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BAB I 

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dap Rumusannya

Tidak seorang pun yang ingin hidup menyendlri di 
bumi persada ini, apalagi dikucilkan oleh sesama manusia 
lainnya. Oleh sebab itu, manusia lalu membuat aturan- 
aturan agar kehidupannya dalam berkelompok tetap dapat 
bertahan; dan muncullah nilai-nilai yang dianggap utaraa 
untuk tujuan mempertahankan kehidupan bersama itu. Nilai- 
nilai ini menjadi nilai-nilai moral yang berlaku dalam 
masyarakat, termasuk di dalamnya nilai-nilai yang meng- 
agungkan ikatan perkawinan.

perkawinan merupakan bagian dari kehidupan manusia 
yang sekaligus berkaitan dengan harga diri manusia itu 
sendiri* Sayuti Thalib berpendapat, "Dalam masyarakat se- 
tiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bah- 
wa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempu- 
nyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak 
kawin."*

Suatu perkawinan dilakukan bukanlah hanya semata- 
mata untuk mengesahkan hubungan biologis antara seorang

^Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. 
IV, Universitas Indonesia, jaKarta, n. 4 b.

1
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pria dengan seorang wanita. Lebih dari itu, perkawinan 
bertujuan untuk membentuk auatu keutuhan keluarga yang 
bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan itu, antara suami 
istri yang bersangkutan dalam mengarungi bahtera perka- 
winannya haruslah Baling menghargai, saling melengkapi, 
dan saiing memaafkan satu dengan yang lain, sehingg ter
hadap tiap-tiap individu tetap abadi di dalam menjalin 
hubungan yang harmonis dan bahagia dalam kehidupannya. Hal 
yang demikian tentunya sesuai dengan yang tersirat di da- 
xam pasai 1 Undang-Undang perkawinan, yaitu, “Perkawinan 
ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan se
orang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar-

2kan Ketuhanan Yang Maha Esa."
Namun, apa hendak dikata, dalam kenyataannya tidak 

semua perkawinan membawa kebahagiaan seperti yang dii4am- 
idamkan. Di tengah-tengah perjalanan rumah tangga, suami 
istri tersebut adakalanya terserandung pada alangan. 
Alangan itu bisa saja terjadi karena seringnya timbul ke- 
saiahpahaman yang pada akhirnya mengarah pada ketidakhar- 
monisan dalam kehidupan perkawinan suami istri tersebut*

Seianjutnya akan disingkat UUP*

Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, Himpunan 
Peraturan Perundang-undangan Hukum perdata darTHufcum Da- 
gang, cei. I, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983» h. 9*

2
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Tentunya hal demikian ini akan dapat menirabulkan putusnya 
perkawinan karena perceraian*

Persoalan perkawinan dan perceraian merupakan suatu 
pertirabangan yang menjadi dasar ke arah perlunya diadakan 
peraturan yang membahas tentang perkawinan dan perceraian* 
Seperti yang kita ketahui, undang-undang yang mengatur 
tentang perkawinan adalah UUP. Di dalamnya diatur prinsip- 
prinsip atau asas-asas perkawinan dan sekaligus percerai
an yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan 
zaman. Namun, disebabkan perkembangan itu sendiri semakin 
pesat, maka untuk kelancaran pelaksanaan UUP dipandang 
perlu dlkeluarkannya peraturan pemerintah yang mengatur 
ketentuan-ketentuan pelaksanaan UUP itu, yaitu, peraturan 
pemerintah Republik Indonesia Nomor 9# Tahun 1975*

perceraian harusiah dilakukan dengan tata cara 
yang sah, yaitu, sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 1 UUP,
11 Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Penga- 
dilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."^ Sedangkan 
di dalam ayat 2 pasal tersebut dlsebutkan, "Untuk raelaku- 
kan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suaml

Selanjutnya akan disingkat pp 9/75*
5 Ibid.. h. 19.
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isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 
isteri."^

Jadi, dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan 
bahwa terjadinya suatu perceraian itu menurut hukum bukan 
hanya terjadi dengan adanya kata-kata yang terucapkan oleh 
tiap-tiap pihak yang sedang terpengaruh oleh nafsu emosio- 
nainya, melainkan perceraian itu hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan seteiah pengadilan tersebut ber- 
usaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Dan untuk dapatnya melakukan perceraian harus ada alasan 
yang dapat dibenarkan.

Sedangkan prosedur permohonan perceraian dalam hal 
ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu, (a) bagi mereka 
yang menganut agama Islam, prosedur permohonan perceraian- 
nya diajukan melalui pengadilan Agama; dan bagi mereka 
yang bukan beragama Islam prosedur perceraiannya diajukan 
melalui Pengadilan Negeri.

Dari uraian tersebut di atas, terlihatlah beberapa 
permasalahan yang berhubungan dengan putusnya perkawinan 
karena perceraian; dan karena itu pula# maka akan saya 
sampaikan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam 
skripsi ini, yaitu:
a. bagaimanakah tinjauan perceraian menurut UUP dan hnimw
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Islam?
b. bagaimanakah pula prosedur permohonan perceraian di 

pengadilan Agama dan di pengadilan Negeri itu?
c. akibat apakah yang timbul dari perceraian tersebut 

terhadap anak maupun terhadap harta benda?

2* Penjelasan judul
judul skripsi ini adalah putusnya perkawinan karena 

perceraian. Untuk mendapatkan penjelasan dari judul ini, 
maka akan saya uraikan pengertian judul tersebut.

Soetojo prawirohamidjojo dan Asis Safioedin menga- 
takan bahwa perkawinan adalah nsuatu hubungan hukum antara 
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama 
dengan kekal yang diakui oleh negara."^ Subekti mengata- 
kan bahwa perceraian merupakan "penghapusan perkawinan 
dengan putusan Hakim, atas tuntutan salah satu fihak dalam 
perkawinan

jadi, penjelasan dari putusnya perkawinan karena 
Perceraian adalah penghapusan atau lepasnya suatu hubung
an hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk

^R. Soetojo prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
Hukum Qrang dan Keluarga (Buku I), cet. IV, Alumni, Ban
dung, 1982, h. 31.

^Subekti, Pokok-pokok dari Hukum perdata, cet. IV# 
pembimbing Masa, Jakarta, 1961, h. 30.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA ... HERO AGUSTIAWAN



6

hidup bersama karena adanya suatu tuntutan dari salah 
satu pihak dalam perkawinan melalui putuean peng
adilan; putusan pengadilan Agama bagi mereka yang beraga- 
ma Islam dan putusan Pengadilan Negeri bagi mereka yang 
bukan beragama Islam.

3. Alasan pemilihan judul

Sebagai alasan yang akan saya kemukakan dalam me- 
milih judul skripsi ini adalah sebagai berikut: Di dalam 
kehidupan dewasa inif perkawinan seakan-akan bukan lag! 
merupakan suatu yang bersifat sakral. perkawinan dapat 
dengan mudah dilakukan, bahkan di antaranya ada suatu 
atau beberapa perkawinan yang dilakukan tidak atas dasar 
rasa cinta kasih, melainkan atas dasar paksaan atau yang 
materialistis.

Dengan semakin mudahnya dilakukan perkawinan se- 
perti tersebut di atas, tentunya berakibat semakin mudah
nya pula pasangan suami istri itu melakukan perceraian. 
Namun demikian, perceraian semacam apa pun tetap harus 
dilakukan di depan sidang pengadilan dan hal ini telah 
diatur dalam UUP dan PP 9/75-

pada zaman sebelum UUP lahir, sering kita dengar 
adanya penjatuhan cerai (talak) dari seorang suami secara 
sewenang-wenang tanpa adanya alasan perceraian yang tepat. 
Hal itu disebabkan karena pengaturan perceraian pada saat
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itu sangat minim* Dalam hal ini, akhirnya sering orang 
raelakukan penyelundupan hukum akibat kekurangtegasan 
pengaturan perceraian tersebut. Akan tetapi, dengan di- 
berxakukannya UUP secara efektif di bumi Nusantara ini, 
dan diikuti pula dengan dilahirkannya PP 9/75» maka tin- 
dakan perceraian yang sewenang-wenang lambat laun dapat 
berkurang* Masyarakat sudah mulai mengenal dan mematuhi 
aturan-aturan yang ditentukan oleh UUP dan PP 9/75# yang 
di dalam kedua peraturan perundang-undangan ini ditetap- 
kan bahwa perceraian haruslah diikuti atau disertai dengan 
alasan-alasan yang tepat dan diproses di depan sidang 
pengadilan*

4* Tujuan Penulisan
penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi 

tugas akhir perkuliahan sehingga dengan terselesaikannya 
tugas akhir ini berarti telah rampung pulalah persyaratan 
pokok dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum 
dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya*

Lain daripada itu, tujuan penulisan skripsi ini 
adaiah untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 
memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum 
perkawinan, khususnya terhadap hal yang menyangkut perce
raian* Semoga skripsi ini akan dapat memberikan tambahan 
perbendaharaan bagi ilrau hukum perdata, khususnya dalam
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bidang hukum perkawinan*

5* Metodologl
a* pendekatan masaiah*

pendekatan yang saya lakukan dalam membahas perma- 
sa^ahan yang terdapat dalam akripsi ini idalah melalui 
pendekatan yuridis dan deskriptif analitia.

pendekatan yuridia saya lakukan untuk lebih menge- 
tahui penyelesaian masalah yang akan saya hadapi benar- 
benar ber^andaskan pada teori-teori hukum yang sah dan 
berlaku. Pendekatan deskriptif analitia merupakan suatu 
pendekatan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memusat- 
kan pemikiran pada penelitian objek yang nyata dan sering 
terjadi dalam kehidupan masyarakat kita; kemudian data 
itu sedikit demi sedikit saya kupas untuk diadakan penga- 
nalisisan*

b* Sumber data*
Data-data eebagai pelengkap dan sebagai bukti yang 

nyata dari penulisan skripsi ini saya peroleh dengan cara 
melakukan studi kepustakaan, yaitu, dengan mempelajari 
bahan-bahan bacaan seperti literatur, hand-out, majalah, 
dan media massa lainnya yang ada kaitannya dengan permasa- 
l&han akripai ini* Dan di samping itu pula, saya mengada- 
kan komunikasi langaung dan wawancara dengan para pakar 
yang sesuai dengan bidang ilmunya serta beberapa orang
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hakim di pengadilan Agama dan pengadilan Negeri Surabaya*
Hal tersebut saya lakukan setelah beberapa bagian peneli- 
tian selesai saya laksanakan aemata-mata untuk menoari 
kecocokan dan kesesuaian apa yang diperoleh dari lapangan 
dengan yang tertulis dalam buku*

c* prosedur pengumpulan dan pengolahan data*
Metode pengumpulan data saya lakukan dengan oara 

mengadakan penelitian terhadap sumber data yang telah ter- 
kumpul. Baru kemudian setelah diketemukan data-data yang 
dipandang akurat dan relevan dengan permasalahan skripsi 
ini saya pisahkan dengan yang lain dan dilanjutkan dengan 
penyuntingan data*

d* Analisis data*
Setelah saya ketemukan data-data yang memang benar 

berhubungan dengan penulisan skripsi ini, kemudian saya 
mengadakan penganalisisan terhadap data itu* Dari hasil 
penganalisisan ini, pada akhirnya, akan dapat ditarik be
berapa kesimpulan yang saya pergunakan dalam penyusunan 
skripsi ini*

6* Pertanggungjawaban Slstematika
Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun secara sistematis sehingga antara bab yang satu 
dengan bab-bab yang lain akan mempunyai hubungan yang erat 
dan akan kait-raengait*
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Seperti pada umumnya, di dalam bab X sebagal bab 
pendahuluan, saya memulai dengan uralan secara umum me- 
ngenai perkawinan# Seperti pernah diutarakan, perkawinan 
itu bertujuan untuk membina suatu keutuhan keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak keseXuruhan perka
winan mencapai tujuan seperti termaksud di atas* Pada 
suatu saat, ikatan perkawinan itu dapat putus; dan salah 
satu putusnya perkawinan menurut UUP adaXah melalui per
ceraian.Dan inilah yang dikatakan putusnya perkawinan 
karena perceraian,

Pada bab II, saya menguraikan beberapa tinjauan 
perceraian* Hal ini tidaK lain adalah untuk lebih membe
rikan keyakinan bahwa walaupun perceraian itu sebenarnya 
tidak dik$hendaki dan bahkan merupakan suatu api bencana 
yang mengerikan bagi pasangan suami istrl, akan tetapi 
perceraian itu pun diatur secara tegas oleh UUP dan Hukum 
Islam. Dan karena itu, di dalam bab II ini, saya mengurai
kan perceraian yang ditinjau dari UUP dan Hukum Islam*

Setelah kita mengetahui putusnya perkawinan karena 
perceraian yang diikuti pula dengan uraian mengenai per
ceraian ditinjau dari UUP dan Hukum Islam, maka barulah 
dalam bab III ini saya menguraikan prosedur permohonan 
perceraian.

Prosedur perceraian menurut undang-undang terdapat
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dua jalur, yaitu, melalui pengadilan Negeri bagi pasangan 
suami istri yang bukan beragama Islam atau salah satu pi
hak beragama Islam; dan melalui pengadilan Agama bagi pa
sangan suami istri yang beragama Isiam.

Sesuatu hal yang terjadi tentunya akan melahirkan 
akibat-akibat yang baru. Begitu pula dengan terjadinya 
perceraian. Di dalam bab IV ini, saya akan menguraikan 
akibat-akibat yang ditimbulkan dari perceraian.

Akibat yang tirabul terhadap anak ini raenyangkut 
pemberian nafkah pada anak-anak yang ditinggalkan orang 
tuanya karena bercerai dan bagaimanakah atau kepada siapa- 
kah anak-anak tersebut diserahkan pengasuhannya maupun 
pendidikannya. Sedangkan apa pula akibat terhadap harta 
benda, yaitu, yang merupakan harta bersama (gono-gini) 
yang dihasilkannya sejaraa dalam perkawinan akan melengkapi 
bab IV tersebut.

Mengakhiri seluruh rangkaian bab dalam Uraian skrip
si ini adalah bab V, yaitu, bab yang merupakan bab penutup. 
Di dalam bab ini, saya memberikan kesimpulan dan saran yang 
diseiaraskan dengan bab-bab pendahulunya.
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BEBERAPA HAL MENGENAI PERCERAIAN

1. perceralan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1, Tahun 
1974

Dengan telah diundangkannya UUP dan pp 9/75 tidak- 
lah berlebihan jika saya katakan bahwa di negara Indonesia 
telah tercipta unifikasi hukum perkawinan. Peraturan 
perundang-undangan termaksud raerupakan landasan atau dasar 
hukum bag! perkawinan dan perceralan.

Di dalam pasal 1 UUP disebutkan, ...dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kek&i 
.... Dengan demikian saya berpendapat bahwa perceralan 
itu sebenarnya tidak dikehendakl oleh UUP* Ad any a perce- 
raian berarti menimbulkan perpisahan kehidupan antara 
suami Istrl dalam satu rumah tangga. Perceralan menurut 
Arief Masdoeki dan Tirtaamidjaja disebutkan, "perceralan 
artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim karena 
suatu sebab tertentu."^

Untuk melakukan perceralan haruslah mentaati keten- 
tuan-ketentuan yang diatur oleh UUP, agar lebih jelasnya 
perhatikanlah pasal 39 UUP berikut ini:

7Arief Masdoeki dan M.H. Tirtaamidjaja, Azas dan 
Dasar Hukum perdata, Jambatan, Jakarta, 1963, h" "TCT6V "

BAB I I
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(1) Peroeraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 
Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua be- 
lah pihak.

(2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan 
bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat 
hidup rukun sebagai suami isteri*

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan 
diatur dalam peraturan perundangan sendiri*8
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perceraian 

itu hanya dapat dilakukan sebagai tindakan terakhir sete
lah ikhtiar atau daya upaya perdamaian dilakaanakan atau di
lakukan guna penyelesaian sengketa dalam perkawinan, dan 
temyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian antara 
suami istri itu* jadi, peroeraian dimaksudkan sebagai ja
lan darurat bagi suami istri dalam menoapai kebahagiaan 
yang dicita-citakan dalam kehidupannya masing-masing.

Bagi mereka yang bermaksud melakukan perceraian 
tentunya harus disertai cukup alasan, seperti yang tertu- 
lis dalam pasai 39 ayat (2) UUP di atas dan penjeiasannya* 
Hai ini dipertegas pula dengan pasal 19 PP 9/75# yaitu:

Peroeraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-
alasan:
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok# 

pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar 
diaembuhkan;

b* Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 
(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain 
dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemaropuannya;

o* Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 3 (lima) 
tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perka-

QAsis safioedin dan Djasadin Saragih# op* oit*, 
h* 19# -----

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA ... HERO AGUSTIAWAN



14

winan berlangsung; 
d* Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pengani- 

ayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penya- 

kit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajib- 
annya sebagai suami/istrlj,. 

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi per- 
selisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 
akan hidup rukun xagi dalam rumah tangga»9
Dari rumusan alasan perceraian tersebut, saya me-

nyimpulkan bahwa alasan butir f, yaitu, antara suami istri
terus-menejais terjadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tanggaj merupakan alasan yang pokok terjadinya suatu
perceraian, Dikatakan demikian, maksudnya, dalam suatu
perceraian alasan yang pokok ini harus selalu teroantum, 
baik sebagai pelengkap atau mengikuti alasan-alasan lain- 
nya, maupun sebagai alasan satu-satunya yang berdiri sen- 
diri#

Sebagai contoh, suatu perceraian yang terjadi de
ngan alasan sa^ah satu pihak berbuat zina. Jika hanya 
perbuatan zinanya saja yang dijadikan sebagai alasan, maka 
perceraian ini kemungkinan besar tidak akan dikabulkan 
oleh hakim. Karena hakim memandang bahwa meskipun terja
di perzinahan, jika perslnahan itu dikehendaki oleh ke- 
dua belah pihak; atau bahkan perzinahan tersebut merupakan 
mata pencahariannya yang telah disepakati berdua, tentu
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perbuatan zlna semacam ini tidak dapat dijadikan se
bagai alasan yang tepat untuk mengajukan perceraian, ka- 
rena di antara suami istri itu sendiri tidak terjadi per- 
selisihan dan pertengkaran. Mereka menjalani kehidupannya 
dengan tenang, damai, dan rukun, walau kehidupan 
mereka selalu diselimuti perbuatan zina • Dalam 
kejadian semacam ini halcim mengatakan:

Alasan-alasan perceraian yang ada itu merupakan per- 
umpamaan Baja; yang tentunya masih dapat ditambah lagi 
dengan alasan-a'lasan lain, asal saja alasan itu meng- 
akibatkan suami istri tidak dapat hidup rukun lagi 
sebagai suami istri. **0

Kalau saya perhatikan dengan teliti alasan- 
alasan perceraian di atas, dapat dikatakan bahwa baik UUP 
maupun PP 9/75 teiah lehgkap dan sempurna mengatur perce
raian* Akan tetapi, jika saya kaitkan dengan ketentuan 
yang terdahulu yang menyebutkan bahwa UUP mempersulit ter- 
jadinya perceraian, maka logikanya UUP tidak konsekuen 
dengan maksud dan tujuannya semula* Oleh sebab itu. Happy 
Marpaung berpendapat: 11 * * * bagaimanapun ketatnya suatu 
peraturan kalau masing-masing pihak sudah berkeinginan 
kuat untuk bercerai, maka kedua belah pihak tersebut akan
berusaha menoari jalan keluar untuk terjadinya perceraian

11yang di inginkannya•«

10Hakim, Hukum perkawinan, Elemen, Bandung, 1974, 
h. 20. ---------------

^1Happy Marpaung, Masalah perceraian, cet. I, Tonis, 
Bandung, 1983# h* 11«
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jadi, bukanlah undang-undang yang menghendoki per
ceraian itu, melainkan kedua belah pihak. peraturan 
perundang-undangan hanyalaix sebagai dasar hukumnya saja. 
Dan untuk mengetahui lebih jfelas mengenai perceraian, 
dalam bab berikutnya saya akan membahas perceraian 
ditinjau dari Hukum Islam.

2. perceraian Ditinjau dari Hukum Islam
Perkawinan bukanlah hanya sekedar persoalan pribadi 

pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi pula merupakan per
soalan yang menyangkut keagamaan, dan karenanya setiap 
agama mempunyai peraturan tersendiri mengenai perkawinan* 
Perhatikan bunyi pasal 2 ayat (1) UUP berikut, "Perkawin-
an adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

12masing agamanya dan kepercayaannya itu." Maksudnya, 
tidak ada suatu perkawinan yang dilakukan di luar hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*

Ketentuan pasai tersebut di atas membawa konsekuensi 
terhadap perceraian. Sehingga dapat dikatakan tidak ada 
perceraian yang dilakukan di luar hukum masing-^nasing 
agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Hukum Islam perceraian diaungkin-
kan, maksudnya Hukum Islam memperbolehkan suami istri me-

Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, op* cit., h. 10. -s—
12
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lakukan perceraian, asalkan perceraian tersebut merupa
kan jalan yang terbaik daripada tetap berada dalam satu 
ikatan perkawinan yang kacau#

Hukum Islam menetapkan hak talak ada pada 
suami terhadap istrinya* Mahmud Yunus mengutip sabda Nabi
Muhammad, menyebutkan bahwa; rttidak ada sesuatu yang ha-

13ial yang amat dibenoi Allah seiain daripada talak*"
Walaupun hak talak itu ada pada tangan suami, te

tapi harus tetap mempunyai alasan yang jelas, antara ^ain:
1. istri berbuat zina;
2. istri nusyuf, setelah diberi nasehat dengan segala 

daya upaya;
3. istri suka mabuk, penjudi, atau melakukan kejahat- 

an yang mengganggu keamanan rumah tangga;
4* dan lain-lain sebab yang berat yang tidak dapat 

memungkinkan mendirikan rumah tangga dengan damal 
dan teratur.14
Seperti halnya UUP, Hukum Islam juga menentukan 

beberapa hal yang dapat menmtuskan perkawinan, antara jain:
a, kematian. 
b* talak;
c. khuluk;
d. fasakh;
e. akibat syiqaq (talak atau khuluk); 

pelanggaran ta»lik-talak (termasuk talak)*

'H. Mahmud Yunus, Hukum perkawinan dalam Islam, 
cet* IX, Hidakarya Agung, jaicarta, lyai, h. Il2.

H xbid., h. 113.
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Kematian saiah satu pihak dapat mengakibatkan pu
tusnya perkawinan antara kedua belah pihak yang melang- 
sungkan perkawinan itu* Seorang suami yang kematian Istri
nya boleh melakukan perkawinan lagi, begitu pula istri 
yang kematian suaminya* Namun, untuk melakukan perkawinan 
lagi dengan seorang laki-laki harus memenuhi persyaratan 
yang telah ditetapkan, yaitu telah habis raasa idahnya*

Talak, yaitu pemutusan hubungan suami istri, dimana 
yang menjatuhkan perceraian dalam hal ini adalah suami 
atau wakilnya* Agar dapat menjatuhkan talak harus disertai 
dengan alasan-alasan seperti yang telah saya sebutkan se- 
belum ini*

Khuluk, yaitu perceraian antara kedua belah pihak 
suami dan istri dengan harus membayar iwald, yaitu, uang 
pengganti dari pihak istri, baik dengan ucapan khuluk atau 
talak* Sebab-sebab yang dapat menimbulkan khuluk adalah: 
a* suami berbuat zina;
b* suami pemabok, penjudi, pemadat, dan lain sebagainyaj 
c* istri sangat benci pada suami;

antara suami istri tidak dapat hidup rukun*
Fasakh, yaitu, perceraian yang diputus oleh hakim 

atas permintaan pihak istri. Sedangkan alasan-alasannya 
sebagai berikut: 
a* suami sakit ingatan;
b* suami menderita penyakit menular yang tidak dapat di-
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sembuhkan; 
c. suami impotent;

suami melanggar sumpah ta'lik-talak;
suami telah dijatuhi hukuman pidana aelama lima tahun
berturut-turut *

Syiqaq, yaitu, terjadi pertengkaran antara pihak 
suami dan istri secara terus-raenerus yang tidak mungkin 
didamaikan kembali. jika perkawinan dipaksakan keutuhannya 
dikhawatirkan dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak*

Istri yang dicerai karena syiqaq tidak di- 
perkenankan dirujuk lagi oleh suaminya.

Ta'lik-talak, yaitu, talak yang digantungkan pada 
suatu hal yang mungkin terjadi. Ta'lik-talak ini diuoapkan 
terlebih dahulu setelah dilakukan ijab kabul kala akad 
nikah. Yang mengucapkannya adalah pihak suami, dan
isinya adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:
(1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun ber

turut-turut,
(2) Atau saya tidak member! nafkah wajib kepadanya 

tiga bulan lamanya,
(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, 
(4-) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri

saya itu enam bulan lamanya, 
kemudian isteri saya tidak r}41a dan mengadukan hal- 
nya kepada Pengadilan Agama.15

Jika dilihat dari segi teknisnya, talak menurut

1̂ Departemen Agama Republik Indonesia, Buku Nikah, 
1983. ---------
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Hukum Islam terbagi menjadi tiga, yaitu: 
a* Talak tiga (bain kubra).

Da^am hal demikian pihak laki-laki atau suami ti
dak diperkenankan rujuk kembali dengan bekas istrinya, 
tidak sah perkawinannya jika dilakukan dengan bekas istri- 
nya itu. Terkecuali, jika istrinya itu telah menikah de
ngan orang lain, yang lazim disebut muhallil, serta sudah 
campur dan telah diceraikan pula. Selain daripada itu, 
ia (bekas istri) harus sudah habis idahnya.
b. Talak tebus (bain sughra).

Daiam hal demikian talak harus disertai dengan 
pembayaran iwadl, yaitu, uang pengganti oleh pihak istri 
kepada pihak suami. Suami tidak sah rujuk lagi, akan te- 
tapi boleh kawin kembali baik dalam idah maupun sudah ha
bis idahnya.
c. Taiak satu atau talak dua (talak raj,'i).

Dalam hal demikian suami diperkenankan untuk rujuk 
kembali dengan istrinya selama istri masih daiam idah#

jadi, dalam hal perceraian ini Hukum Islam lebih 
memerinci penyebab yang dapat menimbulkan perceraian. Se- 
hingga kepada roereka yang tunduk kepada Hukum Islam lebih 
mengerti tentang macam- perceraiannya yang sedang ia laku
kan. Di dalam kenyataan atau kehidupan sehari-hari penye
bab perceraian itu semakin lebih kompleks. Dan untuk itu, 
Thoyib Mangkupranoto mengemukakan bahwa:
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Selain faktor subjektifitas atau pengaruh luar, pe- 
nyebab kegagalan perkawinan adalah tekanan ekonomi 
keluarga, penghasilan rendah, dan turut oarapurnya 
orang tua baik dari salah satu pihak maupun keduanya. 
Juga masalah perbedaan suku bangaa dan kebudayaan. 
Meskipun keduanya telah berusaha dengan segala cara 
untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, upaya itu 
tetap tidak berhasil. Maka dalam keadaan darurat, Is
lam membuka pintu kecil untuk keluar dari kemelut ru
mah tangga. Meskipun Allah raembenci perceraian itu*16

Menurut saya uraian beberapa hal tentang percerai
an ini cukup jelas dan gamblang, dan sebagai kelanjutan 
dari penulisan skripsi ini, saya akan menguraikan menge- 
nai prosedur.permohonan perceraian baik melalui pengadil- 
an Negeri maupun Pengadilan Agama di dalam bab berikutnya*

16 nThoyib Mangkupranoto, Peringkat Teratas Kabupa-
ten Banyuwangi Terbany^k di Malang, perceraian karena K®-
luarga Kurang Harmonis , Surabaya post, 24 Oktober 199i#
h. 3.
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PROSEDUR PERMOHONAN PERCERAIAN

1. permohonan Perceraian Melalui Pengadilan Negeri
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

pengadilan, aetelah pengadilan yang bersangkutan berusaha 
dan tidak berhaail mendamaikannya. pengadilan yang dimak- 
sudkan adalah sesuai dengan ketentuan paaal 63 ayat 1 UUP# 
yaitu, pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam 
dan pengadilan Negeri bagi yang bukan Islam. Terlebih 
dahulu saya akan menguraikan permohonan perceraian melalui 
pengadilan Negeri.

pada awalnya gugatan perceraian bagi mereka yang 
bukan beragama Islam dan atau salah satu pihak yang ber
agama islam diajukan oleh suami atau istri atau yang di- 
beri kuaaa kepada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi tempat tinggai tergugat. Dalam hal tempat ting- 
galnya tidak jelas, tidak diketahui, dan bahkan tidak 
mempunyai tempat tinggai yang tetap, dan begitu pula jika 
tempat tinggai tergugat di luar negeri, maka gugatan per
ceraian dapat diajukan kepada pengadilan Negeri di tempat 
tinggai penggugat. Sama hajnya juga, jika gugatan perce
raian berdasarkan pada aiasan bahwa salah satu pihak me- 
ninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut

22
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tanpa izln pihak yang lain dan tanpa alasan yang sahj 
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat 
kediaman penggugat, pengajuan gugatan perceraian dengan 
alasan tersebut tentunya baru dapat dilakukan setelah iam- 
pau dua tahun sejak tergugat meninggalkan rumah*

Kalau surat gugatan perceraian itu telah diterima 
oleh pengadilan Negeri, maka Ketua pengadilan Negeri akan 
menugaskan hakim untuk membaca dan meneiiti surat gugatan 
tersebut* Dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, 
hakim akan memanggil penggugat dan tergugat untuk mengha- 
diri sidang pemeriksaan*

Surat panggilan harus disampaikan kepada pribadi 
yang bersangkutan oleh juru sita pengadilan Negeri. Tetapi 
bila tidak dijumpai, maka akan disampaikan melalui lurah 
atau yang dipersamakan dengan itu. Jika tergugat tidak 
mempunyai tempat tinggai yang tetap atau tidak jelaa, 
panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan 
pengumuxnan di Pengadilan Negeri dan juga mengumumkannya 
melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri* 
Hai yang demikian dilakukan dua kali, dengan tenggang wak
tu satu bulan antara pengumuman pertama dengan yang ke- 
dua* sedang tenggang waktu antara panggilan kedua dengan 
hari sidang ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan*

Berlainan halnya apabila tempat tinggai tergugat 
di luar negeri, maka panggilan disampaikan oleh Ketua
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pengadilan Negeri melalui Perwakilan Republik Indonesia
setempat,

pemanggilan ini harus dilakukan dan disampaikan 
secara patut dan sudah diteriraa oleh penggugat maupun ter
gugat atau kuasa dari mereka selambat-lambatnya tiga hari 
sebelum hari sidang. Untuk itu perhatikan ketentuan pasai 
26 ayat 1 dan 4 PP 9/75, sebagai berikut,

(1) setiap kali diadakan sidang pengadilan yang merae- 
riksa gugatan peroeraian, baik penggugat maupun 
tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk 
menghadiri sidang tersebut.

(4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilaku
kan dan disampaikan secara patut dan sudah dite- 
rima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa 
mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 
sidang dibuka.^7

Dalam setiap sidang pemeriksaan gugatan perceraian* 
hakim hendaknya selalu berusaha mendainaikan kedua belah 
pihak. persidangan pemeriksaan gugatan peroeraian dilaku
kan secara tertutup, hal ini untuk mencegah keleluasaan 
jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, dan bagi 
kedua belah pihak yang diperiksa dapat dengan bebas men- 
jawab atau menerangkan persoalan-persoalannya.

Dari hasil sidang pemeriksaan ini akan menghasil- 
kan dua kemungkinan, yaitu, terjadi perdamaian dan tidak 
mungkin menghasilkan perdamaian. Dari wawancara yang saya 
lakukan dengan salah seorang hakim di pengadilan Negeri

'Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, op* cit., 
h. 48. -----
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dapat disimpulkan sebagai berikut:
Usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam si-
dang peraeriksaan perceraian akan menghasilkan:
(1) apabila para pihak menghendaki dan menyetujui 

akan perdamaian, tentunya sidang akan segera di- 
hentikan. Dan setelah itu hakim akan memberita- 
hukan kepada para pihak dan atau kuasanya yang 
hadir saat itu bahwa lain waktu jika yang bersang- 
kutan akan bercerai, tidak boleh mempergunakan 
alasan-alasan yang telah atau baru dipergunakan;

(2) dan apabila kedua belah pihak yang bersangkutan 
atau kuasa mereka tidak menghendaki perdamaian, 
maka sidang.pemeriksaan akan dilanjutkan pada ta- 
hapan berikutnya.1°
Dari pendapat di atas, kalau saya simak sebetulnya 

bagi hakim masih mempunyai kesempatan yang besar untuk 
mencarikan jalan perdamaian, Dan jika seandainya, sangat 
sulit menemukan jalannya perdamaian itu, hendaknya dapat 
minta bantuan kepada Badan penasehat perkawinan dan Pe- 
nyelesaian perceraian (BP 4-) atau lembaga yang lainnya 
yang dipandang mampu untuk itu, atau setidak-tidaknya 
dapat memberikan pengertian yang mendalam dan petuah- 
petuah mengenai faktor-faktor negatif sebagai akibat dari 
perceraian kepada kedua belah pihak yang akan bercerai.
Dan andai usaha yang tersebut masih pula belum berhasil, 
untuk selanjutnya adalah pengucapan putusan oleh hakim*

Walaupun sidang pemeriksaan perceraian itu diiaku- 
■kan secara tertutup, namun dalam pembacaan putusan hakim 
sidang harus terbuka untuk umum. Hal demikian sesuai de-

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 
24 September 1991,
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ngan azas peradilan di Indonesia yang menghendaki bahwa 
semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umuau 

Kapankah putusan hakim dalam hal perceraian mem- 
punyai kekuatan hukum yang tetap? putusan itu akan mempu- 
nyai kekuatan hukum yang tetap jika kedua belah pihak yang 
melakukan perceraian atau kuasanya menerima putusan itu. 
Akan tetapi, jika salah satu pihak mengajukan banding ke 
pengadilan Tinggi, maka putusan pengadilan Negeri tersebut 
belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap* Dengan demikian 
dapatlah dikatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Negeri 
akan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila yang 
bersangkutan tidak mempergunakan hak bandingnya, sedang- 
kan waktu empat belas hari untuk itu terlewati. Atau juga 
setelah adanya putusan pengadilan Tinggi dalam hal perka- 
ra itu dimintakan banding*

Setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap, maka panitera pengadilan atau pejabat yang di- 
tunjuk diwajibkan mengirimkan satu lembar salinan
putusan kepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil 
tempat perceraian terjadi atau tempat perkawinan yang 
bersangkutan dicatatkan. Bagi perkawinan yang dilangsung- 
kan di luar negeri, salinan putusan tersebut disampaikan 
kepada Pegawai pencatat Kantor Catatan Sipil Jakarta. 
Dengan demikian, baik di pengadilan Negeri maupun di
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Kantor Catatan Sipil terdapat catatan perkawinan yang 
telah diceraikan*

jadi, perceraian itu dianggap telah terjadi beser- 
ta akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran per
ceraian kepada pegawai pencatat di Kantor Catatan Sipil* 
Apakah jika terjadi atau berhaeil didamaikan pada sidang 
pemeriksaan perlu dicatatkan pula? Dalam hal yang demi
kian, perdamaian ini tidak perlu dicatatkan seperti hal- 
nya putusan perceraian, Akan tetapi dari hasil wawancara 
yang saya lakukan, terayata:

Hakim setelah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, 
tentunya akan membuatkan suatu akta perdamaian yang 
langsung ditandatangani oleh kedua belah pihak yang 
bersangkutan* Akta perdamaian ini juga mempunyai ke
kuatan hukum dan karenanya mengikat kepada suami istri 
sebagai pihak-pihak yang terkait langsung di dalamnya*19

Dalam pembahasan selanjutnya, saya akan mengurai- 
kan cara / prosedur permohonan perceraian melalui penga
dilan Agama* Hal tersebut nantinya diharapkan agar dapat 
menunjang uraian yang sebelumnya*

2. Permohonan perceraian Melalui pengadilan Agama
Prosedur permohonan perceraian bagi mereka yang 

menganut Agama Islam dilakukan melalui pengadilan Agama*
Hal yang demikian sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 14

19Ib id .
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PP 9/75* yaitu:
Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut 
agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengaju- 
kan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang 
berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 
isterinya (garis oawan oien penuiisjaisertai aengan 
aiasan-aiasannya serta meminta kepada Pengadilan agar 
diadakan sidang untuk keperluan itu.20

Kalau saya simak ketentuan di atas, nampak dengan 
jelas bahwa sebagai langkah awal dari prosedur permohon
an perceraian melalui pengadilan Agama adalah suami menga- 
jukan surat pemberitahuan akan menceraikan istrinya (hal 
seperti ini lazim disebut permohonan cerai) kepada Penga
dilan Agama, yang sekaligus meminta untuk d.iadakan sidang 
guna menyaksikan ikrar talak. Supaya lebih konkritnya, 
saya akan mengutip pendapat Sri Redjeki dan Tatang Sugan- 
da, berikut ini:

... perceraian yang akan Anda lakukan harus diajukan 
melalui pengadilan Agama. Anda tinggal mengisi formu- 
lir yang sudah tersedia di kantor pengadilan terse
but. syarat lain yang harus Anda lengkapi antara lain 
surat keterangan dari Lurah bahwa Anda bermaksud meminta cerai....21

Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah permo
honan cerai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, 
Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan yang dilakukan dalam 
sidang tertutup* Dalam setiap sidang pemeriksaan ini*

Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, op. cit#, 
h. 45. -----

21Sri Redjeki dan Tatang Suganda,wInfo Kita Hukum* 
Pemina, 37/XIX, 19 - 25 September 1991, h. 32#

20
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suami dan istri atau kuasanya dipanggil untuk hadir da
lam setlap persidangan baik dalam tingkat Pengadilan Aga
ma maupun dalam tingkat pengadilan Tinggi Agama, Dan hakim 
seialu berkewajiban untuk mengadakan usaha perdamaian ba
gi kedua belah pihak#

Selesai mengadakan pemeriksaan terhadap segala se- 
suatu yang berhubungan dengan cerai talak, untuk selan- 
jutnya Hakim pengadilan Agama akan menentukan hari sidang 
penyaksian ikrar talak# Dalam sidang ini, suami atau ku
asanya menguoapkan ikrar talak, walaupun tanpa hadirnya 
pihak istri atau kuasanya. Dan sebaliknya, apabila suami 
atau kuasanya berhalangan hadir sampai tenggang waktu 
enam bulan sejak ditetapkannya hari sidang# maka gugatan 
cerai talak ini menjadi gugur#

Hukum Islam selain mengatur proses cerai talak 
seperti yang tersebut di atas, juga dikenal adanya cerai 
gugat# Dalam hal cerai gugat, yang mengajukan adalah dari 
pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat; dan 
disertai pula dengan alasan-alasannya#

jika suatu perceraian didasarkan pada alasan sa- 
^ah satu pihak mendapat hukuman pidana penjara, maka seba
gai buktinya penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 
pengadilan yang berwenang memutuskan perkaranya itu# Bagi 
yang mendasarkan pada alasan bahwa tergugat cacat badan
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atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan ke- 
wajiban sebagai suami, maka hakim dapat meaerintahkan ter
gugat untuk memeriksakan diri kepada dokter*

Sedangkan gugatan perceraian yang berdasarkan pa
da alasan syiqaq atau pertengkaran antara suami istri, 
maka hakim sebelum memutuskan perkaranya terlebih dahulu 
akan mendengarkan keterangan saksi-saksi, balk yang ber- 
asal dari keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan 
suami istri yang bersangkutan* Dan kemudian, diangkat se
orang atau lebih untuk menjadi hakam.

Berlainan halnya untuk gugatan perceraian yang di- 
dasarkan pada alasan zina, yaitu, salah satu pihak mela
kukan zina. Penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti 
dan tergugat juga menyanggah alasan melakukan perbuatan 
zina, maka dalam hal yang demikian hakim karena jabatan- 
nya dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah; sedangkan 
tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sangka- 
annya dengan cara bersumpah juga. Dan jika sumpah yang 
demikian dilakukan oleh suami, penyelesaiamfya dapat di- 
laksanakan dengan cara sumpah li'an.

Setelah hakim pengadilan Agama mendapatkan penje
lasan dari kedua belah pihak bahwa memang benar-benar 
terdapat alasan-alasan untuk bercerai seperti tersebut 
di atas, meskipun dalam hal ini juga telah diadakan usaha 
mendamaikan kedua belah pihak, dan bahkan telah dlusaha-
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kan untuk meminta bantuan kepada BP 4; maka untuk selan- 
jutnya, hakim akan mengadakan sidang guna menyaksikan 
ikrar perceraian.

Sidang dalam hal ini merupakan sidang terbuka un
tuk umum. Sesaat setelah sidang, Ketua pengadilan Agama 
akan raembuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak 
(SKT 3) rangkap empat. Satu rangkap segera dikirimkan 
kepada pegawai pencatat perkawinan, yaitu, Kantor Urusan 
Agama tempat pernikahan mereka dicatat. Dua rangkap akan 
diberi&an kepada masing-masing pihak yang melakukan per
ceraian, dan satu rangkap lagi akan disimpan sebagai arsip 
di pengadilan Agama, Hal tersebut di atas merupakan reali- 
sasi dari pasal 84 ayat 4 Undang-Undang Peradilan Agama 
(UUPA no. 7 - 1989# LN 1989 - no. 49) yang menyebutkan;

panitera berkewajiban memberikan akta oerai sebagai 
surat bukti cerai kepada para pihak seiambat-lambatnya
7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang mempu- 
nyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para p i h a k , 22

Yang menjadi persoalan sekarang, sejak kapankah 
putusan perceraian Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hu
kum tetap? Menurut aturan^Hukum Islam,- maka putusan 
perceraian pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, dan terhadap perceraian tersebut dianggap terjadi

22IJndang-undang peradilan Agama beserta penjelasan- 
nya, cet I, Kreasi Jaya utama, 1990, h. 35.
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dengan eegala akibat-aklbatnya terhitung sejak jatuhnya
putuean hakim Pengadilan Agama•

Supaya leblh jelae, perhatikan pendapat K. Wantjlk
Saleh, berikut ini:

••• maka suatu perceraian dianggap terjadi beserta 
eegala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuat- an hukum yang tetap adalah apabila kedua pihak atau kua|^nya telah menerlma putusan tersebut di pengadil-

Jadi, kesirapulannya adalah bahwa putusan Pengadil
an Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, apabila:
a) telah levat masa banding, sedangkan yang bersangkutan 

dalam masa banding tidak mempergunakan hak bandlngnya;
b) setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama, 

dalam hal perkara tersebut dlmlntakan banding.

K* Wantjlk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia* Qhalla Indonesia, Jakarta, 19t̂ >, h. 102.
23
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AKIBAT YANG TIMBUL DARI PERCERAIAN

1, Akibat terhadap Anak-anak
Timbulnya suatu akibat sebagai pantulan dari ada- 

nya aksi# Dengan mengadakan penelitian dan penyimakan ter
hadap suatu akibat diharapkan untuk Xebih mengetahui se
cara mendaiam tentang fakta yang nyata, Penganalisisan 
terhadap akibat akan memberikan manfaat memperoleh gambar- 
an pemikiran mengenai persoalan yang akan dan mungkin 
timbul di kemudian hari, sehingga karenanya diharapkan 
kita dapat mengadakan usaha sedini mungkin untuk menang- 
gulangi persoalan-persoalan secara efektif dan tepat pada 
sasaran, atau setidak-tidaknya dapat mempermudah proses 
penanggulangan dan pencegahannya# Begitu pula terhadap 
persoalan perceraian berikut ini*

Dengan saya menguraikan dan menganalisis akibat- 
akibat yang ditimbulkan dari suatu perceraian, maka se- 
yogyanyalah jika nantinya dapat diusahakan tindakan- 
tindakan baik sebagai pencegahan maupun penanggulangan 
dari perceraian, Berikut ini saya akan membahas sebagian 
kecil dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh putusnya 
perkawinan karena perceraian#

Akibat yang pasti dari adanya perceraian adalah ti-

33
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dak dibenarkannya oleh hukum bekas suami istri itu untuk 
menjalin kehidupannya masing-raasing dalam satu atap rumah 
tangga- Dengan adanya perceraian, tentunya terhadap 
masing-masing pihak suami istri dipersilakan untuk menga- 
rungi bahtera kehidupannya sendiri tanpa adanya unsur sa- 
ling mengikat satu dengan yang lainnya*

Namun demikian, sebagai orang tua dari anak-anaknya 
mereka masih mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan men- 
didik anak-anaknya itu, walaupun di antara mereka saat 
ini tidak iagi bersatu dalam kehidupan rumah tangga* Agar 
lebih konkritnya, perhatikan bunyi pasal 41 UUP di bawah 
inis

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialaht 
a* Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara 

dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 
kepentingan anak bilamana ada perselisihan menge
nai penguasaan anak-anak pengadilan memberi kepu- 
tusannya;

b, Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pe- 
meiiharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; 
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi 
kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bah- 
wa ibu ikut memikul biaya tersebut*2^
Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik ke-

simpulan bahwa dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
adalah tetap sebagai kewajiban dari bekas suami istri yang
bercerai itu* Dan pada kenyataan, biasanya bapak yang ber-

2^Asis Safioedin dan Djasadin Saragih, op. oit*, 
h* 20* ------
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tanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidik- 
an ini, sedangkan ibu bertugas sebagai pengasuh anak-anak 
itu* Namun, adakalanya bapak tidak mampu atau melepaskan 
pemberian nafkah untuk biaya anak-anaknya, dan karenanya 
ibu pun dapat memikul biaya tersebut.

Sampai kapankah bekas suami istri ini dibebani ke- 
wajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya? Untuk mem
berikan jawaban pertanyaan ini, marilah kita perhatikan 
pasal 45 ayat 2 UUP, yang berbunyi; "Kewajiban orang tua 
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak 
itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana ber
laku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua pu- 
tus.»^

jadi, undang-undang menghendaki supaya bekas suami 
istri itu tetap berkewajiban dalam pemeliharaan dan pen- 
didikan anak-anaknya, sampai anak-anak tersebut kawin 
atau dapat berdiri sendiri. Yang perlu diperhatikan bahwa 
dalam kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, ti
dak semata-mata hanya berkaitan dengan biaya atau dana 
8aja. Ada beberapa hal yang lebih penting daripada itu, 
yaitu, yang dapat menunjang keberhasilan hidup dari anak- 
anaknya tersebut. Beberapa hal yang saya maksudkan adalah 
berkaitan dengan mental dan kepribadian anak-anak itu.

25Ibid. h. 21.
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pada hakikatnya, terjadinya suatu perceraian me
rupakan akibat dari tidak adanya kerukunan, keharmonisan, 
dan kebahagiaan yang harus dicapai dalam kehidupan ber- 
keluarga. sehingga dengan adanya persoalan yang kecil sa- 
ja, dapat menimbulkan kobaran api perceraian. Ini berarti, 
sifat-sifat atau kepribadian dari yang bersangkutan masih 
jauh berada di bawah titik ukur yang cukup baik. Dan ka- 
renanya, apakah mungkin mereka itu dapat memelihara dan 
mendidik anak-anaknya?

Kehendak undang-undang memang demikian, bagaimana 
pun keadaannya mereka tetap diwajibkan memelihara dan men
didik anak-anaknya# Tentunya, terhadap hasil produk peme- 
liharaan dan pendidikan mereka akan tertanam sifat-sifat 
dan kepribadian seperti yang dimiliki oleh mereka berdua. 
Anak-anaknya itu nantinya akan menjadi atau mempunyai 
mental yang sangat tidak dapat untuk dibanggakan# Dengan 
kata lain, anak-anaknya itu mempunyai mental yang lemah* 

Tidak perlu kaget, jika dalam masa pertumbuhan 
anak-anak itu mengalami tekanan jiwa, dan semakin lama 
anak itu sendiri akan merasakan bahwa jiwanya terganggu 
atau sakit. Kemudian, ia akan merasakan kurang perhatian, 
dan ia lari untuk mencari identitas diri sesuai dengan 
gejolak jiwanya itu. Akan menjadi lebih parah lagi, kalau 
anak-anak itu su dah mulai menginjak masa remaja. Dirinya 
lebih mudah terpengaruh pada perbuatan-perbuatan yang raeng-

\
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arah pada tingkah laku yang kurang baik dan bahkan men- 
jurus pada tindakan kriminal, Contoh yang sering.kita li- 
hat, baca, dan dengar, yaitu, adanya perkelahian massal 
antara remaja, penyalahgunaan obat-obat terXarang atau 
narkotika, dan kejahatan-kejahatan kesusilaan atau sex. 
Keserauanya dilakukan oXeh mereka yang pada umumnya sangat 
jauh dari kontrol orang tuanya, sehingga tanpa memikirkan 
akan keselamatan jiwanya.

Jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 
yaitu, seandainya anak tersebut terbunuh atau menjadi kor- 
ban dari keberingasan jiwanya# Hal seperti ini menunjuk- 
kan bahwa terbunuhnya mereka (anak-anak) itu adalah seba
gai suatu akibat yang tidak langsung dari terjadinya per
ceraian orang tuanya.

Sebagai orang tua, yaitu, orang yang dapat dituakan 
karena mempunyai contoh sifat dan kepribadian yang balk, 
hendaknya selalu berintrospeksi ke dalam dirinya sebelum 
melakukan sesuatu, termasuk di dalamnya melakukan peroe- 
raian, Berpikiriah ke depan, manfaat apakah yang akan di- 
dapatkan dari perceraian itu? Kalau hanya mendapatkan atau 
menghasilkan bencana, janganlah dilakukan; hindarkan se- 
jauh mungkin perceraian itu# cobalah kita bina aedini 
mungkin bahwa kita ini telah menjadi panutan bagi anak- 
anak kita# Tingkatkan rasa saling penuh pengertian, Ba
ling mengasihi, dan saling memaafkan satu dengan yang lain-
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nya. Dan msya Allah kebahagiaan yang kekal sampai seumur 
dengan jasad atau raga kita, yang selalu kita idam-idamkan 
dapat tercapai dan langsung kita nikmati.

2. Akibat terhadap Harta Benda
Sebelum membahas akibat perceraian terhadap harta 

benda, terlebih dahulu akan saya bahas mengenai harta ben- 
da da^am perkawinan. Harta benda dalam perkawinan merupa
kan harta kekayaan yang didapat atau terkumpul selama 
ikatan perkawinan berlangsung. Harta benda dalam suatu 
perkawinan pada dasarnya terdiri dari harta bersama dan 
harta perseorangan.

Menurut ketentuan paaal 35 UUP, disebutkan:
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan men

jadi harta bersama*
(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri 

dan harta benda yang diperoleh masing-masing se
bagai hadiah atau warisan, adalah di bawah pengu- 
asaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 
menentukan l a i n . 26
Sedangkan mengenai tindakan yang menyangkut harta 

bersama dan harta bawaan diatur dalam pasal 36 UUP, yaitu:
(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat 

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan 

isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 
perbuatan hukum mengenai harta bendanya.27

26Ibid. h. 19.
27Ibid.
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Bagaimanakah ketentuan Hukum Islam mengenai harta 
benda ini? Hukum Islam tidak mengenai adanya harta ber
sama. Harta kekayaan suami dan istri masing-masing ter- 
pisah. Barang-barang milik suami atau istri tetap menjadi 
milik masing-masing, terkecuali apabila setelah terjadi
nya suatu kerja sama antara suami istri, maka hasil dari 
kerja sama ini akan menjadi milik bersama.

Terhadap harta benda perkawinan menurut Hukum Islam, 
suami atau istri memegang hak dan kewajibannya masing- 
masing. Dalam hal suami memberi nafkah kepada istri hendak- 
nya disesuaikan dengan kemampuannya; dan suami tidak diper- 
bolehkan mempergunakan harta istri tanpa seizin istrinya. 
Suami tidak berhak campur tangan terhadap harta kekayaan 
milik istrinya, dan begitu pula sebaliknya terhadap istri.

pembagian harta bersama setelah terjadinya perce
raian diatur di dalam pasal 37 UUP, yang berbunyi: "Bila 
perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

pQmenurut hukumnya masing-masing*” Yang dimaksud hukum- 
nya masing-masing, ialah, hukum agama, hukum adat, dan 
hukum-hukum lainnya.

jadi, dalam hal pembagian harta bersama setelah 
terjadinya suatu perceraian UUP tidak mengaturnya secara 
tegas. Memang, untuk lebih mudahnya kadang-kadang dalam
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kenyataan eehari-hari, harta bersama itu dibagi menjadi 
dua bagian; satu bagian untuk pihak bekas suami dan satu 
bagian lag! bag! bekas istri. Hanya Baja, dalam pembagian 
seperti ini sering menimbulkan konflik batin bagi yang 
bersangkutan, khususnya bagi pihak bekas istri. Sebagai 
contoh kasusnya* sebagai berikut: jika seandainya perce
raian terjadi atae gugatan pihak istri dengan alasan 
suami berbuat zina, dan hakim memutuskan anak-anak diasuh 
oleh ibunya* Sedangkan istrinya ini, yaitu, ibu dari anak- 
anak tidak lagi mempunyai penghasilan sehingga secara 
sadar atau tidak , pihak yang dirugikan ini akan berpen- 
dapat bahva hukum itu tidak adil.

Berlainan halnya dengan pembagian harta bersama 
yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Terhadap suami atau istri yang menang perkara, 
juga berhak atae nafkah apabila pihak yang menang Ini me- 
mang benar-benar tidak mempunyai penghasilan yang cukup* 
Besarnya nafkah ditentukan oleh Pengadilan Negeri dengan

Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undan* Hukum Perdata (BW). cet. XIX. Pradnya FaramitaT
75EarfaV 19«5> h. 49.
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mempertimbangkan besarnya penghasilan dari yang wajib 
nafkah dan kebutuhan penerima nafkah. Pemberian nafkah 
ini berakhir dengan meninggalnya suami atau istri itu.

Yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaima- 
nakah ketentuan pembagian harta bersama ini jika terdapat 
perjanjian kawin? Dalam membahas persoalan ini, sebelum- 
nya saya akan menjeiaskan makna perjanjian kawin. Soetojo 
Prawirohamidjojo dan Asia Safioedin berpendapat bahwa per
janjian kawin adalah "perjanjian yang dibuat oleh dua
orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan

30mengenai harta bersama."'
jadi, dengan adanya perjanjian kawin, maka pemba- 

gian harta kekayaan akan menjadi lebih mudah dan jelas* 
Suami dan istri masing-masing tetap berhak atas harta mi- 
liknya masing-masing*

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 
op * cit♦, h. 33*

30
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PENUTUP

1• Simpulan
a. Perceraian adalah pemutusan atau penghapusan ikatan

perkawinan. Dengan terjadinya perceraian menandakan le- 
paanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan 
seorang wanita dalam satu kehidupan berumah tangga* 
Menurut Hukum Islam, putusnya perkawinan karena perce
raian merupakan suatu putusnya perkawinan dengan dinya- 
takannya atau diuoapkannya ikrar talak oleh suami ter
hadap istrinya atau dengan adanya pihak cerai dari pi
hak istri terhadap suaminya di depan sidang pengadilan* 
Untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan- 
alasan penyebabnya. Dan perceraian ini hanya dapat di
lakukan sebagai tindakan akhir setelah usaha perbaikan 
dan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan 
tidak berhasil* 

b* permohonan perceraian bagi mereka yang bukan beragama 
Islam, atau salah satu pihak beragama lslam> diajukan 
melalui pengadilan Negeri. Dan bagi mereka yang bera
gama Islam, proses perceraiannya diajukan melalui Peng
adilan Agama. Setelah berkas permohonan diterima oleh 
pengadilan, tidak lama kemudian, pengadilan akan me-

* 2
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manggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk hadir dalam 
sidang pemeriksaan, Jika dalam sidang pemeriksaan berhasil 
dicapai perdamaian, tentunya proses perceraian ini diber- 
hentikan; dan sebaliknya, apabila perdamaian tidak terjadi, 
maka sidang akan dilanjutkan sampai pada sidang perceraian 
yang dibacakan oleh hakim,

• Walaupun perceraian telah terjadi, bekas suami istri yang 
bersangkutan tetap berkevajiban untuk membiayai pemeliha- 
raan dan pendidikan-;anak-anaknya sampai si anak mandiri 
atau telah kawin, Akibat terjadinya suatu perceraian sangat 
berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa dan mental anak-anak
nya, Pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari, anak- 
anak dan atau remaja yang orang tuanya bercerai selalu ak- 
tif melakukan tindakan yang kurang baik dan bahkan mengarah 
pada tindaka* kriminal, Yang demikian tentunya merugikan 
diri si anak sendiri, orang tuanya, keluarganya, dan pula 
lingkungan di sekitarnya.
Sedangkan akibat perceraian terhadap harta benda, adalah 
bahira harta bawaan masing-masing pihak tetap menjadi kuasa 
pihak itu sendiri, dan terhadap harta bersama oleh UUP 
akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu, untuk kedua belah 
pihak tersebut.
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2. Saran
a. Alasan-alasan yang telah dan eudah ditetapkan sebagai 

alasan perceraian di dalam UUP dan pp 9/75 hendaknya 
benar-benar diperhatikan eksistensinya, maksudnya, 
alasan-alasan tersebut harus merupakan suatu fakta yang 
aktual, dan bukan hanya sebagai alasan yang disutradarai 
oleh pihak-pihak yang beraangkutan, lebih-lebih oleh 
pihak lain sebagai pihak ketiga. jadi, hakim dalam me- 
meriksa alasan perceraian tersebut harus berperan aktif, 
dan kalau perlu diadakan penelitian langsung dalam ke
hidupan suami istri yang akan bercerai itu; atau dengan 
menggali informasi secara langsung dari tetangga sekitar 
tempat kediaman mereka tersebut mengenai benar tidaknya 
mereka itu mengajukan alasan-alasan semacam itu.

b* Sebelum hakim memberikan putusannya terhadap perceraian 
yang diajukan, harus berusaha semaksimal mungkin menoa- 
rikan jalan perdaraaiannya. perdamaian itu hendaknya 
menjadi kewajiban dan tujuan utamanya. Jika meraang di- 
perlukan, hakim pun dapat lebih memperketat lagi proses 
permohonan atau pengajuan perceraian itu, Akan tetapi, 
hakim juga harus lebih mendisiplinkan diri terhadap ke- 
tentuan tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang- 
undang. jangan sekali-kali, dikarenakan sesuatu alasan 
pribadi, hakim menambahkan beberapa hari lagi tenggang 
waktu yang telah ditetapkan itu. Hal demikian berarti
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mengulur atau memperlambat waktu untuk tercapainya 
putusan perceraian tersebut.

c. Pembebanan biaya dalam / untuk pemeliharaan dan pen- 
didikan anak hendaknya lebih dipertegas lagi, maksud- 
nya, jangan hanya merupakan suatu pemberitahuan saja 
kepada pihak yang berkewajiban. Lebih daripada itu, 
harus diadakan pengavaean* Manakala pada pihak yang ber- 
kewajiban member! nafkah tersebut sebagai seorang apa- ' 
rat pemerintah, hendaknya hakim memberitahukan tentang 
pembiayaan ini kepada instansii pihak yang berkewajiban 
tersebut. Mengenai beear atau kecllaya biaya yang d±- 
perlukan, jiica dimungkinkan hakim dapat mempertegas 
jumlahnya, yaitu, dengan perhitungan yang memperhatikan 
faktor-faktor yang dapat menaikkan nilai kebutuhan di 
masa yang akan datang. Begitu juga terhadap pembagian 
harta bersama, harus dipertegas dan diperjelas secara 
tuntas. Yang paling pokok dalam pembagian dan pemberian 
nafkah ini, hakim hendaknya juga memperhatikan subjek 
yang bersalah dalam perceraian tersebut.
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