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KATA PENGANTAR 
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah s.w.t yang 

telah member! petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga saya dapat 
menyelesaikan memo hukum ini yang berjudul " BEBERAPA 
MASALAH CERAI TALAK YANG DIJATUHKAN DI LUAR SIDANG PENG- 
ADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN".

Memo hukum ini disusun sebagai tugas akhir untuk 
memenuhi persyaratan di dalam mendapatkan gelar sarjana 
sarjana hukum pada Fakultas hukum Unair.
Penyelesaian memo ini tidak terlepas dari bantuan dan 
dorongan berbagai pihak. Karenanya dalam keeempatan ini 
pula saya menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan 
yang setinggi-tingginya kepadas
1. Bapak Frans Limahelu, S.H, LLM selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Marthalena Pohans S.H. selaku Kepala Bagian Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Abdoel Mutholib, S.H. selaku dosen pembimbing 

dalam penyusunan memo hukum ini.
4. Bapak-bapak selaku Tim dosen Penguji
5. Yang tersayang Bapak, Ibu, Agung, Ida, Lia yang dengan 

penuh kesabaran telah memberikan dorongan semangat, dan 
selalu berdoa demi terwujudnya keberhasilan ini,

6 . Teman-teman yang selalu bersama dalam menghadapi ujian. 
Mia, Fenny, Yani, dan Toulani.
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7. Sahabatku Poppy yang selalu setia dan selalu memberikan 
dorongan dalam menghadapi ujian ini, serta untuk Erwin 
Resa yang telah memberikan bimbingannya.

8. Yang tercinta calan suamiku yang selalu setia membantu 
dalam penulisan memo ini.

Dan kepada semua pihak tanpa terkecuali yang tidak 
saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terima 
kasih.
Saya menyadari bahwa penulisan memo ini masih sangat jauh 
dari sempurna , karenanya seg&la kritik dan saran yang 
membangun akan saya terima dengan hati yang terbuka.

Akhirnya saya berharap memo hukum ini dapat berman- 
faat bagi semaa pihak.

Surabaya, 12 Pebruari 1994 

Penulis

U
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ABSTRAK 

Talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk 

memutuskan akad nikah antara suami istri. Pemutusan ikatan perkawinan ini dengan cara 

mengucapkan secara suka rela ucapan talak kepada istrinya. Dalam pengkajian fikih, "Ta'rif 

talak menurut bahasa Arab berarti melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini adalah 

melepaskan ikatan perkawinan. 

Hal seperti inilah yang nampaknya banyak dipahami oleh umat Islam tentang talak 

dan terjadinya talak untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Jadi seolah-olah Hukum 

Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas untuk mencerai istri melalui lembaga 

talak. Kemudian hak dan kewenangan untuk mentalak ini digunakan tanpa mengenal tempat 

dan waktu, begitu juga tentang alasan-alasan yang diberikan dalam menjatuhkan talak. 

Walaupun sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam bahwa talak adalah hak laki-laki atau 

suami. 

Dalam Hukum Islam itu sendiri tentang talak ini di samping Allah memperkenankan 

adanya hak talak Allah juga memberi suatu aturan-aturan yang gunanya untuk lebih berhati-

hati didalam menjatuhkan talak , sehingga seorang suami tidak dengan mudah dalam 

menjatuhkan talak kepada istrinya. 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA MASALAH CERAI ... MIFTAHURROCHMAH 



DAFTAR I$I

Halaman

KATA PENGANTAR........................................... i
DAFTAR ISI.... ......................................... iii

A- URAIAN FAKTA
1. Kasus Posisi................................... . 1
2. Putusan Pengadilan Agama ........................ 1
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama ........ ........ 2
4. Permohonan Kasasi ............................ . 3
5. Putusan mahkamah Agung ............. ............. 4

B . PERMASALAHAN .......................... ............  6
C. DASAR HUKUM ......................................  6
D- ANALISIS MASALAH ..................................  8

1. Sah tidaknya talak yang dijatuhkan tidak didepan
sidang pengadilan ............ ............... . 8

a. Menurut hukum Islam ........................... 8

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan ............  15
2• Perbedaan keputusan yang dijatuhkan antara Mahkamah

Syar'iyah dengan Mahkamah Syar'iyah Propinsi .... 19
B . KE5IMPULAN .......................................... 22
F. SARAN-SARAN ......................................... 23

i i i

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA MASALAH CERAI ... MIFTAHURROCHMAH 



1

A. CRAIAN FAKTA

1. Ka«us Posiai
Pada tanggal 4 Desember 1977;, pemohon dalam kasus 

ini bernama Syafrin bin Lutan, bertempat tinggal di Labuh 
Sampik Gunung Padang Panjang, telah menjatuhkan talak 
kepada istrinya Raflaini binti Zuber, bertempat tinggal di 
Sigondo Gunung Padang Panjang secara liar (talak liar), 
yang berkedudukan sebagai termohon.

Pemohon dalam menjatuhkan talaq kepada termohon 
dengan alasan bahwa termohon (istrinya) pernah 
memintakan/membuatkan guna-guna sehingga pemghon sakit 
selama satu bulan sebagai akibat dari guna-guna tersebut.

Berdasarkan alasan ini maka pemohon menuntut kepada 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Padang Panjang 
agar memberikan keputusan supaya pemohon diceraikan dari 
istrinya bernama Raflaini.

2. Putusan Pengadilan Agama
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang Panjang telah mengambil 
keputusan pada tanggal 5 Januari 1978 M, bertepatan dengan 
tanggal 25 Muharam 1378 M No. 03/1978, yang amarnya ber- 
bunyi sebagai berikut :
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1. Menetapkan menolak permohonan cerai dari Syafrin bin 
Lutan terhadap istrinya Raflaini karena tidak mempu- 
nyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

2. Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terha
dap istrinya Raflaini sebagai talak liar karena tidak 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Memerintahkan kepada pemohon membayar segala biaya yang 
timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 9.850,-

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Dalam tingkat banding atas permohonan pemohon telah 

dibatalkan keputusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'- 
iyah di Padang Panjang, dengan keputusannya tanggal 9 
Maret 1978 No. 1/197S, yang amarnya berbunyi sebagai 
berikut :
1. Sah jatuhnya talak satu Syafrin terhadap istrinya 

Raflaini sebagaimana pengakuannya dihadapan sidang 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Padang Pan
jang, dengan ketentuan:
a. Jatuhnya Talak satu menurut hukum Syar'iyah semenjak 

Syafrin melafalkan talak tersebut pada tanggal 4 
Desember 1977;

b. Surat penetapan ini berlaku pada tanggal yang dite- 
tapkan 3
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2. Memberi kesempatan kepada Raflaini untuk mengajukan 
tuntutannya ataB hak-haknya selama dalam masa iddah, 
biaya anak dan sebagainya dengan perantaraan Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang:

3. Menghukum Syafrin membayar ongkos perkara perkara 
banding sebesar Rp. 3.750,-

4. Permohonan Kasasi
Pemohon kasasi Raflaini binti Zuber, dalam memori

kasasi mengajukan keberatan-keberatan yaitu s
1. Bahwa penetapan Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syar'iyah tingkat banding tidak sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo P.P. No. 9 Tahun 
1975 (tentang Perkawinan) dan mengakibatkan nama baik 
penggugat untuk kasasi/termohon menjadi tercemar, 
karena penggugat untuk kasasi/termohon tidak bersalah 
tetapi tergugat dalam kasasi/pemohon menghukum penggu- 
gat untuk kasasi/termohon dengan menjatuhkan talaknya;

2. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama/tlahkamah Syar'iyah 
tingkat banding kurang menjamin sepenuhnya untuk tegak- 
nya hukum, bahkan mengarah kepada lemahnya pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 jo. P.P. No. 9 Tahun 
1975, karena ternyata tergugat dalam kasasi/pemohon 
yang sewenang-wenang menceraikan istrinya tanpa memper- 
dulik.an alasan-alasan perceraian seperti dimaksud oleh
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas yaitu dengan 
mengesahkan cerainya menurut Hukum Islam.

5. Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 1979 Nomor

04 K/AG/1979.
Mengenai keberatan-keberatan ad.l dan 2
~ Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena 

Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatra Barat, Riau dan 
Jambi di Padang Panjang salah menerapkan pasal 39 
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 P.P. Nomor 
9 Tahun 1973;

- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
jo P.P. Nomor 9 Tahun 1975 maka perceraian yang dilaku- 
kan oleh suami (talak) harus dilakukan di depan sidang 
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah setempat. Hal 
ini ditegaskan dalam pasal 14 P.P. Nomor 9 Tahun 1975 ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan 
diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh 
penggugat untuk kasasi Raflaini binti Zuber tersebut 
dapat diterima dan Penetapan Pengadilan Agama/ Mahkamah 
Syar'iyah Propinsi di Padang untuk Daerah Sumatra 
Barat, Riau dan Jambi harus dibatalkan sehingga 
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menguatkan 
Penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Padang
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Panjang tersebut yang dianggapnya telah benar dan 
tepat;

- Menimbang, bahwa tergugat dalam kasasi / pemohon adalah 
pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara 
baik yang timbul dalam tingkat pertama, dalam tingkat 
banding maupun dalam tingkat kasasi;

- Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970/ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 dan Undang- 
Undang Nomor 1 Tahun 1950 maka memutuskan permohonan 
kasasi dari penggugat Raflaini binti Zuber tersebutj 
Membatalkan keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah 
Syar'iyah Propinsi Padang untuk Daerah Sumatra Barat, 
Riau dan jambi tanggal 9 Maret 1978 Nomor 1 Tahun 1978.

M E N Q A D I L I
1. Menolak permohonan cerai dari Syafrin bin Lutan terha- 

dap istrinya Raflaini binti Zuber karena tidak mem- 
punyai alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian;

2. Menetapkan menganggap ucapan talak dari Syafrin terha- 
dap istrinya Raflaini sebagai talak liar, karena tidak 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3- Menghukum pemohon untuk membayar semua biaya perkara 
baik yang timbul dalam tingkat pertama dan tingkat 
banding maupun dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 
©ebanyak Rp. 580,-.
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B. PERMASALAHAN
Dari uraian fakta dapat diambil permasalahan dalam 

penulisan memo hukum ini, yaitu :
1. Apakah talak yang dijatuhkan oleh Syafrin tidak di 

depan Pengadilan dapat dikatak&n sabagai talak yang 
s*h ?
a. Jika ditinjau dari Hukum Islam
b. Undang-Undang yang berlaku pada saat itu.

2 . Mengapa terjadi perbedaan keputusan yang dijatuhkan 
dalam kasus Syafrin antara Mahkamah Syar'iah dengan 
Mahkamah Syar'iyah Propinei ?

C.DASAR HUKUM
- Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad s.a.vt
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan P.P. No. 9 Tahun 

1975.

Pasal 38 sub b dan pasal 39 Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 jo pasal pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan 
Pemerintah nomor 9 tahun 1975.
Dalam pasal 38 sub b talaq dapat di kategorikan putus- 
nya perkawinan karena perceraian, karena talaq merupa- 
kan bentuk perceraian yang terjadi di kalangan orang- 
orang yang beragama Islam.
Pada Peraturan Pemerintah pasal 14 sampai dengan pasal
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18 mengatur tentang tatacara perceraian yang pada 
akhirnya digunakan untuk membuat surat keterangan bahwa 
telah terjadi perceraian dan kemudian dicatatkan pada 
pegawai pencatat nikah.
Pada pasal 19 dari P.P. ini memuat suatu alasan-alasan 
untuk dapat melakukan suatu perceraian sehingga meme- 
nuhi prosedur tata cara untuk dapat melakukan percerai
an. Tetapi alasan-alasan yang ada ini bersifat alterna- 
tif saja. Alasan-alasan itu antara lain :
- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, 

pemadat, penjudi, dan lin sebagainya yang sukar 
disembuhkan;

- Salah satu puhak meninggalkan pihak lain selama 2 
tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemam- 
puannyaji

- Salah - satu pihak mendapat hukuman penja.ra 5 tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung;

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penga- 
niayaan berat yang membahayakan pihak lain;

- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit 
dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban 
sebagai suami istriji

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan
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dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 2 ayat 1 beserta penjelasannya yang mengatur tentang 
sah tidaknya suatu perkawinan dan memberikan dasar bahwa 
hukum Islam itu dapat digunakan sebagai hukum positif yang 
mengatur masalah-masalah perkawinan. Kemudian pada pasal 2 
ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ini berisikan tentang 
adanya «uatu perkawinan harus dicatatkan menurut per- 
undang-undangan yang berlaku.

D. ANALISIS MASALAH
1. Sah tidaknya talak yang dijatuhkan tidak di depan 

sidang pengadilan.
Dari kasus posisi yang telah diutarakan di depan, 

yaitu tentang jatuhnya talak yang dilakukan oleh Syafrin 
pada tanggal 4 December 1977 maka akan saya bahas dari 
Hukum Islam tentang talak dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku pada saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan dan peraturan 
pelaksanaanya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975.
a. Sah Tidaknya Talak Dltinjau Dari Hukum Islam

Talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan 
dalam Hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami 
istri. Pemutusan ikatan perkawinan ini dengan cara mengu-
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capkan secara suka rela ucapan talak kepada istrinya.
Dalam pengkajian fikih, "Ta'rif talak menurut bahasa Arab
berarti melepaskan ikatan. Yang dimaksud disini adalah

1melepaskan ikatan perkawinan'1.
Hal seperti inilah yang nampaknya banyak dipahami oleh 
umat Islam tentang talak dan terjadinya talak untuk memu- 
tuskan hubungan perkawinannya. Jadi seolah-olah Hukum 
Islam memberi hak dan kewenangan yang tak terbatas untuk 
mencerai istri melalui lembaga talak. Kemudian hak dan 
kewenangan untuk mentalak ini digunakan tanpa mengenal 
tempat dan waktu, begitu juga tentang alasan-alasan yang 
diberikan dalam menjatuhkan talak. Walaupun sudah menjadi 
ketentuan dalam hukum Islam bahwa talak adalah hak laki- 
laki atau suami.

Dalam Hukum Islam itu sendiri tentang talak ini di 
samping Allah memperkenankan adanya hak talak Allah juga 
memberi suatu aturan-aturan yang gunanya untuk lebih 
berhati-hati didalam menjatuhkan talak , sehingga seorang 
suami tidak dengan mudah dalam menjatuhkan talak kepada 
istrinya. Hal ini sesuai dengan Firman Allah s.w.t s 
"Kalau kamu membenci mereka itu (istrimu), maka hendaklah 
kamu sabar dan jangan segera menjatuhkan talak, karena 
boleh jadi kamu benci akan' sesuatu, sedangkan Allah menja-

1
Sulaiman Rasjid, Figh Islam. cet.XVII, Attahariyah, 

Jakarta, 1976, h.379.
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dikan keJbaikan yang banyak dldalamnya”.
Ayat ini menganjurkan pada seorang suami hendaklah berhati 
sabar bila ia tidak senang melihat kelakuan atau tingkah 
laku istrinya yang akan menimbulkan kebencian dalam diri 
suami karena sebab-sebab yang tidak disukainya.

Dalam Firman Allah s.w.t. yang juga dapat digunakan
.3untuk mengguriakan talak sebagai jalan akhir adalah:

Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan 
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki- 
laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan dengan 
sebab eesuatu yang mereka (laki-laki) nafkahkan dari 
harta-hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah perem- 
puan-perempuan yang taat kepada Allah lagi memelihara 
diri dibalik belakang suaminya sebagaimana Allah telah 
memeliharakan dirinya. Dan perempuan-perempuan yang 
engkau kuatirkan kedurhakaannya maka nasehatilah mere
ka, pisahkanlah (dirimu) dari tempat tidur mereka dan 
pukullah mereka. Dan jika mereka telah taat maka 
janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk menyusah- 
kannya), Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha 
Besar.

Dalam ayat ini Islam menganjurkan kepada seorang
suami untuk menasehati istrinya terlebih dulu jika seorang
istri itu bersikap nusyus. M Dan jika terjadi pertengkaran
yang terus menerus, maka hendaklah diangkat dua orang
hakam untuk menjadi penengah diantara mereka yang berdaya

4.upaya mendamaikan mereka kedua suami istri itu".
Disini tercerminkan bahwa talak yang akan dijatuhkan itu

•2

2
Al-Glur' an :4 :19.

3
Al-Glur ' an s 4 s 34.

4
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, cet. XII, 

Hidakarya Agung* Jakarta, 1990, h.112.
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hendaklah dilakukan sebagai jalan akhir kalau jalan keluar
yang lainnya tidak dapat ditempuh lagi. Dan talak yang
dipergunakan tidak sebagai upaya akhir yang dapat ditempuh
untuk memutuskan ikatan perkawinan bukanlah talak yang
diperkenankan Allah s.w.t. tetapi talak yang dibenci Allah
s.w.t., walaupun talak yang demikian ini akan juga sah
jatuhnya. Hal ini eesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w
yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah. " Barang yang

5halal yang amat dibenci Allah yaitu talak".
Dari uraian tentang jatuhnya talak eerta alasan- 

alasan yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan talak. Maka 
ada lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar talak yang 
dijatuhkan seorang suami adalah talak yang sah. Syarat- 
syarat itu selain ada pada suami juga ada pada istri yang 
akan dijatuhi talak serta pada shighat talaknya untuk 
dapat mengetahui apakah talak yang diucapkan itu ada niat 
atau tidak. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami 
yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat 
tersebut :

a. Syarat-syarat sahnya suami dalam menjatuhkan talak 
1.. Berakal sehat.

Disini suami yang akan menjatuhkan talak harus dalam

Sulaiman Rasjid.op.cit. h. 380.
5

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA MASALAH CERAI ... MIFTAHURROCHMAH 



12

keadaan berakal sehat, maksudnya adalah tidak sedang 
mabuk ataupun marah-marah sehingga perkataannya 
tidak terkontrol lagi.

2. Telah baligh
Maksudnya adalah telah dewasa baik dalam hal umur 
maupun dalam cara berpikirnya.

3. Tidak karena paksaan
Merupakan kehendak atau niat sendiri dari seorang 
suami yang akan menjatuhkan talaknya.

4. Masih mempunyai hak talak
Hal ini sangat penting karena hak talak oleh seorang 
suami adalah talak tiga.

b. Syarat-syarat sahnya seorang istri yang akan dijatuhi

1. Istri telah terikat perkawinan yang sah dengan sua- 
minya. Maksud disini adalah telah terjadi akad nikah 
yang sah antara suami istri tersebut.

2< Istri harus dalam keadaan suci.
Keadaan suci adalah belum dicampuri oleh suami pada 
waktu sucinya.

3. Istri yang sedang hamil.
Tentang syarat-syarat sighat talak atau ucapan 

talak oleh suami pada waktu ia menjatuhkan talak. "Shighat 
talak yang diucapkan suami secara langsung yaitu dengan

talak
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perkataan yang jelas ataupun dengan sindiran atau
6kinayah" .

Kalimat sindiran ini tergantung kepada niat., artinya 
kalau tidak diniatkan untuk perceraian maka tidak jatuh 
talaknya. Kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak maka 
barulah ia menjadi talak yang sah. Penjatuhan talak secara 
kinayah ini tidak memberi suatu kepastian kapan talak itu 
dapat terjadi. Karena talak dengan kinayah ini masih 
digantungkan pada niat dalam pengucapannya. Kemudian cara 
lain selain diucapkan secara lisan seperti diatas maka 
talak dapat dengan tulisan yaitu talak yang dijatuhkan 
suami dengan tulisan yang dimaksud tulisan disini dalam 
arti yng umum artinya tulisan itu berbekas atau dapat 
dibaca. Kekuatan talak seperti ini sama dengan talak yang 
diucapkan secara lisan.

Kemudian jika orang itu bisu maka talak dapat dija
tuhkan dengan isyarat yang dapat berupa isyarat tangan 
yang dapat dimengerti artinya. Jika dilakukan oleh seorang 
utusan maka talak juga akan sah jika itu memang wakil yang 
sah dari suami .

Tentang bilangan talak, sesuai dengan Firman Allah 
s.w.t. s "Talak itu dua kali sesudah itu suami diberi

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undana- 
Undano Perkawinan (Undana-Undana No.l Tahun 1974 tentano 
Perkawinan).cet. XI, Liberty, Yogyakarta,1986 h.107.

6

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI BEBERAPA MASALAH CERAI ... MIFTAHURROCHMAH 



14

kelonggaran untuk rujuk (kembali) dengan baik, atau kalau
tidak ingin kembali hendaknya dilepaskan dengan baik 

7pula".
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa talak itu dua kali 

berarti terpisah antara satu dengan yang lainnya, tidak 
dapat diucapkan dalam satu perkataan untuk menyatakan 
tiga kali.

Jika terjadi talak tiga maka suami tidak boleh kawin 
lagi dengan bekas istrinya, kecuali bekas istrinya itu 
kawin dulu dengan orang lain dan telah digaulinya, kemu- 
dian bercerai dengan wajar atau ditinggal mati dan telah 
habis masa iddahnya.

Dengan adanya bilangan talak ini, maka talak dapat 
dibagi menjadi dua macam :

1 .Talak raj'i talak yang boleh suami rujuk kembali 
kepada bekas istrinya dengan tiada perlu melakukan 
perkawinan barn, seperti talak satu dan talak dua.

2 .Talak bain adalah talak yang tiada boleh suami 
rujuk kembali kepada bekas istrinyap melainkan 
harus dengan melakukan perkawinan yang baru.
- Talak bain kecil, ialah talak satu atau dua yang 

disertai dengan uang (iwadl) dari pihak istri.
- Talak bain besar adalah talak tiga.

Al-Quran:2 s 22°.
7
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Dari uraian tentang talak menurut hukum Islam maka 
talak yang dilakukan olehl Syafrin dapat dikatakan talak 
yang sah jika memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan 
yang tepat sehingga tidak menimbulkan keean bahwa seolah- 
olah talak yang diikrarkan adalah tindakan cowenang-wenang 
dari seorang suami.
b. Sah-tidaknya Talak yang Dijatuhkan Tidak Didepan Sidang 

Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan.
Setelah bahasan talak dalam hukum Islam maka pemba- 

hasan berikutnya adalah talak dalam peraturan perundang- 
undangan yang berlaku pada eaat itu, yaitu Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaanya yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini semua 
berkait dari keputusan Mahkamah Syar'iyah di Padang Pan- 
jang yang tidak mengabulkan permohonan cerai Syafrin dari 
istrinya Raflaini yang menganggap ucapan talak dari ©ya- 
frin adalah talak liar.

Talak dalam peraturan perundang-undangan merupakan 
salah satu cara untuk dapat terjadinya perceraian. Tetapi 
dalam undang-undang perkawinan tidak diatur secara ter—  
perinci mengenai tata cara perceraian dengan talak ataupun 
tata cara perceraian dengan gugat cerai seperti yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1939 dan Kompila- 
si Hukum Islam. Dalam undang-undang perkawinan hanya
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menyebut secara umum mengenai putusnya perkawinan dalam 
tiga bentuk seperti yang tercantum dalam pasal 38, antara 
lain s
1 - Karena kematian
2. Perceraian
3, Atas putusan pengadilan

Untuk peraturan selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan 
yaitu pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa perceraian hanya 
dapat dilakukan di depart sidang pengadilan, setelah 
pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan 
kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang dapat dipakai 
sebagai , alasan untuk dapat mengajukan gugatan perceraian 
diatur dalam pasal 39 ayat 2 beserta penjelasannya dan 
dipertegas lagi dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 yang memuat tentang alasan-alasan untuk dapat 
diadakan perceraian.

Kemudian tentang tata cara untuk melakukan percerai
an diatur dalam bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 yang dalam 14 sampai dengan.pasal 18.

Pada pasal 14 P.P ini menjelaskan bahwa seorang 
suami yang telah melakukan perkawinan menurut agama Islam 
yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada 
Pengadilan Agama di tempat tinggalnya bahwa ia bermaksud 
untuk menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan-
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nya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang 
untuk keperluan itu.

Kemudian dalam pasal 16-nya dijelaekan Pengadilan 
hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud kalau ternyata memang 
terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan pengadilan 
berpendapat bahwa antara keduanya itu sudah tidak mungkin 
untuk didamaikan lagi. Maka Pengadilan memutuskan untuk 
mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. 
Kemudian ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang 
terjadinya perceraian tersebut, untuk dikirimkan kepada 
pegawai pencatat dimana perceraian itu terjadi.
Untuk selanjutnya dalam pasal 18 dijelaskan perceraian 
terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan 
sidang pengadilan.

Jelas disini bahwa tidak satu pasalpun yang men© 
rangkan tentang talak apalagi jika dikaitkan dengan sah 
atau tidaknya talak yang tidak dijatuhkan di depan sidang 
pengadilan. Tetapi pasal-pasal ini hanya menerangkan 
tentang perceraian yang harus dilakukan di depan sidang 
pengadilan. Untuk melakukannya di depan sidang pengadilan 
harus memenuhi tata cara yang ada pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada akhirnya hanya 
untuk mendapatkan pencatatan supaya perceraian yang dila
kukan- itu dianggap ada. Jadi tidak mengandung arti bahwa
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talak itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan agar 
talak yang dijatuhkan adalah talak yang sah .

Jadi dapat disimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan 
oleh Syafrin adalah talak yang sah sesuai dengan hukum 
Islam, tetapi untuk perceraiannya tidak pernah tercatat. 
Semua ini dapat dikembalikan pada peraturan perundang- 
undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Alasan saya mengemukakan hal ini adalah berkaitan 
dengan peraturan yang mengatur tentang perkawinan dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, yaitu tentang nikah 
sirih. Dalam pengertiannya, nikah sirih adalah nikah yang 
tidak dicatatkan tapi sah keberadaannya, karena telah 
memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam hukum Islam. 
Pernikahan semacam ini berdasarkan Undang-Undang Perka
winan pasal 2 ayat 1 , telah dilakukan menurut hukum ma- 
sing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dalam 
hal ini adalah agama Islam. Tetapi dalam ayat 2-nya mene- 
gaskan bahwa perkawianan itu harus dicatat menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam 
nikah sirih menurut undang-undang ini adalah nikah yang 
sah tapi tidak pernah dianggap ada atau tidak dicatatkan. 
Tetapi tentang arti poncatatan dalam Undang-Undang Per
kawinan tidak pernah dijelaskan lebih lanjut, menurut 
pendapat Soemiyati "Pencatatan perkawinan tidak menentukan 
1sah atau tidaknya
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suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa 
perkawinan benar— benar terjadi , jadi semata-mata hanya 
bersifat administratif", tetapi dengan melihat pada tujuan 
umum pencatatan yang dapat berguna untuk mendapatkan suatu 
bukti yang otentik, yang dengan bukti seperti itu mungkin 
dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum yang 
lain. Selain itu dengan pertimbangan maslahah-mursalah 
dalam hukum Islam, yang berarti menetapkan ketentuan- 
ketentuan hukum yang tidak disebut dalam Al~Quran dan 
Hadist Nabi Muhammad s.a.w, tetapi dengan berdasar menarik 
suatu kebaikan dan menghindarkan dari perbuatan yang tidak 
diinginkan, maka pencatatan ini hendaklah dilakukan. 
Dengan demikian juga tentang pernyataan sah atau tidaknya 
suatu talak yang diikrarkan tidak di depan sidang pengadi
lan, akan menjadi sah jika telah memenuhi syarat-syarat 
yang ada dalam hukun Islam. Tetapi dalam hal ini Syafrin 
tidak mendapatkan surat cerai yang mungkin akan digunakan 
untuk mendapatkan kepastian hukumnya bahwa ia telah ber- 
cerai dengan istrinya.

2. Perbedaan Putusan yang Dijatuhkan oleh Mahkamah 
Syar'iyah dengan Mahkamah Syar'iyah Propinsi

Putusan yang dijatuhkan dalam putusan Mahkamah 
Syar'iyah dalam kasus Syafrin ini memutuskan bahwa talak 
yang dijatuhkan Syafrin adalah talak liar yang diartikan
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tidak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sedangkan pada putusan yang dijatuhkan oleh 
Mahkamah Syar'iyah Propinsi yang membatalk-an putusan 
Mahkamah Syar'iyah adalah bahwa talak yang dilakukan oleh 
Syafrin adalah talak yang sah, yang dalam putusan itu 
diartikan sah walaupun tidak diucapkan di depan sidang 
Pengadilan.

Kalau dilihat pada analisis tentang sah tidaknya 
talak yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan maka akan 
kembali pada bahasan di depan, sehingga dapat dibenarkan 
apa yang manjadi keputusan Mahkamah Syar'iyah Propinsi 
yang, memutuskan tentang sah tidaknya talak yang dijatuh
kan oleh Syafrin kepada istrinya Raflaini, yang tidak 
dilakukan di depan sidang Pengadilan. Dengan keputusan 
bahwa talak yang dilakukan oleh Syafrin adalah talak yang 
sah.

Tetapi dengan melihat pada putusan Mahkamah Syar - 
iyah di Padang Panjang yang memutuskan bahwa talak Syafrin 
adalah talak liar yang diartikan sebagai talak yang tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak 
mempunyai alasan-alasan- yang kuat dan syarat-syarat 
perceraian, maka dengan melihat kembali pada pasal 39 
Undang-Undang Perkawinan tentang perceraian serta tata 
cara perceraian seperti dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 serta alasan-alasan tentang perceraian
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yang ada dalam P.P. ini, maka kuputusan itu juga dapat 
dibenarkan. Karena memang tidak dilakukan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini 
dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Propinsi tetap 
beranggapan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Syafrin ini 
adalah talak yang sah. Tetapi karena tidak dilakukan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka 
disebut sebagai talak liar, sehingga istilah talak liar 
ini tidak bisa disamakan dengan sah tidaknya suatu talak.

Hal ini akan berbeda jika aturan yang dipakai adalah 
Kompilasi Hukum Islam. Yang dalam pasalnya telah diatur 
bahwa talak adalah ikrar suami yang dilakukan di depan 
sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya 
perkawinan, dengan cara yang sudah diatur dengan cara 
sebagaimana dalam pasal 129, 130, 131 Kompilasi Hukum 
Islam yang mengatur tentang permohonan suami yang harus 
diajukan ke Pengadilan Agama tentang maksudnya untuk 
mentalak istrinya yang kemudian permohonan itu dipelajari 
yang dalam waktu 30 hari harus sudah memanggil kedua belah 
pihak untuk meminta penjelasan tantang segala sesuatu yang 
berhubungan -dengan maksud menjatuhkan talak. Kemudian 
Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin 
bagi suami untuk mengikrarkan talak. Setelah ikrar talak 
diucapkan oleh suami maka pengadilan membuat penetapan 
tentang terjadinya talak yang merupakan bukti perceraian.
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Dimana pasal ini berkaitan dengan pasal perceraian , 
pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diman disebutkan bahwa 
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadi
lan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berha- 
sil mendamaikan kedua belah pihak. Disini jelas sudah 
diatur tentang tata cara penjatuhan talak agar talak itu 
adalah talak yang sah yang dapat memutuskan perkawinan 
yang sah juga. Sehingga jika aturan yang dipakai adalah 
Kompilasi Hukum .Islam maka tidak akan .ada istilah talak 
yang tidak sah yang ada adalah pengertian talak liar ©aja. 
Karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Dan 
istilah liar ini dipakai dalam yurisprudensi Mahkamah 
Agung serta kesepakatan hakim dari musyawarah para hakim 
agama.

E. KESIMPULAN
1. Islam tidak melarang perceraian yang terjadi antara 

seorang suami istri. Dalam hal perceraian yang dilaku
kan dengan ikrar talak, maka hendaklah yang akan dija
tuhkan seorang suami itu adalah talak yang sah dan 
diridhoi Allah s.w.t., yang caranya dengan melihat pada 
syarat -syarat yang ada pada talak itu, dimana syarat- 
syarat itu ada pada.suami, istri dan shighat talak yang 
diucapkannya. Sehingga talak yang dijatuhkannya bukan- 
lah talak yang sewenang-wenang, tapi talak yang sah
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yang diridhoi Allah s.w.t.
2. Jika dilihat pada Undang-Undang Perkawinan pada pasal

2 ayat 1 beserta penjelasannya yang memberlakukan hukum 
Islam sebagai hukum positif. Dimana dalam aturan itu 
untuk mengesahkan suatu perkawinan harus berdasarkan 
agama dan kepercayaannya maka untuk perceraian dengan 
talak jika telah dilakukan sesua'i dengan hukum Islam 
maka talaknya dapat dikatakan sebagai talak yang sah. 
Tetapi dengan beranjak pada pasal 2 ayat 2 Undang- 
Undang Perkawinan tentang pencatatan, maka jika tata 
cara perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 tidak terpenuhi maka perceraian dengan talak 
itu dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dica- 
tatkan.

F. SARAN-SARAN
Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam 

dan telah menjadi fakta bahwa hukum Islam masih banyak 
digunakan apalagi hukum Islam yang mengatur tentang 
masalah pribadi diman hal itu sangat sulit untuk diubah. 
Maka hendaklah ketentuan yang mengatur tentang masalah 
talak supaya diperjelas sehingga lebih mudah untuk dipaha- 
mi seperti pada pengaturan bidang perkawinan yang juga 
merupakan urusan pribadi dari seseorang.

Walaupun Hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi hal-hal

M 1 L 1 KPERPUSTAKAAN
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yang mengatur tentang perkawinan, tetapi tidak sepenuhnya 
menjadi hukum positif. Ada yang harus diterima menjadi 
hukum positif, dan untuk hukum formalnya masih harus 
diikuti apa yang telah menjadi ketentuan undang-undang 
yang mengatur tentang perkawinan dimana talak ada didalam- 
nya. Bagi umat Islam yang akan melakukan talak maka hal 
seperti inilah yang harus diikuti, karena kita hidup dalam 
negara Pancasila.
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