada waktu istri sedang menjalani haid atau sedang nifas,

dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi

telah dikumpuli lebih dahulu.63 Talak bid’iy dilarang kerana

memudaratkan istri yaitu memperpanjang masa iddah.

c. Talak la Sunni wala bid’iy, Talak yang termasuk dalam kategori ini

adalah talak yang bukan sunni dan bukan pula bid’iy, yaitu : talak

yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak yang

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah

lepas dari masa haid (monopause), dan talak yang dijatuhkan kepada

istri yang sedang hamil.64

2) Ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk

menjatuhkan talak:

1. Talak sharih, merupakan talak yang apabila seorang menjatuhkan

talak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata at-Thalaq

atau al-Firaq , atau as-Sara. Ketiga kata tersebut terdapat dalam al-

Qur’an atau hadits yang maksudnya jelas untuk menceraikan istri.

Dengan menggunakan lafadz tersebut, seseorang yang mentalak

istrinya maka jatuhlah talak tersebut walaupun tanpa niat.

63 Supriatna, Fatma amalia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Bidang Akademik
UIN Sunan Kalijaga, 2008),  31.
64 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 137.
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2. Talak kinayah atau kiasan, merupakan talak yang dilakukan seseorang

dengan menggunakan kata-kata selain dari kata- kata lafadz sharih.

Suami mentalak istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau

samar-samar. Seseorang yang menggunakan lafadz kinayah baru jatuh

talaknya jika dia niatkan bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak.

3) Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak,

talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak raj’iy, merupakan talak yang si suami diberi hak untuk kembali

kepada istri yang ditalaknya tanpa harus melalui akad nikah yang

baru, selama istri masih dalam masa iddah. Talak raj’iy tidak

menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali dan yang termasuk

dalam talak ini adalah talak satu atau talak dua.

b. Talak ba’in, merupakan talak yang tidak diberikan hak kepada suami

untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada

mantan istrinya, maka harus dilakukan dengan akad nikah yang baru

yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Talak ba’in ini

menghilangkan tali ikatan sumai istri. Talak ini terbagi dalam :

3. Ba’in sughra, yaitu talak yang tidak memberikan hak rujuk kepada

suami, tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan

tidak disyaratkan bahwa istri harus menikah dahulu dengan laki-laki

lain. Adapun yang termasuk talak ini adalah talak satu dan talak dua.

4. Ba’in kubra, yaitu talak yang apabila suami ingin kembali kepada

mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru,



40

disyaratkan pula bahwa terlebih dahulu istri harus sudah menikah

dengan orang alin dan telah diceraikan. Yang termasuk talak ba’in

kubra ini adalah talak yang ketiga kalinya.65

4) Ditinjau dari cara menyampaikan talak:

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

dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan si istri mendengarkan

langsung ucapan suaminya tersebut.

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

tertulis, kemudian disampaikan kepada istrinya, dan istrinya membaca

serta memahami maksud dan isinya.

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

isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqaha mengatakan

bahwa talak dengan isyarat bagi orang tuna wicara adalah sah apabila

dia buta huruf. Akan tetapi jika dia dapat menulis, maka dia harus

melaksanakan talaknya dalam bentuk tulisan, karena hal ini lebih jelas

dibandingkan dengan isyarat.

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

istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan darinya untuk

menyampaikan maksud dia mentalak istrinya tersebut.66

d) Faktor dan Alasan Perceraian

Perceraian muncul disebabakan oleh faktor-faktor yang menimbulkan

gugatan perceraian. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

65 Supriatna, Fatma amalia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Bidang Akademik
UIN Sunan Kalijaga, 2008), 32-33.
66 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: Dina Utama, 1993), 140-141.
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1) Poligami tidak sehat,

2) Krisis Ahlak,

3) Cemburu,

4) Kawin Paksa,

5) Ekonomi,

6) Tidak Ada Tanggungjawa,

7) Kawin dibawah Umur,

8) Kekejaman Jasmani,

9) Dihukum,

10) Cacat biologis,

11) Politis,

12) Gangguan pihak ketiga,

13) Tidak ada harmonisasi dan lain sebagainya.67

Faktor-faktor yang kompleks tersebut di atas menyebabkan seseorang memiliki

alasan untuk bercerai dengan istri atau suaminya.

Lebih lanjut, Pasal 209 KUHPer menyebutkan berbagai alasan yang

mengakibatkan perceraian.68 Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan

gugatan perceraian, diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan

dipertegas lagi dalam pasal 19 P.P. No.9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai

berikut:

67 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan ke-6
(Yogyakarta: Liberty, 2007), 104
68 Pohan R. Sotetojo Prawirohamidjojo Marthalena, Hukum Orang dan Kkeluarga (Surabaya:
Unair, 2008), 14.
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

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

turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar

kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman selama 5 tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain.

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

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.69

Sedangkan alasan-alasan bubarnya perkawinan (perceraian) sesuai pasal

199 KUH Perdata, antara lain:

a. Kematian salah satu pihak

b. Keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun diikuti

dengan perkawinan si istri atau suami setelah mandapatkan izin dari

hakim sesuai dengan pasal 494.

c. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang,

serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam registrasi catatan sipil.

d. Karena kematian salah satu pihak.70

69 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan ke-6
(Yogyakarta: Liberty, 2007), 129.
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2) Cerai Gugat (khulu’)

a) Pengertian Cerai Gugat (Khulu’)

Istilah gugatan berasal dari kata gugat yang mana mendapatkan akhiran -

an, sehingga menjadi gugatan. Gugatan sendiri mempunyai pengertian untuk

memulai dan menyelesaikan perkara perdata yang terjadi diantara anggota

masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan

pemeriksaan kepada Pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara

perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan dan ditujukan

pada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara

(posita) dan disertai apa yang menjadi tuntutan penggugat.71

Sedangkan menurut arti bahasa gugatan adalah tuntutan, kritikan,

senggahan, dan celaan.72 Dalam tulisan Adi Bahari, cerai gugat memiliki makna

pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri.73 Dalam

pandangan berbeda, cerai gugat dilihat sebagai hasil suatu perbuatan yang

bermakna ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang

diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami)

menyetujuinya, sehingga pengadilan agama  mengabulkan permohonan

dimaksud.74

70 Manan Abdul, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta:
Prenada Media Group, 2005), 455
71 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Pengadilan Agama (Bandung: Alumni, 1993),14.
72 W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: 1982), 373.
73 Adi Bahari, Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak,
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), 48.
74 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.
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Kata Khulu’ sendiri menurut istilah, adalah menebus isteri akan dirinya

kepada suaminya dengan hartanya, maka tertalaklah dirinya.75 Adapun yang

maksud khulu’ yang dikehendaki menurut ahli fikih adalah permintaan isteri

kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan

disertai pembayaran ’iwadh, berupa uang atau barang kepada suami dari pihak

isteri sebagai imbalan penjatuhan talaknya. 76

Cerai gugat atau yang disebut juga dengan kata khulu’ pada dasarnya

merupakan sebuah kesepakatan perceraian antara suami isteri atas permintaan

isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Kata

Khulu’ sendiri disebutkan dalam misalnya QS. Al-Baqarah ayat 229 sebagai

berikut:

Artinya: Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan
cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal
bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan
kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa

75 Abu Mansur, Lisan el-Arab (Kairo: Daar el-Hadist, 2003), 182. (dikutip dari Darmiko Suhendra,
“Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. 1: 219 – 233 (Juni,
2016), 221.
76 Ibid., 221.
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keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan
oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-
hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim.77

Khulu’ pada hakekatnya adalah pemberian hak yang sama bagi wanita

untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada

kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki.

Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan

menyadarkan suami bahwa isteri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri

perkawinan. 78

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa gugatan

perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah

Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan

tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.79 Secara lebih rinci dapat dipahami

bahwa gugat cerai merupakan sebuah upaya seorang isteri untuk berpisah dengan

suami atas dasar berbagai pertimbangan yang sah menurut ajaran Agama dan

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b) Syarat Cerai Gugat (Khulu’)

Perceraian yang dilakukan dengan jalan khulu’ harus memenuhi beberapa

syarat antara lain:

77 Al-Qur’an, 2: 229.
78 Darmiko Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1
No. 1: 219 – 233 (Juni, 2016),  221
79 Undang-Undang  Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam sSerta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya:
Kesindo Utama, 2012), 235
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1. Jika seorang suami kelihatan sangat membenci isteri, akan tetapi seorang

suami tersebut sengaja tidak ingin menceraikan isterinya dengan tujuan

agar ia seperti wanita yang tergantung.

2. Akhlak suami yang buruk terhadap sang isteri, seperti suka menghina dan

suka memukul atau dengan kata lain terjadi kekerasan dalam rumah

tangga.

3. Agama sang suami yang buruk (kualitas keimanan yang rendah), seperti

seorang suami suka melakukan dosa-dosa seperti minum khomr, berjudi,

berzina, atau sering meninggalkan sholat dan lain-lain.

4. Jika suami tidak menunaikan hak utama kepada isteri, seperti tidak

memberi nafkah kepadanya padahal ia mampu.

5. Jika suami ternyata tidak bisa menggauli isterinya dengan baik misalnya

suami dalam keadaan cacat, atau jika suami tidak bisa memenuhi

kebutuhan biologisnya karena condong kepada isteri yang lain (dalam

kasus poligami).

6. Jika sang isteri sama sekali tidak membenci suaminya namun khawatir

tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga tidak bisa

menunaikan hak-hak suaminya dengan baik. Maka dibolehkan baginya

meminta agar suaminya meridhoi untuk khulu’.

7. Jika seorang isteri membenci suaminya bukan karena akhlak yang buruk

dan juga bukan karena agama suaminya yang buruk. Akan tetapi sang

isteri tidak bisa mencintai suaminya karena kekurangan pada jasadnya,

misalnya cacat.
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c) Hukum Cerai Gugat (Khulu’)

Dalam hal ini, Imam Nawawi berpandangan bahwa hukum asal dari khulu’

adalah boleh menurut ijma’ para ulama. Baik tebusannya berupa seluruh mahar

atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak.

Sedangkan al-Jaziri secara lebih rinci membagi hukum khulu’ menjadi

empat:

1) Boleh, apabila diperlukan

2) Wajib, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah

3) Haram, apabila menimbulkan kedzaliman pada isteri dan anak

4) Makruh, hukum asalnya menurut sebagian ulama.80

Khulu’ sebagaimana talak dapat dilakukan secara langsung antara suami

isteri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan Imam

Nawawi81 bahwa khulu’ dapat dilakukan tanpa hakim karena merupakan

pemutusan akad dengan saling suka rela yang bertujuan untuk menolak

kemudharatan. Artinya apabila isteri tidak membenci suami, akan tetapi keduanya

sepakat untuk khulu’ tanpa sebab maka itupun diperbolehkan.

Walaupun khulu’ dapat dilakukan di luar pengadilan, namun secara formal

tidak diakui negara. Pengesahan khulu’ secara legal menurut Undang-Undang,

pihak yang berperkara harus mengajukannya ke Pengadilan Agama.82 Artinya

suatu gugatan perceraian akan diakui negara dan akan memiliki kekuatan legal

formal apabila dilakukan di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang

80 Al Jaziri, Al fiqh ala Al Madzahib Al Arba’ah, IV/186
81 Al Majmuk Syarh Al Muhadzab, XVII/13
82 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVI Pasal 114
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hakim. Hal ini termuat dalam (Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum PP No.9/1975

tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Kemudian,

apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dari

pihak istri, maka hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan

diantara keduanya.83

Khulu’ yang diajukan melalui lembaga pengadilan harus memenuhi syarat-

syarat antara lain:

1. Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya

2. Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada ijin

atau alasan yang jelas. artinya suami meninggalkan isteri dengan sadar

dan sengaja

3. Suami di hukum penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan

dilangsungkan

4. Suami bertindak kejam dan suka menganiaya isteri

5. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena

cacat badan atau penyakit yang dideritanya.

6. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa

kemungkinan untuk rukun kembali

7. Suami melanggar taklik talak yang di ucapkan saat ijab-qobul

8. Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan

ketidakharmonisan dalam keluarga

83 www.segores-info.blogspot.com, “Pernikahan, Talak  dan Rujuk  Dalam Islam”, diakses tanggal
11 Januari 2016
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d) Pandangan Ulama’ terhadap Khulu’

Imam Malik, Syafi’i dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang

isteri  boleh melakukan khulu’ dengan memberikan harta yang lebih banyak dari

mahar yang pernah diterimanya dari suami, jika kedurhakaan itu datang dari

pihaknya, atau juga memberikan yang  sebanding dengan mahar atau lebih sedikit.

Akan tetapi segolongan ulama di antaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak

bin Rawaih berpendapat bahwa tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang

melakukan khulu’) lebih dari mahar yang diberikan dahulu. Demikian ini juga

pendapat dari Sa‟id bin Musayyab, Atha, Amar bin Syua‟ib, Az Zuhri dan Rabi

bin Anas.84 Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

Artinya: ”Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi. Sambil
berkata; ”wahai Rasul! Aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi
aku ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasul, ”Maukah kamu
kembalikan kebunnya”, jawabnya “mau” maka Rasul bersabda,
”terimalah Tsabit kebun itu dan Talak lah ia satu kali”

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa khulu’ boleh diadakan berdasarkan kerelaan

suami isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. Berdasarkan fiman Allah

SWT dalam surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

84 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 310. Lihat
juga Ibnu Arabi, Ahkamul Qur’an, (Beirut: Daar el-Fikri, tth), I :265.  dikutip dari Darmiko
Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. 1: 219 –
233 (Juni, 2016), 223
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Artinya: “Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

Abu Qilabah dan Hasan Basri berpendapat bahwa suami tidak boleh

menjatuhkan khulu’ atas isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya berbuat zina.

Karena mereka mengartikan bahwa “keji” dalam ayat diatas adalah zina. Lebih

lanjut, Daud berpendapat bahwa suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ kecuali

bila ada kekhawatiran bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum

Allah, berdasarkan ayat diatas tersebut secara zhahir. Adapun An-Nu’man

mengatakan bahwa khulu’ dapat dijatuhkan meskipun merugikan. Berdasarkan

aturan fikih, tebusan itu diberikan kepada isteri sebagai imbangan talak yang

dimiliki suami. Oleh karena itu, talak diberikan kepada suami jika ia membenci

isteri, maka khulu’ diberikan kepada isteri jika ia membenci suami. Dengan

demikian terdapat keseimbangan antara keduanya.85

Sebagian ulama berpendapat, Khulu’ boleh (mubah) ketika terjadi Syiqaq

(perselisihan terus menerus) dan ketidak cocokan diantara keduanya, dibolehkan

pula ketika Istri membenci Suaminya karena keburukan akhlaknya atau agamanya

atau karena kesombongannya. Demikian juga jika istri khawatir tidak dapat

menunaikan hak-hak Allah.86

85 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Mazhab, 462. (dikutip dari Darmiko Suhendra,
“Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. 1: 219 – 233 (Juni,
2016), 225)
86 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 552
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Hukum Khulu’ dapat menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan

keluarga istiqamah, walaupun begitu khuluk dianggap sah kendati makruh hal ini

dikarenakan firman Allah SWT:

Artinya: …”jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin
(mahar) itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian
itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (An-Nisa’: 4).87

Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan khulu’ dianggap batal.

Diaman ia berkata:  “Khulu’ adalah seperti yang terdapat dalam hadits Sahlah,

dimana ia membenci suaminya lalu ia memberikan mahar sebagai tebusan,

demikian itulah khulu’ ”.88

Haramnya Khulu’ disebabkan karena suami menyakiti istrinya seperti

bertindak kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain  sebagainya

supaya si istri melakukan khulu’. Maka khuluk istri dianggap  batal dan jatuh

raj’i.89

Sementara kedudukan khulu’ menurut ulama adalah :

1. Jumhur ulama: khulu’ termasuk thalaq ba’in, menurutnya

mengkategorikan khulu’ ke dalam fasakh tidaklah tepat karena dalam

khulu’ terdapat unsur ikhtiar (kesadaran untuk melakukan). Sedangkan

dalam fasakh unsur ikhtiar tidak ada.

87 Al-Qur’an, 4: 4.
88 Ibn Qudamah, Al-Kafi fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 3 (Beirut: Dar al Fikr, t.th),  99.
89 Syihabuddin al Ramli, Nihayat al Muhtaj ila Syarh al Minhaj, Juz 6 (Beirut: Dar al Kutub al
Ilmiyah, 1993), 393.
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2. Imam Ahmad bin Hanbal, Daud Az-Zahiri dkk: khulu’ termasuk fasakh,

dengan alasan, jika khulu’ dikategorikan ke dalam thalaq, maka berarti

thalaq dalam Islam itu empat kali, sedangkan dalam ayat Al-Quran thalaq

ada tiga kali dan juga, dalam khulu’ meskipun isteri mempunyai masa

iddah tetapi suami tidak berhak rujuk atau kembali kepada isterinya yang

telah di khulu’.90

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa khulu’ pada

dasarnya harus didsari oleh alasan yang benar. Apabila khulu’ dilakukan tanpa

alasan yang dibenarkan, sebagaimana dalam hadist disebutkan bahwasanya

perempuan yang meminta  cerai tanpa alasan maka tidak akan mencium bau surga

sebagaimana sabda  Rasulullah SAW.:

Artinya: “wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan
yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga.”(HR.
Turmudzi).91

Dari beberapa pandangan tentang hukum khulu’ diatas dapat dipahami

bahwa khulu’ atau cerai gugat, pada dasarnya sama dengan perceraian yang

merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Khulu’ menjadi boleh dengan

alasan yang tepat dan dibenarkan oleh Agama, dan sebaliknya khulu’ dilakukan

tanpa alasan yang dibenarkan oleh Agama sebagaimana dikatakan oleh Imam

Ahmad merupakan hal yang diharamkan. Artinya beberapa Ulama’ beberda

90 Yuliatin, “Implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam Hitungan Thalaq terhadap Cerai
Khulu’”, Al-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 12 No. 1 (Juni, 2012), 107–125.
91 Turmudzi, Sunan Turmudzi, Juz 5(Beirut: Dar al Fikr, t.th), 125.
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pandangan dikarenakan perbedaan sudut pandang masing-masing terhadap khulu’

itu sendiri.

e) Akibat Khulu’

Akibat khulu’ sama dengan akibat talak ba’in shughra. Suami tidak

mempunyai hak untuk merujuki bekas istrinya. Sebagian ahli fiqih berpendapat

bahwa masa ‘iddah dari bekas istri yang di khulu’ ialah satu kali haid.92 Namun

Jumhur Ulama berpendapat bahwa iddahnya istri yang dikhulu’ ialah tiga kali

quru’ kalau mereka masih haid.

Menurut Ibnu Taimiah, dalam talaq biasa, iddah itu tiga kali quru’ adalah

untuk memperpanjang masa rujuk, agar suami bisa berpikir panjang untuk dapat

merujuk istrinya dalam masa iddah. Sedangkan dalam khulu’ rujuk itu tidak ada,

maka iddahnya hanya satu kali haid, dimaksudkan hanya untuk membersihkan

kandungan saja.93

f) Hikmah Khulu’

Dari penjelasan masalah khulu’ diatas mengandung hikmah atau sisi

baiknya, yakni:

1. Sarana untuk memilih pasangan hidup yang baik dan harmonis.

2. Bentuk pengakuan Islam atas realita kehidupan dan kondisi kejiwaan

yang mungkin berubah dan berganti.

3. Menghindari suami yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik.

92 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Bulan bintang, 1987), 187-188.
93 Supriatna, Fatma amalia, dan Yasin Baidi, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Bidang Akademik
UIN Sunan Kalijaga, 2008). 58.



54

4. Memberi kebebasan untuk memilih sejauh yang diperbolehkan oleh

agama.

5. Menghindari diri dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh suami

maupun isteri.

Menurtu pendapat Al-Jurzawi, khulu’ sendiri pada dasarnya dibenci oleh

syari’at seperti halnya talak. Dimana semua akal dan perasaan sehat menolak

khulu’, hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk

menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT.

Maksudnya Hikmah khulu’ untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya

pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri

hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka

khulu’ diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan

masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.94

Hukum dibolehkannya khulu’ Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah

ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: ”Kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya”.

94 Darmiko Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1
No. 1: 219 – 233 (Juni, 2016),  225
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4. Memberi kebebasan untuk memilih sejauh yang diperbolehkan oleh

agama.

5. Menghindari diri dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh suami

maupun isteri.

Menurtu pendapat Al-Jurzawi, khulu’ sendiri pada dasarnya dibenci oleh

syari’at seperti halnya talak. Dimana semua akal dan perasaan sehat menolak

khulu’, hanya Allah SWT saja Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk

menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah SWT.

Maksudnya Hikmah khulu’ untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya

pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri

hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga, maka

khulu’ diperbolehkan. Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan

masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.94

Hukum dibolehkannya khulu’ Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah

ayat 229 yang berbunyi:

Artinya: ”Kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan isteri untuk menebus dirinya.
Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya”.

94 Darmiko Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1
No. 1: 219 – 233 (Juni, 2016),  225
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Ayat di atas menunjukkan bahwa ketika pertalian pernikahan tidak lagi

membawa maslahat yaitu guna menjalankan hukum-hukum Allah, maka percerain

merupakan sesuatu solusi yang dibenarkan. Meskipun khulu’ sendiri sebnarnya

sebagai pilihan terakhir setelah ketidak adaan solusi.

2) Langkah-langkah Pengajuan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (PA)

a. Proses Pengajuan Gugatan

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 Proses mengajukan gugat

cerai antara lain:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan

Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan

Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui

Perwakilan Republik Indonesia setempat.95

Agar gugatan memenuhi syarat, maka tidak boleh terabaikan salah satupun

dari syarat formil. Pengabaian terhadap syarat formil mengakibatkan gugatan

mengandung cacat. Artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi tata tertib

beracara yang ditentukan Undang-Undang.96

b. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat

Dalam kitannya dengan khulu’ atau gugatan cerai yang dilakukan oleh

isteri terhdap suaminya, di Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara

95 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara), 156.
96 M. Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Pengadilan Agama, Cet k e-5
(Jakarta:  Sinar Grafika), 16-30.
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Hukum perlu melakukan pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA)

sebagai representasi pemerintah. Adapun prosedur untuk mengajukan gugatan

cerai oleh istri sebagai berikut:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan

Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan

Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Pemerintahan

RI setempat.

2. Gugatan Perceraian karena alasan:

a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun

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

karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun

terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima

apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi

kembali ke rumah kediaman bersama.

b) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat

diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar

pihak keluarga serta orang-orang yagn dekat dengan suami istri

tersebut.
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c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang

berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan

putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan

salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai

keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

3. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan  penggugat

atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang  mungkin dikabulkan,

Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak

tinggal dalam satu rumah.

4. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat

atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:

a) Menentukan nafkah yang harus ditanggungkan oleh suami.

b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-

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

menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.97

c. Syarat-Syarat Administratif

Syarat-syarat administratif yang diperlukan dalam mengajukan gugatan

cerai di PA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing

dibubuhi meterai Rp 6000,-.

2. Surat keterangan lurah/kepala desa untuk cerai.

97 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 80.
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3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi KTP 1 lembar folio 1 muka

(tidak boleh dipotong) yang dimeteraikan Rp 6000,-.

4. Kartu Keluarga (KK) dan fotokopinya.

5. Akta kelahiran anak (jika punya anak) dan fotokopi akta kelahiran anak,

dibubuhi meterai, juga dilegalisasi di Kantor Catatan Sipil.

6. Surat izin atasan (bagi PNS/TNI/Polri).

7. Bila bersamaan dengan gugatan perceraian dilakukan pula gugatan terhadap

harta bersama maka perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikannya harta benda

seperti :

a) Sertifikat tanah (bila atas nama penggugat/pemohon).

b) BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/ STNK (Surat Tanda

Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor.

c) Buku tabungan.

d) Kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain.98

d. Alasan-alasan Yang Dibenarkan dalam Melakukan Gugatan

Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pada pasal 19 juga menjelaskan

tentang alasan-alasan terjadinya perceraian yang tidak lain memiliki poin-poin

sama dengan yang disebutkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa

alasan yang membolehkan isteri mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan

Agama sebagai berikut:

1. Suami Cacat atau Aib

98 Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh
Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,  2012), 34.
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Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntu dan lemah syahwat.

Imam Syafi’i dan Imam Maliki menambahkan cacat lainnya berupa gila,

lepra, kusta dan kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin

Hambal menambahkan dengan banci.99

2. Suami Tidak Memberi Nafkah

Adapun yang dimaksud tidak sanggup memberi nafkah yaitu suami sama

sekali tidak sanggup memberikan sesuatu kepada isteri karena tidak

mempunyai harta benda berupa apapun juga. Dalam hal ini pendapat

Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad boleh menceraikan suami

istri karena tidak ada nafkah dengan syarat harus dengan keputusan Hakim

atau gugatan isterinya.100

3. Suami Dipenjara

Isteri dapat menuntut cerai jika suami menjalani hukuman penjara, dan

karenanya istri menjadi terancam bahaya mengingat jauh dari suami.

Menurut Imam Malik apabila seseorang dengan keputusan Hakim

mendapat hukuman penjara selama 3 tahun atau lebih, kemudian isteri

mengajukan gugatan untuk mengajukan cerai, maka jika tuntutan istri itu

benar, Hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak ba’in. Tetapi Imam

Ahmad menggagapnya fasakh. Ibnu Taimiyah berkata begitu pula isteri

yang suaminya tertawan, dipenjara, dan lain sebagainya. Di mana isteri

99 Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah VIII (Bandung: PT al Ma’arif, 1990), 109.
100 Umar Said, Hukum Islam (Surabaya: Cempaka, 1997), 263.
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tidak dapat berhubungan badan dengan suaminya, hal ini sama dengan

isteri yang hilang.101

e. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain

sebagai berikut:

1) Ketidak harmonisan dalam rumah tangga

Alasan ini paling sering digunakan sebagai dasar perceraian baik oleh

suami ataupun isteri. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan

oleh berbagai hal antara lain: krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya

orang ketiga.

2) Krisis moral dan akhlak

Perceraian juga didasari atas krisis moral dan akhlak, yang akibatnya dapat

dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami atau isteri, poligami yang

tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang

dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, seperti mabuk, berzina, terlibat

tindak kriminal, bahkan utang piutang.

3) Perzinaan

Masalah perzinaan merupakan pemicu awal perceraian. Perzinaan itu

sendiri memiliki arti hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik

oleh isteri maupun suami.

101 Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah VIII (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990), 96.
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4) Pernikahan tanpa cinta

Alasan ini juga kerap kali menjadi alasan perceraian, dimana perkawinan

yang dilakukan tidak didasari atas rasa cinta. Dengan kata lain pernikahan

yang terjadi mengandung unsur keterpaksaan.

5) Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Masalah-masalah dalam perkawinan merupakan hal yang biasa, namun

ketika sebuah masalah yang sederhana berlarut-larut maka tidak menutup

kemungkinan akan menjadi penyebab perceraian. Masalah-masalah

tersebut bisa timbul dari;

a) Tidak adanya keterbukaan antara suami dan istri

b) Tidak adanya saling menghargai antara suami dan istri

c) Tidak adanya upaya penyelesaian setiap ada masalah

d) Tidak adanya rasa saling menyayangi.102

6) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

KDRT tidak hanya menimbulkan luka fisik namun juga psikis. Oleh

karena itu, kenalilah pasangan sebaik mungkin sebelum memutuskan

menikahinya. Jangan ragu untuk melaporkan KDRT kepada lembaga

perlindungan yang ada.

7) Masalah ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi, mamaksa

pasangan suami isteri bekerja untuk memenuhiya, sehingga seringkali

perbedaan pendapatan atau gaji membuat pasangan berselisih, terlabih

102 www.id.m.wikipedia.org/wiki/perceraian, “Perceraian”, diakses tanggal 11 Januari 2016.
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apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan

pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga,

sehingga menjadi alasan untuk bercerai.

8) Masalah keturunan

Anak merupakan impian setiap pasangan suami-istri, sehingga ketidak

hadiran anak akbibat kemandulan ataupun lainnya seringkali menjadi awal

mula ketidakharmonisan dalam rumah tangga.103

Beberapa faktor di atas disinyalir menjadi penyebab terjadinya konflik

dalam rumah tangga yang kemudian berujung pada terjadinya perceraian.

103 www.fyoonamyart.blogspot.com, “Perceraian (Definisi, Faktor, Penyebab, Dampak dan Cara
Mencegahnya)”, diakses tanggal 9 Januari 2016.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan mengambil setting lokasi di

Kabupaten Ponorogo. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya

tentang perceraian yang terjadi pada kalangan tenaga kerja wanita (TKW)

yang bekerja di Luar Negeri (terutama di Hongkong dan Taiwan).

Perceraian dimaksud adalah perceraian yang didaftarkan secara resmi

perkaranya di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Ponorogo.

Pihak-pihak yang terlibat (dimintai informasi) dalam penelitian ini

diantaranya; Kepala Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo atau

yang membidangi, Hakim, pengacara, pelaku perceraian (penggugat dan

tergugat), serta keluarga dari pelaku perceraian. Untuk memfokuskan

penelitian, digunakan pendekatan purposif sampling104, dengan tujuan

untuk menentukan informan-informan kunci, yang dalam hal ini dapat

memberikan informasi secara utuh konteks penelitian.

B. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini di desain dalam latar alamiah (natural setting) dari

objek penelitian tanpa melakukan upaya mengarahkan pada sebuah tujuan

tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif105 yang

menitik beratkan pada interview (wawancara) dan kajian dokumen yang

104 ….yaitu metode  pengambilan  sampel  yang  berdasarkan  pada pertimbangan  kriteria  dan
syarat  tertentu  dan  harus  mewakili  populasi  yang  akan diteliti. (Sugiyono, Metode Penelitian
Kombinasi (mixed methods) (Bandung: Alfabeta, 2016), 126).
105 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 8.
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akan menghasilkan data deskriptif106, sehingga memerlukan deskriptif

analisis. Studi ini hanya terbatas pada kasus perceraian yang terjadi pada

kalangan TKW (Tenaga Kerja Wanita) yang bekerja di luar negeri

khususnya Asia Timur.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menekankan analisisnya

pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan

menggunakan logika ilmiah. Penekanan pendekatan kualitatif bukan pada

pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan

penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.107

C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Tiga Instrumen dan teknik pengumpulam data

utama, yaitu;

1. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film, lain dari record108, yang

tidak dipersiapkan karena permintaan seorang penyidik. Dokumen telah lama

digunakan dalam penelitian sebagai sumber data, dapat dimanfaatkan untuk

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 109

Menurut Burhan Bungin, metode dokumenter adalah salah satu

metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian

106 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.
107 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.
108 Record menurut Guba dan Lincoln (1981:228) adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun
oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau penyajian akunting.
109 Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 161.
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sosial untuk menelusuri data histori.110 Sejalan dengan pendapat tersebut,

dalam penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan data-data berupa

dokumen baik berbentuk rekaman kegiatan (jika ada) atau catatan-catatan

berupa laporan atau apapun yang berkaitan dengan perceraian di kalangan

TKW. Secara khusus data-data terkait gugatan perceraian yang ada di

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang terjadi medio Januari – Juli

2017. Pembatasan bulan dan tahun dimaksudkan untuk memudahkan

melakukan pendalaman kasus melalui pihak-pihak terkait guna

mendapatkan informasi yang lebih fokus dan mendalam.

2. Interview (Wawancara)

Wawancara111 merupakan suatu proses interaksi dan

komunikasi.112 Wawancara atau interview berbentuk komunikasi verbal,

jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.113

Shingga, wawancara (kuesioner lisan) berupa dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.114

Terwawancara atau orang yang sengaja diwawancari disebut dengan

informan115. Dari sisi informan, Esterberg (2002), mengatakan bahwa

110 Bungin, M. Burhan, Penelitian Kualitatif:Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu
Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2008), 121.
111 Interview adalah teknik penelitian yang paling sosiologis karena bentuknya yang berasal dari
interaksi verbal antara peneliti dan responden (sumber: John W. Creswell, Research Design,
Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Amerika: Sage, 2014), 224.
112 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta : LP3ES, 1989),
192.
113 Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.
114 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 132.
115 Informan merupakan pembicara asli (native speaker). Oleh etnografer, informan diminta untuk
berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri. (James P.Spradley alih penerjemah Misbah Zulfa
Elizabeth, 2006:39)
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wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik.116

Wawancara dalam penelitian ini merupakan bentuk semi

terstruktur, dimana tujuan penggunaan bentuk ini adalah untuk

mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan serta

dikontraskan dengan informasi dari wawancara lainnya.117 Dalam

prakteknya peneliti membuat pedoman wawancara yang secara tidak

langsung sejalan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka wawancara dalam

penelitian ini digunakan untuk menggali informasi dari beberapa

Informan kunci yaitu pelaku perceraian dari kalangan TKW. Selain itu,

wawancara digunakan juga untuk menggali informasi dari hakim,

pengacara, serta keluarga dari pelaku perceraian.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan di amati atau diteliti.118

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada kegiatan yang

ada di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Yangmana, peneliti

116 Sugiyono, Metode Penelitina Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 317.
117 Catherine Dawson, Metode Penelitian Praktis: Sebuah Panduan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), 31.
118 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 86.
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berusaha turut hadir dalam proses perceraian yang dilakukan TKW pada

masa penelitian kasus tersebut terjadi (medio April –Juli 2017).

Pengamatan yang dilakukan peneliti bersifat terbuka, dalam hal ini

pengamat/observer mencatat segala sesuatu yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian peneliti berusaha menggunakan alat bantu perekam

video untuk mempermudah menangkap fenomena yang ada, dan juga

melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku catatan

(blocknote) untuk menghindari error yang mungkin terjadi.

D. Teknik Analisis

Setelah pengumpulan data dengan instrumen tersebut, selanjutnya

dilakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan empat kriteria yaitu

derajat kepercayaan (credibility), keteralihan, kebergantungan (dependability),

dan kepastian (comfirmability).119 Pengujian derajat kepercayaan maupun

kebenaran dalam penelitian kualitatif dengan jalan berupaya menemukan sumber

terpercaya sehingga hal yang hakiki, yang intrinsik, yang esensial dapat

diketemukan.120 Dalam prakteknya, langkah yang digunakan dalam menguji

kebenaran data yiatu dengan triangulasi sumber, artinya peneliti menguji

kebenaran data dengan sumber yang berbeda.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis berdasarkan pendapat Miles dan

Huberman dengan menggunakan 3 teknik, yaitu (1) data reduction (2) display

119 Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 324.
120 Noeng Mohadjir. Metodologi Penelitian: Paradigma Positivisme Objektif, Phenomenologi
Interpretif, Logika Bahasa Platonis, Comskyst, Hegelian, dan Hermeneutik, Paradigma Studi
Islam, Matematk Recursion-, -set- Theory & Structural Equation Modeling dan Mixed
(Yogyakarta:Rake Sarasin, 2011), 58.
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data (3) conclusion drawing/verification.121 Dari hasil analisis data diambil

kesimpulan dengan melakukan studi yang dipusatkan pada olahan filosofik dan

teoritik. 122

Langkah-langkah analisis data tersebut secara lebih rinci sebagaimana

dijelaskan oleh Moleong, sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data (wawancara, dokumentasi, maupun observasi).

2. Reduksi data dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi dilakukan

dengan membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang

perlu dijaga sehingga tetap ada di dalamnya.

3. Menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan sambil

membuat koding.

4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

5. Penafsiran data menjadi teori subtantif. 123

121 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 276.
122 Kasjim Salenda, Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Balitbang
Depag RI, 2009),  25.
123 Moleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 190.
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BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Pofil Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Geografis Kabupaten Ponorogo

a. Letak dan Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² habis terbagi menjadi

21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.124 Secara astronomis

Ponorogo berada pada: 111° 17’ – 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8° 20’

Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas

permukaan laut, yang berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan

Nganjuk di sebelah utara. Sebelah Timur Kabupaten Tulungagung dan

Trenggalek. Sebelah Selatan Kabupaten Pacitan. Sebelah Barat Kabupaten Pacitan

dan Wonogiri (Jawa Tengah). Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota

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

Kota Negara Jakarta  kurang lebih 800 Km ke arah Barat.125

Dilihat dari keadaan geografisnya Kabupaten Ponorogo secara teritori di

bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan

Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah

dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4

sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan

produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari

124 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka
2017,(Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017), 4.
125 http://ponorogo.go.id/letak-geografis/ diakses tanggal 14 Juni 2017
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area hutan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan

Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.126

b. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Ponorogo, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur,

Indonesia. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Ponorogo. Kabupaten

Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 279 desa dan 26

kelurahan.

Gambar 4.1
Denah Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ponorogo

Dari sisi keagamaan dan keyakinan, penduduk Kabupaten Ponorogo

menganut agama yang beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa

(98,11%), Kristen berjumlah 2.864 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 2.268 jiwa

(0,27%), Buddha berjumlah 261 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 82 jiwa (0,01%),

Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa (0,002%), agama lainnya berjumlah 25 jiwa

(0,003%), tidak terjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa (1,24%).127

126 Ibid.
127 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo diakses tanggal 14 Juni 2017
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c. Data Penduduk Kabupaten Ponorogo

Penduduk Kabupaten Ponorogo yang tercatat pada publikasi BPS, dari

tahun 2016 dapat dikatakan bahwa antara penduduk laki-laki dan perempuan tidak

menunjukkan selisih yang signifikan. Berdasarkan data BPS yang dirilis dalam

buku “Kabupaten Ponorogo dalam Angka tahun 2017” perbedaan antara

penduduk laki-laki dan perempuan di kabupaten ponorogo sebanyak 210 orang

(Laki-laki < Perempuan). Adapun secara lebih rinci data penduduk Kabupaten

Ponorogo dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016128

Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0 - 4 30.498 28.672 59.170
5 - 9 30.406 28.662 59.068

10 - 14 33.291 31.157 64.448
15 - 19 36.508 29.837 66.345
20 - 24 27.758 23.929 51.687
25 - 29 27.537 26.922 54.459
30 - 34 28.650 28.704 57.354
35 - 39 31.836 32.271 64.107
40 - 44 33.414 34.404 67.818
45 - 49 32.843 34.161 67.004
50 - 54 30.855 32.620 63.475
55 - 59 27.701 27.669 55.370
60 – 64 21.913 21.258 43.171
65 – 69 15.647 17.453 33.100
70 – 74 11.641 14.655 26.296

75+ 13.804 22.138 35.942
Jumlah 434.302 434.512 868.814

128 BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017,(Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017), 50.
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d. Kondisi Ekonomi Penduduk Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap,

fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Hal

tersebut mendukung produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten

Ponorogo, dimana yang tertinggi pada tahun 2007 adalah sektor pertanian dengan

28,77% dan terendah adalah Listrik dan Air Bersih dengan 1,87%. Upah

minimum kabupaten (UMK) pada tahun 2012 adalah Rp.745.000 dan untuk tahun

2016 adalah Rp.1.283.000.

Tabel 4.2
Perkembangan Upah Minimum Kabupaten (UMK)

di Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 - 2016

Tahun Upah Minimum Kabupaten (Rp.) Perkembangan (%)

2012 745.000 -
2013 924.000 24,03
2014 1.000.000 8,23
2015 1.150.000 15,00
2016 1.283.000 11,57

Sedangkan penduduk miskin di Ponorogo berdasarkan indikator

kemiskinan berdasarkan data tahun 2009 – 2013 menunjukkan angka yang cukup

tinggi. Sangat beralasan jika Ponorogo dikatakan sebagai salah satu kabupaten

penyumbang TKI terbesar ke tiga di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan

kondisi ekonomi masyarakat yang ada. Penurunan jumlah angka kemiskinan di

Kabupaten Ponorogo sejalan dengan peningkatan TKI ke luar negeri dari tahun ke

tahun.
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Tabel 4.3
Indikator Kemiskinan (Proversty Indicator)

Kabupaten Ponorogo 2012 - 2016

Tahun
Garis

Kemiskinan
(Rp./Kap/Bln)

Penduduk Miskin

Persentase
(%)

Jumlah
(Jiwa)

2012 224.180 11,70 101.400

2013 239.963 11,92 103.000

2014 247.308 11,53 99.860

2015 251.525 11,91 103.220

2016 266.312 11,75 102.060

Sumber: diadaptasi dari Badan Pusat Statistk (BPS) Kabupaten Ponorogo129

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk miskin di

Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan tinggi, dimana tertinggi pada tahun

2015 sebanyak 103.220 jiwa (11,91%) dan tahun 2013 sebanyak 103.000

(11,92%). Jika dilihat dari data tersebut (tabel 4.3) dapat dikatakan bahwa garis

kemiskinan di Ponorogo hampir tidak ada perubahan dari tahun ke tahun yaitu

berkisar di 11 persen (%). Kondisi demikian menjadi salah satu penyebab warga

Ponorogo berbondong-bondong untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) atau

TKW ke luar negeri dengan maksud untuk memperbaiki kondisi ekonomi

keluarga.

129 BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017,(Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017), 128.
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2. Data Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/ Tenaga Kerja Wanita (TKW) Asal

Kabupaten Ponorogo

Data nasional terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan

sumber Pusat Tenaga Kerja Indonesia tahun 2011 hingga 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.4
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2011 s.d. 2017 (Januari)130

NO. Tahun Jumlah TKI
1 2011 586.802
2. 2012 494.609
3. 2013 512.166
4. 2014 429.672
5. 2015 275.736

6
2016 234.451

2016 (Januari) 23.665
7 2017 (januari) 14.845

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah TKI cukup besar, akan tetapi dari tahun

ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan antara

tahun 2011 dengan 2016 selisihnya sebesar 352.351 TKI. Sedangkan sebaran TKI

berdasarkan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Lima Besar Provinsi Penyumbang TKI Tahun 2016 - 2017

No Provinsi
2016 2017

Januari Januari
1. Jawa Barat 5.308 3.403
2. Jawa Tengah 5.225 3.424
3. Jawa Timur 4.432 2.379
4. Nusa Tenggara Barat 3.912 2.206
5. Lampung 1.692 1.104
6. Dst.

130 Sumber: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI)



75

Data nasional pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa Jawa Timur

merupakan provinsi penyumbang TKI nomer 3 di Indonesia. Sejalan dengan itu,

data terkait dengan tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri tercatat

hingga akhir 2016 berdasarkan pada data yang dirilis oleh BPS Kabupaten

Ponorogo tampak seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Data TKI/ TKW yang berangkat ke Luar Negeri

per Kecamatan Tahun 2016131

131 BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017,(Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017), 48.
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Berdasarkan pada diagram 4.6 di atas total TKI asal Kabupaten Ponorogo

didominasi oleh TKI wanita/perempuan. Dalam data yang dirilis BPS Kabupaten

Ponorogo, menunjukkan bahwa jumlah TKI laki-laki pada tahun 2016 sebanyak

1240 dan wanita sebanyak 3.662 orang, sehingga total TKI tahun 2016 sebanyak

4902. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 179 orang pada tahun 2016 jika

dibandingkan tahun 2015 (4723 orang). 132 Berdasarkan data tersebut dapat

disimpulkan bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia yang berasal dari Kabupaten

Ponorogo di dominasi oleh kaum perempuan. Kondisi tersebut disinyalir

disebabkan oleh sulitnya lapangan pekerjaan serta minimnya upah pekerja (buruh)

di Kabupaten Ponorogo.

Sedangkan untuk sebaran TKI asal Kabupaten Ponorogo berdasarkan

negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 4.7 Berikut:

Tabel 4.7
Daftar Negara Tujuan TKI / TKW dari Kabupaten Ponorogo

Tahun 2015 – 2016

Negara Tujuan 2015 2016

Destination
L P L + P L P L + P

M F M+F M F M+F
1 Malaysia 257 83 340 185 63 248

2 Singapura - 196 196 - 193 193

3 Brunai 10 2 12 15 3 18

4 Korea Selatan 42 3 45 26 4 30
5 Taiwan 785 2013 2798 1007 2009 3016

6 Arab Saudi 1 3 4 1 1 2

7 Amerika 2 - 2 - - -

8 Hongkong - 1326 1 326 - 1389 1389
9 Thailan - - - 1 - 1

10 Jepang - - - 5 - 5

132 BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017,(Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017), 67.
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Jumlah /Total 1097 3626 4 723 1240 3 662 4 902

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja tertinggi berada di negara

Taiwan tahun 2015 sebanyak 2.798 orang (terdiri dari Wanita=2.013 dan Laki-

laki=785) mengalami peningkatan menjadi 3.016 orang (terdiri dari Wanita=

2.009 dan Laki-laki=1.007) pada tahun 2016. Artinya untuk negara Taiwan terjadi

peningkatan jumlah TKI baik laki-laki maupun perempuan..

Oleh karena penelitian ini difokuskan pada TKW di Asia Timur (Republik

Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Makau, Mongolia, Republik Demokratik

Rakyat Korea, Korea Selatan, dan Republik Tiongkok (Taiwan)) 133, maka paparan

datanya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo

di Wilayah Asia Timur Tahun 2015 – 2016

Negara Tujuan
2015 2016

L P Jml. L P Jml.

Republik Rakyat
Tiongkok

- -
-

- -
-

Jepang - - - 5 - 5

Makau - - - - - -

Hongkong - 1326 1326 - 1389 1389

Mongolia - - - - - -

Republik
Demokratik Rakyat
Korea

- -
-

- -
-

Korea Selatan 42 3 46 26 4 30

Republik Tiongkok
(Taiwan)

785 2013 2798 1007 2009 3016

Total 827 3342 4170 1038 3402 4440

133 id.m.wikipwdia.org/Wiki/Asia_Timur, diakses tanggal 21 Maret 2017
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Dari tabel 4.8 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaran TKI di Asia Timur

hanya berada pada tiga negara yaitu Taiwan, Hongkong, Korea Selatan dan

Jepang. TKW asal Indonesia  di Taiwan menempati urutan pertama yaitu

berjumlah 2.798 orang pada tahun 2015 dan 3.016 orang pada tahun 2016, disusul

negara hongkong dengan 1.326 tahun 2015 dan 1389 orang tahun 2016,

sedangkan korea selatan dan jepang menjadi negara paling sedikit dituju oleh TKI

asal Kabupaten Ponorogo .

Berdasarkan data TKI di atas, penelitian ini mengerucut pada tiga negara

Asia Timur yaitu Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan, sedangkan Jepang tidak

terdapat TKW asal Kabupaten Ponorogo yang bekerja disana. Implikasi dari data

tersebut di atas, menjadi patokan untuk melihat kasus gugatan cerai yang

dilakukan TKW asal Kabupaten Ponorogo yang bekerja di Wilayah Asia Timur di

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

3. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

1. Visi Misi

Berdasarkan observasi lapangan, sebagaimana terpampang di ruang lobi

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, Visinya berbunyi ”Terwujudnya

Pengadilan Agama Ponorogo yang mandiri, berwibawa dan bermartabat menuju

Badan Peradilan Agama Yang Agung”.

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, PA Kabupaten Ponorogo memiliki

empat misi, yaitu:

6. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan, sederhana, cepat dan

biaya ringan.
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7. Menciptakan pola kinerja PINTAR (Profesional, Inovatif, Nyaman,

Transparan, Akuntabel dan Ramah).

8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dibidang SDM, administrasi,

teknis dan manajemen peradilan.

9. Memberikan akses berbasis IT terhadap pelaksanaan tupoksi PA

Ponorogo.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsiya didukung oleh personalia yang berkompeten dalam bidangnya

masing. Adapun gambaran struktur organisasi PA Kabupaten Ponorogo adalah

sebagai berikut:

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

KETUA
Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

WAKIL KETUA
Drs. H. Asrofi, S.H., M.H

HAKIM
1. Marilah, MH
2. Drs. Abdullah Shofwandi
3. Maryono, MH
4. Drs. Ngizzuddin Wangidi
5. Drs. Slamet Bisri
6. Dra. Hj. Siti Azizah

PANITERA
Drs. Ishadi, M.H

WAKIL PANITERA
Hadi Wasito, M.H

SEKRETARIS
Dra. Siti Khomariyah

Kasubag Umum
danKeuangan

Nur Laela Kusna, S.Ag

Kasubag Kepeg, dan
Ortala

Norma Atiq, S.H

Kasubag Perencanaan, TI dan
Pelaporan

Faris Handoko, S.H

Sumber: Pengadilan Agama Ponorogo (gambar lengkap lihat lampiran, halaman 149)
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3. Data Kasus Perceraian di Ponorogo

Data terkait perceraian TKW pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar

40 persen (dari total keseluruhan kasus), dan setiap bulan selalu ada perkara yang

masuk dari Taiwan dan Hongkong. Hingga September 2016, kasus perceraian

secara keseluruhan di Ponorogo mencapai 1.670 dengan rincian cerai gugat 1.137

kasus dan cerai talak 533 kasus. Sedangkan pada 2014 terdapat 2091 kasus

perxeraian, dengan rincian cerai gugat 1399 kasus dan cerai talak 692 kasus.

ementara pada 2015 terdapat 2015 kasus dengan rincian cerai gugat 1397 kasus

dan cerai talak 618 kasus.134

Adapun data terbaru terkait pihak berperkara pada Pengadilan Agama

(PA) tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Rekap Pekerjaan Pihak Berperkara pada Pengadilan Agama (PA)

Kabupaten Ponorogo Tahun 2017135

No. Pekerjaan Jumlah Prosentase (%)

1 Petani 342 44.0

2 Karyawan Swasta 78 10.0

3 Ibu Rumah Tangga 66 8.5

4 TKW 99 12.7
5 Wiraswasta 44 5.7

6 Mengurus Rumah Tangga 38 4.9

7 Guru 19 2.4

8 Baby Sitter 15 1.9

9 Sopir 13 1.7

10 PNS 12 1.5

11 Tukang Bangunan 11 1.4

134http://www.tribunnews.com, “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan dan Hongkong
Gugat Cerai Suami”, 31 Oktober 2016, diakses tanggal 12 Juni 2017
135 Di adaptasi dari http://perkaranet.pta-surabaya.go.id/v1/?c_pa=pa.po, diakses tanggal 14 Juni
2017
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12 Buruh Tani 8 1.0

13 Bengkel 5 0.6

14 Kuli Bangunan 5 0.6

15 Biro Travel 4 0.5

16 Serabutan 4 0.5

17 Dosen 2 0.3

18 Juru Masak 2 0.3

19 Kepolisian RI 2 0.3

20 Sd 2 0.3

21 Direktur Pt Surya Adidaya Seja 1 0.1

22 Kontraktor Perum 1 0.1

23 Makelar Sepeda 1 0.1

24 Modin 1 0.1

25 Sltp 1 0.1

26 Usaha Laundry 1 0.1

TOTAL 777 100.0
Sumber: perkaranet.pta-surabaya.go.id

Dari tabel 4.7 di atas jelas tertera bahwa profesi Tenaga Kerja Wanita (TKW)

yang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo sebanyak 99 orang atau 12,7%

nomor dua terbesar di bawah profesi petani.

Implikasi dengan tinginya angka perceraian, saat ini Pemkab Ponorogo

sedang membahas usulan raperda mengenai peraturan TKI, yang mengatur

tentang perceraian seorang TKI. Dalam usulan raperda itu, setiap TKI/TKW, tidak

boleh mengajukan perceraian ketika masih bekerja di luar negeri. TKI/TKW baru

bisa mengajukan perceraian, setelah pulang dari luar negeri. 136

B. Deskripsi Penyebab  (Alasan) yang Mendasari Gugatan Cerai

pada Kalangan TKW Asia Timur  asal Kabupaten Ponorogo

1. Proses pengajuan Gugatan Cerai

136 http://www.tribunnews.com, “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan dan Hongkong
Gugat Cerai Suami”, 31 Oktober 2016, diakses tanggal 12 Juni 2017
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Gugatan cerai TKW Asia Timur asal Kabupaten Ponorogo di

Pengadilan Agama (PA) Kab. Ponorogo, pada umumnya dengan

menggunakan jasa pengacara (advokat) untuk mengurus berbagai

kelengkapan atau berkas-berkas yang dibutuhkan dalam gugatan

tersebut.137 Dapat difahami alasan jarak yang cukup jauh menjadikan jasa

pengacara sebagai pilihan utama dalam pengurusan perceraian (gugatan

cerai). Namun tidak semua TKW lepas tangan, sebagai contoh seorang

TKW yang sedang melakukan gugatan cerai seperti Nikmatul Khoiriyah

menyempatkan dirinya untuk hadir dalam proses gugatan di Pengadilan

Agama Ponorogo dengan didampingi keluarganya, ia mengajukan cuti

untuk mengurus proses gugatanya tersebut.138

Lebih lanjut, Berdasarkan informasi dari pengacara Sigit Ihsan

Wibowo, menyebutkan bahwa sampai dengan bulan Juni 2017 kasus

gugatan perceraian TKW yang ditangani sebanyak 150-an kasus (tidak

hanya di Ponorogo). Adapun total kasus yang ada di Ponorogo

berdasarkan data yang dipublikasi di http://perkaranet.pta-surabaya.go.id

sebanyak 99 kasus dari 777 kasus yang tercatat hingga bulan Juli 2017.

Banyaknya kasus tersebut bukan berarti tanpa ada penanganan

atau upaya dalam melakukan mediasi139 oleh pihak Pengadilan Agama

137 Sebagaimana disampikan Bpk. Sofwandi (Humas PA Ponorogo/ Hakim) dalam wawancara
tanggal 3 Juli 2017, ia mengatakan bahwa “Bpk. Sofwandi (Humas PA Ponorogo/ Hakim): ”…
Untuk masalah gugatan biasanya diwakilkan oleh kuasa hukum….”
138 Nikmatul Khoiriyah, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
139 Kebijakan tentang mediasi perceraian  mengalami  beberapa kali perubahan  terutama terkait
wewenang untuk melakukan mediasi perceraian. Jika sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa proses mediasi dilakukan oleh KUA dan Badan
Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), maka setelah berlakunya UU
Perkawinan proses mediasi dilakukan oleh Pengadilan Agama yang saat itu masih di bawah
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Kabupaten Ponorogo untuk memulihkan kembali kehidupan rumah

tangga mereka (TKW). Namun upaya pendamaian oleh pihak PA hampir

99% tidak berhasil, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hadi Wasito,

Wakil Panitera PA Kab. Ponorogo. Dimana rendahnya keberhasilan

mediasi dalam proses gugatan cerai tersebut salah satu faktor

penyebabnya adalah tidak hadirnya penggugat yang dalam hal ini

diwakilakan kepada pengacara140. Sebagaimana disampaikan oleh Hadi

Wasito ,Wakil Panitera PA Ponorogo:

”Ada akan tetapi prosentasenya sangat kecil soalnya biasanya kalau yang
membawa perkaranya ke PA itu masalahnya sudah sangat rumit sehingga
susah untuk berdamai. Kalau masalahnya cuma ukur-ukur (sederhana)
biasanya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai
diajukan ke PA.”141

Lebih lanjut, dalam proses mediasi antara pihak penggugat dan

tergugat, kehadiran pihak tergugat diwakilkan dengan surat kuasa

(dikuasakan kepada pihak lain/ Pengacara). Sehingga prosentase

terjadinya rujuk sangat kecil atau dapat dikatakan semua berakhir dengan

perceraian.142 artinya kebanyakan mediasi untuk menyatukan kembali

gagal didapat.143

Apa yang disampaikan oleh informan di atas, sejalan dengan data

yang dirilis oleh BPS Kabupaten Ponorogo terkait jumlah perkara yang

Kementerian Agama dan BP4. Kemudian, setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka
mediasi  erceraian  itu tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama namun berada di  bawah MA,
dimana proses mediasi dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama
tersebut. Namun demikian, berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, BP4
tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA.
140 Hadi Wasito, Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.
141 Ibid.
142 Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017.
143 Hadi Wasito, Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.
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diputus Pengadilan Agama, dimana dari 2.581 perkara yang diterima

hanya 90 perkara saja yang dicabut. Adapun secara lebih rinci dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Jumlah Perkara yang Diputus Pengadilan Agama

Kabupaten Ponorogo Tahun 2016144

Bulan
Banyaknya Perkara

Perkara yang
dicabutSisa bulan

Lalu
Perkara yang

Diterima
Jumlah

Januari 575 284 859 12
Pebruari 524 203 727 8
Maret 545 206 751 5
April 489 197 686 6
Mei 495 206 701 7
Juni 463 158 621 6
Juli 386 183 569 8
Agustus 442 267 709 12
September 426 242 668 5
Oktober 404 241 645 4
Nopember 380 220 600 10
Desember 378 174 552 7
Kab.
Ponorogo

2581 90

2. Alasan TKW Mengajukan Gugatan Cerai

Dalam memahami alasan pengajuan gugatan cerai dari TKW,

perlu difahami terlebih dahulu alasan yang mendasari seseorang menjadi

TKW. Dari data lapangan menunjukkan bahwa alasan utama yang

mendasari seseorang bekerja ke luar negeri secara umum disebabkan

faktor ekonomi atau sulitnya mencari lapangan pekerjaan dengan gaji

yang layak di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan data penduduk miskin di

144 BPS Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017,(Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017), 122.
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Ponorogo berdasarkan sumber BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2016

sebanyak 102.060 jiwa (11,75%) dengan penghasilan rata-rata per-bulan

266.312 rupiah. Meski demikian, tidak semua TKW bermasalah dan

mengajukan gugatan perceraian.

Alasan ekonomi pada dasarnya merupakan alasan awal seorang

TKW memutuskan untuk bekerja di Luar Negeri, namun alasan tersebut

kemudian dijadikan alasan kebanyakan mereka (TKW) untuk menggugat

cerai suaminya. Alasan suami tidak memberi nafkah menjadi alasan TKW

untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut pada dasarnya sesuai dengan PP

No. 9 tahun 1975 pada pasal 19, yang menegaskan bahwa alasan-alasan

yang dibolehkan seseorang untuk mengajukan gugatan cerai antara lain:

(1) Suami Cacat Atau Aib, (2) Suami Tidak Memberi Nafkah, dan (3)

Suami dipenjara.

”alasannya macam-macam, tapi yang paling banyak adalah tetap alasan
ekonomi. Termasuk juga kalau yang mengajukan gugatan itu pihak isteri
karena suami kurang tanggung jawab. Tapi yang paling banyak tetap
ekonomi”.145

Jika merujuk pada PP. No. 9 tahun 1975 di atas maka alasan

ekonomi yang disampaikan informan dalam wawancara merupakan satu

hal yang secara eksplisit memiliki makna bahwa seorang suami tidak

mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Kondisi demikian

menjadi awal dari seorang isteri memutuskan untuk menjadi TKW ke luar

negeri.

145 Hadi Wasito, Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.
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Kemudian selain itu ada juga karena suami dipenjara disebabkan

oleh perjudian. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh orang tua

penggugat bapak Mulyadi;

Kulo ngertos masalah niki sampun dangu. Anak kula sampun
kalih periode dados TKW dateng Taiwan nanging artonipun
ingkang di kirim ludes damel judi kalian sabung ayam mantu kulo.
Sakjane sampun kaping kalih mantu kulo mlebet penjara amargi
kasus sabung ayam kalian judi. Tapi anak kulo taksih bertahan
amargi sampun gadah putro kalih. Nanging suwe-suwe anak kulo
akire yo jengah mergo polah tingkahe bojone sing gak kapok-
kapok mlebu metu penjara. Terus mutusake nggugat cerai bojone
(Saya tahu masalah ini sudah lama. Anak saya sudah dua periode
menjadi TKW di Taiwan akantetapi uangnya yang dikirim habis
untuk main judi dan sabung ayam menantu saya. Sebenarnya sudah
dua kali menantu saya masuk penjara karena kasus sabung ayam
dan judi. Tetapi anak saya masih bertahan karena sudah memiliki
anak dua. Tetapi lama-lama anak saya akhirnya jengkel dengan
tingkah laku suminya yang tidak jera keluar masuk penjara. Lalu
memutuskan menggugat cerai).146

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari

sudut pandang PP No. 9 Tahun 1975, yang mendasari alasan seorang

TKW melakukan gugatan adalah ekonomi yang dalam hal ini dilihat

sebagai ketidak mampuan seorang suami memberikan kelayakan hidup,

dan yang kedua suami dipenjara dikarenakan melakukan tindak Kriminal

seperti perjudian.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116,

dimana alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraiana antara

lain:

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

lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

146 Mulyadi, Wawancara, Ponorogo, 30 Juni 2017.
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2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

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

diluar kemampuannya;

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

yang lebih berat  setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak lain;

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

dapat menjalankan  kewajibannya sebagai suami atau isteri;

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga;

7) Suami melanggar taklik talak;

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak

rukunan dalam rumah tangga.147

Alasan-alasan yang mendasari TKW mengajukan gugatan cerai dilihat dari

sudut pandang Kompilasi Hukum Islam, maka dapat digambarkan sebagai

berikut:

1) Suami melakukan perzinaan, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain

sebagainya yang sukar disembuhkan

Kondisi suami yang melakukan perbuatan seperti pemabuk, main

perempuan, berjudi dan lain sebagainya bahkan dilakukan dengan

147 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab XVI Putusnya Perkawinan
pasal 116
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menggunakan uang hasil jerih payah seorang isteri menjadi alasan kuat

seorang isteri (TKW) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Sigit bahwa:

“…suami tidak amanah sehingga berapapun uang yang di kirim isterinya

habis untuk jajan, main judi bahkan ada yang di buat untuk main

perempuan.”148 Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bpk. Sunyoto, orang

tua penggugat bahwasannya uang yang ditransfer oleh isteri tidak

dimanfaatkan semestinya oleh suami di rumah.149

Senada dengan hal di atas Bapak Sofwandi, Hakim PA menyatakan bahwa

“…uang hasil kiriman isterinya habis buat hal-hal yang tidak baik.

Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat main perempuan.”

Kondisi yang demikian ini disebut oleh beberpa informan sebagai ketidak

amanahan seorang suami.

2) Suami meninggalkan pihak isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin dan tanpa alasan yang sah.

Suami yang menghilang (tidak dapat diketahui tempatnya dan tidak dapat

dihubungi) dengan kepergian isteri menjadi TKW juga menjadi alasan

pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan apa yang

disampaikan oleh Nikmatul Khoiriyah, TKW:

“..Awal-awalipun kesah kulo kirim arto, cirose damel modal bisnis
kalian koncone. Kinten-kinten sak suwene setunggal tahun. Terakhir
telpon, garwo kulo nyuwun arto damel kuliah. Alasane bisnis kalih
koncone terus diapusi, akhire mutusaken badhe kuliah. Terus kulo
kirim, bar niku langsung putus komunikasi. Hpne mboten saget

148 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
149 Sunyoto, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
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dihubungi. Sampek sak niki. Akhire kulo mutusne nggugat cerai.” (awal
bekerja saya kirim uang, katanya untuk modal bisnis dengan temennya.
Kira-kira selama satu tahun. Terakhir telepon, suami saya minta uang
untuk kuliah. Alasannya bisnis dengan temannya ditipu, akhirnya
memutuskan untuk kuliah. Lalu saya kirim, setelah itu langsung putus
komunikasi. HPnya tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya memutuskan
menggugat”).150

3) Ketidak harmonisan (suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga).

Ketidak harmonisan menjadi salah satu alasan yang dapat digunakan

penggugat untuk melegalkan gugatannya. Hal ini secara implisit

disampiakan beberapa informan dan bahkan secara tegas didukung oleh

fakta bahwa hampir semua kasus gugatan cerai TKW berujung pada

putusan cerai atau dengan kata lain tidak berhasil dilakukan mediasi. Hal

ini sejalan dengan apa yang disampiakan Bapak Hadi Wasito, Wakil

Panitera dalam wawancara sebagai berikut:

“…masalahnya sudah sangat rumit sehingga susah untuk berdamai.
Kalau masalahnya cuma ukur-ukur (sederhana) biasanya masih bisa
diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai diajukan ke PA.151

Fakta di atas jelas menunjukkan bahwa tidak lagi ada harapan untuk

mempertahankan rumah tangga. Kondisi tersebut seperti yang dilami oleh

Bapak Sutrisno (tergugat) digugat cerai isterinya yang menurutnya tanpa

alasan yang jelas. Tentang hal ini ia menceritakan sebagai berikut:

“Di bulan pertama komunikasi masih baik tapi lama kelamaan isteri
saya jarang menghubungi saya bahkan akhirnya sama sekali tidak
berkomunikasi. Saya di rumah masih kerja seperti biasa karena harus

150 Nikmatul Khoiriyah, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
151 Hadi Wasito, Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.
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membiayai anak serta mertua saya. Karena saya masih tinggal di
rumah mertua saya. Saya tidak pernah menerima kiriman uang dari
hasil kerja isteri saya menjadi TKW. Setelah berjalan hampir empat
tahun , isteri saya pulang dan tiba tiba saya diusir dari rumah mertua
saya. Saya tanyakan apa kesalahan saya, isteri saya tidak menjawab.
Intinya isteri saya minta cerai. Padahal selama pernikahan ini, saya
sudah semaksimal mungkin mencari nafkah untuk mencukupi
kebutuhan kami. Sayangnya isteri saya tidak pernah menghargai usaha
saya. Makanya ketika saya tanya apa kesalahan saya, dia tidak bisa
menjawabnya.”152

C. Deskripsi Faktor-faktor Penyebab Perceraian pada TKW Asia

Timur asal Kabupaten Ponorogo

Faktor-faktor yang mendasari gugatan cerai isteri terhadap

suaminya sangatlah beragam, antara lain: faktor ekonomi, hubungan

sudah tidak harmonis, perselingkuhan, dan terjadi kesenjangan

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

penelitian terkait alasan pengajuan gugatan cerai TKW di Pengadilan

Agama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Mayoritas informan menyatakan bahwa ekonomi merupakan

faktor utama yang dijadikan alasan pengajuan gugatan perceraian.

Kondisi ekonomi yang sulit membuat seorang suami tidak mampu

memberikan nafkah secara baik. Fakta tersebut diperoleh berdasarkan

informasi dari beberapa sumber berikut:

Sigit Ikhsan Wibowo: “..Karena suami mereka tidak bertanggung
jawab secara ekonomi, dalam artian ada  yang suaminya tidak

152 Sutrisno, Wawancara, Ponorogo, 21 Juni 2017.
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bekerja dan ada pula yang suaminya tidak mempunyai pekerjaan
yang tetap.”153

Sutrisno: “..Karena isteri saya merasa penghasilan saya tidak
mencukupi. Saya hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan
40 ribu rupiah perhari. Sementara isteri saya meminta uang
belanja sebesar 50 ribu perharinya. Memang sejak menikah isteri
saya selalu menuntut lebih kepada saya, mungkin itu yang menjadi
alasan dia menjadi TKW. Tetapi saya rasa itu pula yang menjadi
awal isteri saya membangkang.”154

Abdullah Shofwandi (Humas PA Ponorogo/ Hakim): “..faktor
ekonomi yang menjadi dasar gugatan. Dimana isterinya bekerja
sedang suaminya enak-enakan di rumah. Bahkan ada yang uang
hasil kiriman isterinya habis buat hal-hal yang tidak baik.
Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat main
perempuan.”155

Hadi Wasito (Wakil Panitera PA Ponorogo): “..Macam-macam,
tapi yang paling banyak adalah tetap alasan ekonomi. Termasuk
juga kalau yang mengajukan gugatan itu pihak isteri karena suami
kurang tanggung jawab. Tapi yang paling banyak tetap
ekonomi.”156

Mayoritas dari TKW maupun keluarga mereka berasal dari kelas

menengah bawah atau bahkan dapat dikatakan dari golongan ekonomi

bawah.

2) Faktor Perselingkuhan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, mayoritas informan

menjadikan ekonomi sebagai alasan dalam melakukan gugatan cerai. Hal

ini sebagai alasan awal seoarang isteri pergi ke luar negeri utuk menjadi

TKW. Namun alasan tersbut berkembang ke arah negatif seperti

perselingkuhan.

153 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
154 Sutrisno, Wawancara, Ponorogo, 21 Juni 2017.
155 Abdullah Shofwandi, Wawancar, Ponorogo, 3 Juli 2017.
156 Hadi Wasito, Wawancara, Ponorogo, 5 Juli 2017.
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"….Ketika ekonomi keluarga tercukupi, yang di rumah malah
tidak bekerja. Ada juga yang di rumah, karena sudah ditinggal
lama akhirnya selingkuh dengan wanita lain,…". 157

Perselingkuhan yang terjadi tidak hanya dari pihak laki-laki

namun terkadang dari pihak wanita yang selingkuh. Fakta ketika

suaminya di kampung tidak bekerja, akhirnya para TKW lebih memilih

mencari pasangan di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia Laki-laki).

"…Kadang ada yang ditinggal selingkuh suami di kampung. Atau
yang di sana (TKW) sudah dapat gandengan, lalu cari-cari alasan.
Ya, itu manusiawi," kata Abdullah Shofwandi Hakim PA
Ponorogo… 158

Berdasarkan pada informasi, kondisi perselingkuhan menjadi

faktor yang menyebabkan seorang isteri menggugat suaminya.

Perselingkuhan tersebut bisa jadi dari pihak suami atau dari pihak isteri

sendiri.

3) Faktor Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup

Faktor lingkungan tempat TKW bekerja ternyata juga menjadi

penyebab meraka mengajukan gugatan perceraian. Dimana kondisi TKW

yang diberikan waktu libur oleh majikannya dimanfaatkan mereka untuk

berlibur/berbelanja/berkumpul, sehingga secara tidak langsung kondisi

psikologis mereka terpengaruhi oleh gaya hidup modern seperti di

157Abdulah Shofwandi (Hakim PA Kab. Ponorogo), “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan
dan Hongkong Gugat Cerai Suami, Ini Penyebabnya…” 31 Oktober 2016, diakses dari
http://www.tribunnews.com tanggal 12 Juni 2017
158Abdulah Shofwandi (Hakim PA Kab. Ponorogo), “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan
dan Hongkong Gugat Cerai Suami, Ini Penyebabnya…” 31 Oktober 2016, diakses dari
http://www.tribunnews.com tanggal 12 Juni 2017
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Hongkong. Dimana Hongkong sendiri merupakan kota megapolitan

dunia. Hal itu disampaiakan oleh Bapak Sigit Ihsan Wibowo, Pengacara;

“…tidak jarang isterinya (TKW) itu sendiri yang berulah. Karena
pergaulan di Hongkong yang heterogen. Mereka bertemu teman-teman
yang baru sehingga terpengauh dalam pergaulan mereka. Misalnya jalan-
jalan, dugem, ke diskotik.”159

Selain pengaruh gaya hidup kota besar, problem pergaulan yang

salah juga menyebabkan keretakan rumah tangga TKW. Dimana

kebiasaan berkumpul, misalnya di aloon-aloon pada hari minggu

memberikan pengaruh pola pikir TKW dalam memandang kehidupan

berumah tangga. Rasa ego yang dibangun dalam komunitas sosial TKW

tersebut dimaan mereka mampu bahkan lebih menghidupi dirinya dan

keluarganya. Sehingga terjadi pergeseran nilai. Hal ini disampaikan oleh

Bpk. Abdullah Sofwandi, Humas PA Ponorogo:

“Di samping itu juga orang ketiga baik dari pihak penggugat itu
sendiri maupun dari pihak tergugat. Ada juga masalah pergaulan
baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Misalnya di
Hongkong itu setiap hari sabtu kalau gak minggu ada semacam
berlibur dengan berkumpul di taman atau semacam aloon-aloon. Di
situ saling bertemu sesama TKW asal Indonesia bahkan bisa
bertemu sesama orang Jawa Timur atau bahkan sesama orang
Ponorogo. Hal itu bisa berdampak positif dan juga negatif.”160

Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Kondisi hubungan

jarak jauh yang dilakukan TKW menjadikannya melakukan perilaku-

perilaku yang tidak terkontrol, sehingga terjadi perselingkuhan. Dampak

159 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
160 Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017.
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pergaulan yang salah dan kematangan berumah tangga menjadi sangat

krusial guna menjaga harmonisasi keluarga.

4) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang

memepengaruhi popla pikir seseorang dalam bertindak dan berperilaku.

Pendidikan TKW maupun keluarganya (orang tuanya) yang tergelong

rendah menjadi faktor yang juga mendorong gugatan perceraian.

“Dengan rendahnya pendidikan mereka (TKW) menjadikan
mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan di hongkong yang
heterogen.”161

Hal tersebut didukung oleh data yang dirilis oleh BNP2TKI

berikut:

Tabel 4.11
Pendidikan TKI Periode 2017 (Januari)

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas TKI per Januari 2017

berpendidikan SMP (40,59%), selanjutnya SMU (30,82%), SD (26,73%).

161 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
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TKI yang berpendidikan Diploma (1,38%), Sarjana (0,47%) dan

Pascasarjana menempati peringkat terendah dengan 0,01%.

5) Faktor Komunikasi

Terjadinya gugatan cerai pada kalangan TKW disebabkan pula

oleh faktor komunikasi yang tidak berjalan lancer. Hubungan jarak jauh

(long distance relationship/LDR) antara mereka menjadi salah satu

pemicu munculnya perpecahan.

“…Setelah menjadi TKW otomatis mereka LDR (long distance
relationship). Dalam kondisi  seperti itu bisa menimbulkan konflik
dimana salah ngomong bisa jadi masalah/salah faham yang mana
tidak terselesaikan karena jarak.”162

Komunikasi antara pihak isteri dan suami yang berada di rumah pada

dasarnya tidaklah sulit, yang menjadi persoalan adalah kemauan dari kedua belah

pihak untuk tetap menjaga komunikasi. Pada dasarnya alat komunikasi yang

canggih seperti HP berbasis android memungkinkan seseorang untuk melakukan

komunikasi berbasis video call. Namun yang menjadi persoalan adalah kemauan

untuk melakukan komunikasi secara efektif. Fakta menunjukkan sebagaimana

diceritakan oleh Bapak Sutrisno:

“..Di bulan pertama komunikasi masih baik tapi lama kelamaan
isteri saya jarang menghubungi saya bahkan akhirnya sama sekali
tidak berkomunikasi.”163

Ketidak mauan untuk melakukan komunikasi tidak hanya dating dari pihak isteri

tetapi terkadang juga dari pihak suami yang sulit dihubungi oleh isterinya

162 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
163 Sutrisno, Wawancara, Ponorogo, 21 Juni 2017.
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sehingga ia memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana disampaiakan oleh

Nikmatul Khoiriyah;

“…Hp ne mboten saget dihubungi. Sampek sak niki. Akhire kulo mutusne
nggugat cerai.(Handphonenya tidak bisa dihubungi, sampai sekarang.
Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai.164

Dari gambaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peluang

untuk melakukan komunikasi sangat terbuka antara suami dan isteri

dengan adanya alat komunikasi yang mudah didapakan dan murah

(seperti Hp android). Namun yang menjadi persoalan adalah kemauan

atau komitmen diantara suami dan isteri untuk tetap menjaga

keharmonisan dengan senantiasa melakukan komunikasi yang bermutu.

6) Faktor Tanggung Jawab Personal

Faktor tanggung jawab atau yang juga disebut oleh informan

dengan istilah amanah menjadi satu hal yang krusial dalam menjaga

keharmonisan rumah tangga.  Ketidak amanahan datang dari kedua belah

pihak baik dari pihak isteri maupun suami. Dimana adakalanya suami

yang tidak amanah namun tidak menutup kemungkinan isteri yang di luar

negeri (TKW) yang tidak amanah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang

disampaian oleh Bapak Sigit Ihsan Wibowo selaku pengacara yang

menangani kasus gugat cerai TKW.

“…memang ada masalah antar keduanya karena suami tidak
amanah sehingga berapapun uang yang di kirim isterinya habis
untuk jajan, main judi bahkan ada yang di buat untuk main
perempuan.165

164 Nikmatul Khoiriyah, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
165 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
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Mempertegas argumentasi yang disampaikan oleh Bapak Sigit di

atas, Bpk. Sofwandi, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

yang juga selaku Humas mengatakan bahwa problem gugatan cerai yang

dilakukan TKW di Ponorogo disebabkan oleh suami yang menggunakan

uang kiriman isterinya di jalan yang salah, seperti untuk berjudi, sabung

ayam dan bahkan digunakan untuk main perempuan.

Sofwandi: “..Dimana isterinya bekerja sedang suaminya enak-
enakan di rumah. Bahkan ada yang uang hasil kiriman isterinya
habis buat hal-hal yang tidak baik. Misalnya buat berjudi, buat
sabung ayam bahkan buat main perempuan.”166

Dari gambaran di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa

minimnya tanggung jawab pribadi baik dari pihak isteri maupun suami

dapat menyebabkan seorang isteri melakukan gugatan terhadap suaminya.

Dari pihak isteri misalnya menghambur-hamburkan uangnya untuk ke

diskotik, dugem dan lain-lain. Sedangkan dari pihak suami menggunakan

uang kiriman dari isterinya untuk hal-hal negatif seperti berjudi. Ketidak

amanhan seorang suami maupun isteri menjadi faktor yang menyebabkan

terjadinya gugatan perceraian.

7) Faktor Teknologi

Perkembangan teknologi dalam hal ini perkembangan Handphone

(HP) pada dasarnya membawa dua dampak sekaligus, yaitu dampak

positif dan dampak negatif. Teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan

atay berguna bagi TKW khususnya untuk melakukan komunikasi baik

166 Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017
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lisan, tulisan bahkan video call. Namun teknologi komunikasi tersebut

juga membawa dampak negatif seperti yang disampaikan oleh Bapak

Sigit bahwa:

“…teknologi dimana alat komunikasi sekarang semakin canggih. di
satu sisi bisa memudahkan komunikasi antara suami-isteri tapi di
sisi lain juga semakin memudahkan keduanya untuk mengetahui
kekurangan mereka masing-masing. Misalnya pihak keluarga
dengan mudah bisa mengirim video bahwa suaminya suka berfoya-
foya. Atau sang isteri (TKW) tersebut dengan mudah mendapatkan
teman-teman baru melalui FB misalnya.167

Dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi

mengakibatkan seseorang mudah melakukan miss komunikasi. Apapun

media komunikasi dan secanggih apapun pada dasarnya tidak mampu

menyampaikan emosi seseorang dalam berkomunikasi. Lebih lanjut,

media komunikasi tersebut digunakan oleh pihak keluarga TKW untuk

mengirimkan informasi berbentuk gambar atau video sehubungan dengan

perilaku menyimpang dari pihak suami. Pada akhirnya perkembangan

teknologi informasi membawa dampak pada terjadinya gugatan

perceraian pada keluarga TKW tersebut.

8) Faktor Keluarga

Posisi keluarga dari pihak TKW menjadi sangat krusial

dikarenakan intensitas komunikasi tidak hanya dilakukan dengan suami

namun juga dengan pihak keluarga seperti orang tua. Dalam kasus

gugatan cerai tersebut posisi keluarga yang notabene berpendidikan

167 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
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rendah menyikapi berbagai persoalan di rumah dengan emosional. Seperti

yang disampaikan oleh bapak Sigit, berikut:

“…Bagi mereka yang berpendidikan rendah 60% orang tua dari penggugat
tersebut mendukung anaknya untuk bercerai karena melihat tabiat dan
perilaku menantunya sehari-hari yang menurut mereka tidak baik, yakni
judi/sabung ayam. Akan tetapi ada juga yang tidak mendukung (PNS)
karena mempertimbangkan dampak perceraian bagi anak. Jadi menurut
saya, tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi  dalam hal ini.”168

Dalam informasi tersebut di atas, juga tergambar bahwa tidak semua orang

tua mendukung penuh akan tetapi ada juga yang berusaha menjaga kelangsungan

rumah tangga anaknya dengan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan

perceraian bagi cucunya (anak pasangan TKW).

Keluarga sebagai faktor penting yang mempengaruhi gugatan cerai TKW

juga dikatakan dengan tegas oleh Abdullah Sofwandi, Humas PA Ponorogo/

Hakim169 sebagai berikut, secara logika peran keluarga terutama orang tua menjadi

sangat penting ketika membantu serta mengawal proses gugatan yang dilakukan

anaknya (TKW) di Ponorogo. Posisi orang tua menjadi kian penting ketika anak

(TKW) tidak bisa menghadiri persidangan di PA Ponorogo.

D. Pandangan Hukum Islam terhadap Gugatan Cerai Pada TKW

Asia Timur asal Kabupaten Ponorogo

Dalam mendalami pandangan hukum Islam terkait fenomena gugatan cerai

kalangan TKW di Kabupaten Ponorogo, peneliti menggunakan justifikasi dari

168 Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
169 Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017.
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berbagai sumber referensi terkait. Dari hasil telaah literatur dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 4.12
Pandangan Hukum Islam Terkait Gugatan Cerai (Khulu’)

Sumber Ahli/Praktisi Pandangan Ket.

Referensi

Pandangan Imam
Malik, Syafi’i dan
segolongan fuqaha

seorang isteri  boleh melakukan khulu’ dengan
memberikan harta yang lebih banyak dari mahar
yang pernah diterimanya dari suami, jika
kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau juga
memberikan yang  sebanding dengan mahar atau
lebih sedikit.

Imam Ahmad, Abu
Ubaid dan Ishak bin
Rawaih termasuk
juga pandangan
Sa‟id bin
Musayyab, Atha,
Amar bin Syua‟ib,
Az Zuhri dan Rabi
bin Anas.

tidak boleh suami menerima tebusan isteri (yang
melakukan khulu’) lebih dari mahar yang
diberikan dahulu

Jumhur fuqaha khulu’ boleh diadakan berdasarkan kerelaan
suami isteri, selama hal itu tidak merugikan
pihak isteri. (berdasar An-Nisa’ 19)

Abu Qilabah dan
Hasan Basri

Suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ atas
isterinya, kecuali jika ia melihat isterinya
berbuat zina170

Surat Al-Baqarah
ayat 229

Khawatir tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah

Peraturan
pemerintah No. 9
tahun 1975 pada
pasal 19

Alasan dibolehkannya gugat cerai:
1. Suami Cacat Atau Aib
2. Suami Tidak Memberi Nafkah
3. Suami dipenjara

Salim, Pengantar
Hukum Perdata
Tertulis (BW),
Jakarta: Sinar
Grafika, 2002, 80

Alasan gugatan perceraian:
1. Meninggalkan selama 2 tahun
2. Terus terjadi perselisihan
3. Suami mendapat hukuman 5 tahun/ hukuman

yang berat.
Turmudzi, Sunan
Turmudzi, Juz 5,
Beirut: Dar al Fikr,
t.th., 125

khulu’ pada dasarnya harus didasari oleh alasan
yang benar

Imam Ahmad bin
Hanbal, Daud Az-
Zahiri dkk

khulu’ termasuk fasakh, meskipun isteri
mempunyai masa iddah tetapi suami tidak
berhak rujuk atau kembali kepada isterinya

Jumhur ulama khulu’ termasuk thalaq ba’in, karena dalam
khulu’ terdapat unsur ikhtiar (kesadaran untuk

170 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Mazhab, hlm. 462. (dikutip dari Darmiko
Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. 1: 219-233
(Juni, 2016), 225).
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melakukan). Sedangkan dalam fasakh unsur
ikhtiar tidak ada.

Syihabuddin al
Ramli, Nihayat al
Muhtaj ila Syarh al
minhaj, Juz 6,
Beirut: Dar al
Kutub al Ilmiyah,
1993, 393.

Khulu’ menjadi haram apabila suami menyakiti
istrinya seperti bertindak kasar, memukul atau
menolak memberikan nafkah dan lain
sebagainya supaya si isteri melakukan khulu’.

Imam Ahmad mengharamkannya dan khulu’ dianggap batal.
Isteri membenci suaminya lalu ia memberikan
mahar sebagai tebusan, demikian itulah khulu’

An-Nisa’ Ayat 4 Khuluk menjadi makruh apabila tanpa sebab dan
keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu
khuluk dianggap sah kendati makruh

Ibnu Rusyd,
Bidayatul Mujtahid,
Juz 2, Jakarta:
Pustaka Amani,
2007, 552

Sebagian ulama berpendapat bahwa: Khulu’
boleh (mubah) ketika terjadi Syiqaq (perselisihan
terus menerus) dan ketidak cocokan diantara
keduanya

Imam Nawawi 1.Hukum asal khulu’ adalah boleh menurut
ijma’ ulama’

2.khulu’ dapat dilakukan tanpa hakim karena
merupakan pemutusan akad dengan saling
suka rela yang bertujuan untuk menolak
kemudharatan

Adapun pandangan hukum Islam dalam tabel di atas terkait gugatan cerai

yang dilakukan oleh TKW dapat digambarkan dalam penjelasan berikut:

1. Boleh/ Mubah

Dibolehkannya khulu’ berdasarkan pada Firman Allah yang termaktub

dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 229171, dengan alasan jika khawatir tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya khulu’ dibolehkan jika

171 Artinya: “Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara yang
ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali
sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang
dzalim.”
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hubungan suami-isteri menghalangi seseorang untuk menjalankan hukum-hukum

atau syari’at agama.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

pada pasal 19 mempertegas Alasan-alasan dibolehkannya seorang Isteri

mengajukan gugat cerai, yaitu; (1) Suami Cacat atau Aib, (2) Suami Tidak

Memberi Nafkah, dan (3) Suami dipenjara. Jika melihat hasil penelitian di

lapangan, maka alasan yang paling banyak digunakan oleh TKW untuk

menggugat cerai suaminya adalah karena suami tidak member nafkah.

Sedangkan Abu Qilabah dan Hasan Basri memberikan padangan yang

sangat tegas dalam membatasi dibolehkannya seorang suami mengkhulu’ isteri.

Dimana seorang Suami tidak boleh menjatuhkan khulu’ atas isterinya, kecuali jika

ia melihat isterinya berbuat zina172. Artinya seorang isteri dikabulkan permohonan

gugatan cerainya oleh suami jika isteri telah berbuat zina (berselingkuh dengan

laki-laki lain) dan suaminya menyaksikannya.

Lebih lanjut, Imam Malik, Syafi’i dan segolongan fuqaha berpandangan

bahwa seorang isteri  boleh melakukan khulu’ dengan memberikan harta yang

lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suami jika kedurhakaan itu

datang dari pihaknya, atau juga memberikan yang  sebanding dengan mahar atau

lebih sedikit. Jumhur fuqaha khulu’ boleh diadakan berdasarkan kerelaan suami

isteri, selama hal itu tidak merugikan pihak isteri. (berdasar An-Nisa’ 19).

Ibnu Rusyd mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa: Khulu’ boleh

(mubah) ketika terjadi Syiqaq (perselisihan terus menerus) dan ketidak cocokan

172 Muhammad Jawad Mughniyyah, Fikih Lima Mazhab, hlm. 462. (dikutip dari Darmiko
Suhendra,  “Khulu’ dalam Persfektif Hukum Islam”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. 1: 219-233
(Juni, 2016), 225).
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diantara keduanya.173 Pandangan inilah yang paling sering digunakan TKW untuk

menguatkan alasannya dalam menggugat cerai suaminya disamping alasan nafkah

(ekonomi) atau ketidak mampuan seorang suami memberikan nafkah kepada

isterinya atau keluarganya.

2. Makruh

Sedangkan dalam Ayat yang lain, seperti dalam Surat an-Nisa’ ayat 4

Khulu’ menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah,

walaupun begitu khulu’ dianggap sah kendati makruh. Kasus seperti yang dialami

oleh saudara Sutrisno yang digugat cerai oleh isterinya (TKW), namaun pada

dasarnya tidak ada alasan yang jelas dilakukannya gugatan tersebut. Dimana

tergugat dalam kesehariannya senantiasa istiqomah dengan keluarganya dan tetap

bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan keluarganya.

3. Haram
Menurut Syihabuddin al Raml dalam Nihayat al Muhtaj ila Syarh al

Minhaj, Khulu’ menjadi haram apabila suami menyakiti istrinya seperti bertindak

kasar, memukul atau menolak memberikan nafkah dan lain  sebagainya supaya si

isteri melakukan khulu’. Sedangkan Imam Ahmad mengharamkannya dan khulu’

dianggap batal. Dimana seoarang isteri membenci suaminya lalu ia memberikan

mahar sebagai tebusan, demikian itulah khulu’. Dalam konteks TKW tidak

diketemukan informasi terkait hal tersebut, kebanyakan gugatan yang dilakukan

oleh isteri dikarenakan ketidak cocokan, perselingkuhan dan ekonomi. Namun

jika dilihat dari kondisi yang dialami saudara Sutrisno dimana seorang isteri men-

khulu’ nya tanpa alasan yang jelas bahkan terkesan dipaksakan.

173 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),  552.
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BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Pengajuan Gugatan Cerai TKW

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 19, yang

menegaskan bahwa alasan-alasan yang dibolehkan seseorang untuk mengajukan

gugatan cerai antara lain: (1) Suami Cacat atau Aib, (2) Suami Tidak Memberi

Nafkah, dan (3) Suami dipenjara.174 Maka gugatan perceraian yang diajukan TKW

ke Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo menggunakan alasan; (1) suami tidak

mampu memberi nafkah (yang sering disebut informan dengan istilah alasan

ekonomi) yang pada dasarnya merupakan alasan awal mengapa seorang isteri

menggugat cerai suaminya (merupakan alasan paling banyak digunakan), dan (2)

Suami di Penjara, kondisi ini juga dialami sebagian kecil dari alasan melakukan

gugatan cerai (suami dipenjara dikarenakan perilaku negatif seperti berbuat judi,

sabung ayam dll).

Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum

Perkawinan BAB XVI Putusnya Perkawinan pasal 116, alasan-alasan melakukan

gugatan cerai TKW di Kabupaten Ponorogo dapat dikelompokkan sebagai

berikut:

1) Suami melakukan Perzinaan, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya

yang sukar disembuhkan

2) Suami meninggalkan pihak isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin

dan tanpa alasan yang sah.

174 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
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3) Ketidak harmonisan (suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga)

Hasil penelitian ini telah memperkuat hasil penelitian sebelumnya seperti

yang dilakukakan oleh Etik Wulandari di PA Kabupaten Karanganyar, yang

menyatakan bahwa alasan isteri untuk menggugat cerai suaminya disebabkan oleh

terjadi perselisihan dan pertengkaran atau ketidakharmonisan, dan tidak diberi

nafkah.175

Selain itu penelitian ini juga berkesimpulan bahwa alasan ekonomi sebagai

alasan yang paling banyak digunakan dalam melakukan gugatan cerai. Hasil riset

ini juga mendukung kesimpulan dari penelitian Mohammad Fikri Rizal dengan

judul, Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Wanita dengan Tingginya Angka

Perceraian di Kabupaten Indramayu. Alasan ekonomi merupakan alasan yang

paling banyak diajukan sebagai alasan perceraian di Kabupaten Indramayu pada

Tahun 2013. 176

Tri Leksono PH dalam artikelnya menyatakan bahwa kasus perceraian di

kalangan guru di Cirebon dipengaruhi oleh sertifikasi. Bagi guru perempuan

dengan tunjangan sertifikasi yang didapat membuatnya merasa tidak lagi

bergantung pada suaminya, sebaliknya bagi Laki-laki bertambahnya pendapatan

175 Etik Wulandari, Cerai Gugat Karena Suami Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama
Karanganyar), Skripsi Jurusan Syariah STAIN Surakarta, 2007, dalam Muhammad Julijanto,
Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin. “Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi
Kasus di Kabupaten Wonogiri”, Buana Gender, Vol. 1 No. 1 (Januari – Juni, 2016), 57-58.
176 Abdul Jamil dan Fakhruddin. “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”. Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei – Agustus,
2015), 144.
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dengan adanya sertifikasi membuatnya lupa dengan keluarganya.177 Kondisi yang

hampir sama juga terjadi di kalangan TKW, dimana ego ekonomi yang

mendorong seseorang untuk melakukan gugatan cerai.

Namun hasil penelitian ini juga menolak kesimpulan yang diberikan oleh

Isnatin Ulfa dalam Kodifikasia, Jurnal Penelitian Kegamaan dan Sosial Budaya,

STAIN Ponorogo, Volume 5 No. 1, Tahun 2011, dimana keadilan gender menjadi

penting guna mempertahankan keluarga, dan hal itu terwujud hanya bila laki-laki

dan perempuan bekerja sama secara setara.178 Pada penelitian ini kesetaran gender

membuat perempuan merasa mampu untuk menafkahi dirinya sendiri sehingga

kesetaraan gender terutama dalam kaitannya dengan ekonomi keluarga tidak

membawa dampak positif. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Sutrisno di atas.

Hasil penelitian ini juga dapat disoroti secara lebih mendalam sejalan

dengan apa yang disimpulkan oleh Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan

Agustin Rahmawati dalam penelitiannya yang berjudul ”Rendahnya Komitmen

Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian” di Kedungkandang Malang

Berbagai hal/alasan yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian seperti:

ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan

sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar

sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing

177 Tri Leksono PH. Fenomena Perkawinan, “Perceraian Dan Win-Win Solution”, Majalah Ilmiah
Pawiyatan (Edisi Khusus Dies Natalis), Vol. XX No. 3 (Agustus, 2013), 58 – 67.
178 Isnatin Ulfa, “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan
Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo”, Kodifikasia: Jurnal Penelitian
Kegamaan dan Sosial Budaya, STAIN Ponorogo, Vol. 5 No. 1 (2011), 1-21.
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pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.179 Artinya berbagai alasan yang

dimunculkan hakekatnya disebabkan oleh tidak adanya komitmen atara suami dan

isteri serta keluarga besar guna mendukung keharmonisan rumah tangga.

B. Faktor-Faktor penyebab Pengajuan Gugatan Cerai TKW

Alasan-alasan sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya,

pada dasarnya tidak muncul dengan sendirinya, namun disebabkan oleh berbagai

faktor yang heterogen. Berdasarkan hasil penelitian ini gambaran dari keterkaitan

antara faktor kemudian alasan dan pengajuan gugatan jika dianalisa menggunakan

pendekatan sistem maka hasilnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar.5.1 Analisis Faktor penyebab gugatan cerai dikalangan TKW

179 Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen
Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian”, Jurnal Komunitas Research & Learning in
Sociology and Anthropology, Vol. 5 No. 2 (2013), 208-218.
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Dari bagan di atas dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan seorang TKW

untuk menggugat cerai merupakan kulminasi dari faktor-faktor yang

menyebabkannya. Kemudian alasan-alasan tersebut diperkuat oleh kondisi-

kondisi seperti pendidikan, keluarga dan teknologi yang secara tidak langsung

mempertegas alasan untuk melakukan gugatan cerai.

Adapun dari faktor yang menyebabkan TKW melakukan gugatan cerai dapat

dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu:

1. Faktor Penyebab

Dalam penelitian ini yang menyebabkan munculnya alasan yang kemudian

diajukan menjadi gugatan cerai TKW, antara lain:

a) Ekonomi

Dalam penelitian ini faktor ekonomi merupakan faktor penting yang

mempengaruhi alasan seseorang (TKW) melakukan gugatan cerai. Hal ini

sejalan dengan temuan dari Nur Bainah yang menempatkan faktor Ekonomi

(22.03%) sebagai Penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten

Paser (Hasil Survey Lapangan tahun 2011) 180

Selain itu, hasil penelitian  ini telah menolak temuan penelitian dari Dias

Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso yang menimpulkan bahwa aspek

yang mempengaruhi tingginya perceraian adalah tidak terpenuhinya

kebutuhan ekonomi. 181

180 Nur Bainah, “Faktor-Faktor  Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”,
eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 1 No.1: 74-83 (2013), 81-82.
181 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di
Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian Mahasiswa, Vol. I No.1 (2013), 1-7.
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Akan tetapi hasil penelitian ini mendukung temuan dari Tri Leksono PH

dimana kesimpulan penelitiannya berbunyi kebutuhan ekonomi yang telah

terpenuhi dengan bertambahnya penghasilan (tunjangan sertifikasi)

berpengaruh pada cerai gugat guru di Kabupaten Cirebon. 182

b) Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup

Faktor Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup baik isteri (TKW) maupun

suami merupakan faktor yang mempengaruhi alasan seseorang untuk

bercerai. Kesimpulan ini mendukung temuan dari Dias Yunas Eka Purnama

dan Budhy Santoso terkait aspek-aspek penyebab perceraian gugat di Desa

Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013

yang menyimpulkan bahwa faktor cerai gugat yang terjadi di latar belakangi

oleh adanya perubahan sosial dalam masyarakat.183 Adapun dalam penelitian

ini digambarkan sebagai faktor lingkungan, pergaulan dan gaya hidup.

c) Tanggung Jawab Personal

Hasil penelitian terkait gugat cerai TKW di Ponorogo, desebabkan oleh

faktor tidak adanya tanggung jawab personal atau yang disebut dengan tidak

amanah. Tidak adanya tanggung jawab personal dilakukan baik oleh isteri

maupun suami, suami berfoya-foya tidak sedikit isteri yang juga berfoya-

foya di negeri orang. Hal ini mendukung hasil temuan dari Bakhtiar Hasan

Arsa Muhammad, dimana ia menemukan bahwa faktor tidak ada tanggung

182 Tri Leksono PH, “Fenomena Perkawinan, Perceraian Dan Win-Win Solution”, Majalah Ilmiah
Pawiyatan (Edisi Khusus Dies Natalis), Vol . XX No. 3 (Agustus, 2013), 58 – 67.
183 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di
Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian Mahasiswa, Vol. I No.1 (2013), 1-7.
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jawab (68,46%) merupakan faktor terbesar cerai gugat di Kabupaten Bungo,

dibandingkan faktor ekonomi (0,32%) dan ketidak harmonisan (31,04%).184

2. Faktor pendukung

a) Pendidikan

Data yang dirilis BNP2TKI menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan TKI

per Januari 2017 berpendidikan SMP (40,59%), selanjutnya SMU (30,82%),

SD (26,73%). TKI yang berpendidikan Diploma (1,38%), Sarjana (0,47%)

dan Pascasarjana menempati peringkat terendah dengan 0,01%.

Sejalan dengan hal itu pendidikan yang rendah menyebabkan timbulnya

emosi yang tidak stabil dalam menghadapi berbagai persoalan. Dalam

penelitian ini sebagaimana informasi dari berbagai pihak, pendidikan

penggugat (TKW) maupun keluarga (orang tua) yang rendah mendorong

tingginya gugatan cerai. Kesimpulan tersebut sejalan dengan hasil riset

terdahulu dimana terdapat hubungan positif antara kecerdasan emosi dengan

kemampuan manajemen konflik pada isteri.185

Pnelitian yang lain juga menunjukkan bahwa dari 450 kaum perempuan

yang mengajukan gugatan cerai di PA Bungo, di antaranya 27,56% lulusan

SD/MI, 30,22% lulusan SLTP/MTs, 30,67% lulusan SLTA/MA, 6,88%

lulusan diploma, dan 4,67 % lulusan perguruan tinggi. 186 Nur Bainah dalam

184 Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, “Perceraian Dan Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo
(Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)”, Kontekstualita, Vol. 26
No. 2 (Desember, 2009), 57-84.
185 Teti Devita Sari dan Ami Widyastuti, “Hubungan Antara Kecerdasan Emosi dengan
Kemampuan Manajemen Konflik Pada Istri”, Jurnal Psikologi, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), 49 –
54.
186 Bakhtiar Hasan Arsa Muhammad, “Perceraian Dan Perubahan Sosial Di Kabupaten Bungo
(Studi terhadap Tren Pola Perceraian dari Talak Cerai ke Gugat Cerai)”, Kontekstualita, Vol. 26
No. 2: 57-84 (Desember, 2009),75-77.
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penelitiannya yang berjudul ”Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di

Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser (eJournal Sosiatri-Sosiologi,  2013)

menunjukkan bahwa faktor perbedaan pendidikan sebesar 23.73%

merupakan penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser

(Hasil Survey Lapangan tahun 2011)187. Secara lebih tegas Abdul Jamil dan

Fakhruddin, dimana isu dan realitas di balik tingginya angka cerai-gugat di

Kabupaten Indramayu disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat.188

b) Keluarga

Dalam kasus gugatan cerai TKW di Kabupaten Ponorogo keluarga

memegang peran krusial, dimana keluarga dapat memperkuat dan

membantu adanya gugatan cerai yang dilakukan TKW yang pada dasarnya

tidak sedang berada di Indonesia. Kesimpulan ini selaras dengan hasil

penelitian Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso terkait Aspek-

aspek penyebab perceraian gugat Di Desa Karangbendo Kecamatan

Rogojampi Kabupaten Banyuwangi yang berkesimpulan bahwa aspek yang

mempengaruhi tingginya perceraian adalah adanya campur tangan orang

tua.189 Campur tangan orang tua disebut oleh Abdul Jamil dan Fakhruddin

sebagai dukungan (pembelaan) dari orang tua.190

187 Nur Bainah, “Faktor-Faktor  Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”,
eJournal Sosiatri-Sosiologi,  Vol.1 No.1: 74-83 (2013), 81-82
188 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”, Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei –
Agustus, 2015), 138.
189 Dias Yunas Eka Purnama dan Budhy Santoso, “Aspek-Aspek Penyebab Perceraian Gugat di
Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi”, Artikel Ilmiah Hasil
Penelitian Mahasiswa, Vol.I No.1 (2013), 1-7.
190 Abdul Jamil dan Fakhruddin, “Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di
Indramayu”, Jurnal Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 14: 138- 159 (Mei –
Agustus, 2015), 138.
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c) Teknologi

Teknologi komunikasi berbasis android yang memungkinkan seseorang

berkomunikasi secara lebih mudah. Dalam kasus TKW juga menjadi

penyebab terjadinya gugatan cerai di Ponorogo. Faktor ini dalam kajian riset

terdahulu belum tampak. Artinya faktor ini merupakan faktor baru yang

mempengaruhi gugatan cerai.

Dalam penelitian terdahulu faktor teknologi yang ditemukan oleh

Nurhasanah dan Rozalinda (lihat Kajian Literatur Bab II) adalah teknologi

informasi berupa media massa, baik media cetak maupun media

ekektronik.191

C. Pandangan Hukum Islam terkait Gugatan Cerai TKW Asia Timur di
Kabupaten Ponorogo

Pandangan hukum Islam terkait gugatan cerai TKW yang terjadi di

Kabupaten Ponorogo  dalam penelitian ini dilihat dari sumber-sumber dokumen

(data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi) yang relevan (al-Qur’an,

Hadist, dan pandangan ahli; ahli fiqh, ulama’ dan lain-lain. Adapun analisis

hasilnya dapat dilihat pada deskripsi berikut:

1. Gugatan cerai TKW dibolehkan

Alasan dibolehkannya gugat berdasarkan pada asas manfaat atau

maslahatnya. Dimana perceraian yang dilakukan oleh TKW yang dibawa ke

pengadilan Agama merupakan persoalan yang rumit yang hampir pasti

191 Nurhasanah dan Rozalinda, “Persepsi Perempuan Terhadap Perceraian: Studi Analisis
Terhadap Meningkatnya Angka Gugatan  Cerai di Pengadilan Agama Padang”, Jurnal Ilmiah
Kajian Gender, Vol. 4 No. 2 (2014), 181-201.
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berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menjadikan mediasi sebagai

upaya perdamaian seakan tidak bermanfaat dikarenakan hampir 99% atau

hanya 1% yang berhasil dirujukkan.192

2. Gugatan cerai TKW dimakruhkan

Cerai gugat yang diajukan TKW tergolong makruh meskipun tetap sah

dikarenakan tidak didasarinya dengan alasan yang jelas. Sebagaiman dalam

Surat an-Nisa’ Ayat 4 khulu’ menjadi makruh apabila tanpa sebab dan

keadaan keluarga istiqamah, walaupun begitu khulu’ dianggap sah kendati

makruh. Kasus seperti yang dialami oleh Bapak Sutrisno yang digugat cerai

oleh isterinya (TKW) tanpa kejelasan alasan.

3. Gugatan cerai TKW diharamkan

Berdasarkan pandangan Imam Ahmad, mengharam khulu’ dan

menganggapnya batal, dimana seorang isteri membenci suaminya lalu ia

memberikan mahar sebagai tebusan, demikian itulah khulu’. Dalam konteks

TKW tidak diketemukan informasi terkait hal tersebut, kebanyakan gugatan

yang dilakukan oleh isteri dikarenakan ketidak cocokan, perselingkuhan dan

ekonomi. Namun kondisi demikian cocok dengan apa yang dialami saudara

Sutrisno dimana isterinya men-khulu’ nya tanpa alasan yang jelas193 bahkan

ada kesan dipaksakan.

192 Abdullah Shofwandi, Wawancara, 3 Juli 2017
193 Wawancara dengan Sutrisno (tergugat) tanggal 21 Juni 2017, dimana ketika isterinya ditanya
oleh tergugat; mengapa ia menggugat cerai, si isteri tidak menjawab dan hanya terdiam.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh TKW Asia Timur di Pengadilan

Agama Kabupaten Ponorogo untuk menggugat cerai suaminya antara lain:

ekonomi (tidak memberi nafkah), hukum (suami dipenjara), moralitas

(perselingkuhan, perjudian dll), ghoibnya suami (suami tidak dapat

dihubungi dan tidak diketahui tempatnya), dan adanya ketidak harmonisan

antara suami dan isteri (tidak mungkin disatukan kembali).

2. Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan TKW Asia Timur untuk

menggugat cerai adalah: Faktor penyebab gugatan (ekonomi, lingkungan/

pergaulan/gaya hidup, dan tanggung jawab personal) dan faktor

pendukung gugatan (pendidikan, keluarga dan teknologi).

3. Pandangan hukum Islam terkait gugat cerai TKW Asia Timur di

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dapat dikelompokkan menjadi 3,

yaitu: mubah (boleh), makruh dan haram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan beberapa hal berikut

untuk menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak terkait, yaitu:

1. Lembaga Pengadilan Agama (PA) diharapkan mampu mengantisipasi

dengan melakukan inovasi dalam mengahadapi kasus gugatan cerai di

kalangan TKW.
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2. Kementerian Agama dalam hal ini KUA sebagai penyelenggara nikah

sebaiknya intensif memberikan sosialisasi terkait pentingnya berumah

tangga dan dampak perceraian terutama untuk pasangan calon pengantin

dan calon tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri guna meminimalisir

kasus gugatan cerai.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini perlu diuji secara lebih luas

melibatkan populasi dan sampel yang besar dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif (quantitative approach). Keterkaitan antara faktor-

faktor, alasan-alasan dan keputusan menggugat cerai perlu diuji

menggunakan metode korelasi secara langsung maupun tidak langsung

menggunakan analisis jalur (path analysis).
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