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KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya 

sampaikan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat yang 

dilimpahkan pada diri saya, hingga dapat saya selesaikan 

Memo Hukum ini.

Saya menyadari, bahwa terwujudnya Memo Hukum ini 

bukanlah sepenuhnya hasil perjuangan pribadi, tetapi 

tidak terlepas dari bantuan pihak - pihak lain. Sehingga 

tiada kata - kata lain yang dapat saya pilih, untuk 

mengucapkan terima kasih yang sedalam - dalamnya, kepada 

Bapak Afdol S.H.,M.S., selaku dosen pembimbing yang 

telah mendorong dan membangkitkan semangat saya untuk 

membuat Memo Hukum ini serta kesediaan yang penuh 

kesabaran, ketekunan dan ketelitian dalam membimbing 

saya. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada 

Bapak dan Ibu dosen yang tergabung dalam Tim Penguji, 

juga kepada Suami, Ayah dan Ibu tercinta yang telah 

memberi dorongan spiritual dan motivasi sehingga 

terselesaikan Memo Hukum ini.

Sebagai suatau karya, sudah tentu terdapat banyak 

kelemahan dan kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, 

segala kritik dan saran - saran seraua pihak, akan saya
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terima dengan senang hati.

Semoga Memo Hukum ini dapat disajikan sebagai 

bahan ilmiah yang dapat disumbangkan bagi dunia ilmu 

pengetahuan khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, Agustus 1994 

P e n y u s u n ,

i i
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ABSTRAK 

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, 

tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat 

diteruskan. Sehingga perkawinan tersebut harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa 

putus dengan sendirinya, atau dengan perkataan lain terjadi perceraian antara suami isteri. 

Akan tetapi, adakalanya timbul keinginan di antara masing-masing pihak untuk 

mengembalikan ikatan perkawinan yang telah putus tersebut. Hal ini dimungkinkan, karena 

adanya keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah 

dilakukannya dan masih adanya rasa kasih diantara mereka. 
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A. URAIAN FAKTA

1. Kflfius Posisi

Dalam Yurisprudensi Indonesia yang memuat kasus 

Hak Memfasidkan Rujuk Paksa1 ,diuraikan sebagai berikut :

- Nama : Tiasmani Binti Manjanah, umur 29 tahun,te

lah menikah dengan Mohamad Jaham Bin Nyak 

Lamnah, umur 40 tahun, pekerjaan tani, tempat 

tinggal kampung Mitem, Kecamatan Simeulu Barat, 

Rabupaten Aceh Barat.

- Perkawinan antara Tiasmani Binti Manjanah dengan 

Mohamad Jaham Bin Nyak Lamnah dapat berjalan 

dengan baik. Namun pada tanggal 17 Juni 1978 

Tiasmani telah mengajukan gugatan cerai pada 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Sinabang 

dengan alasan Syiqoq.

Walaupun di dalam sidang gugatan tersebut telah 

dilakukan upaya perdamaian dengan mengangkat 

hakam yang mewakili masing - masing pihak, tetapi 

usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya 

Mohamad Jaham Bin Nyak Lamnah menjatuhkan talak 

raj'i pada tanggal 8 Januari 1979, SKT - 3 

Nomor 01 Tahun 1979.

^■Mahkamah Agung R I , Yur isprudensi Indo n e s i a .

1985, h. 169.
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Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1979 berda- 

sarkan Buku Pendaftaran Rujuk Nomor 

01/10/111/1979, yang dikeluarkan Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Simeulu Timur, tanggal 5 

Maret 1979, telah terjadi rujuk yang dilakukan 

secara sepihak. Karena pada dasarnya Tiasmani 

Binti Manjanah tidak bersedia kembali pada 

Mohamad Jaham Bin Nyak Lamnah, walaupun ia telah 

menerima surat panggilan dari Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Simeulu Timur, Tanggal 5 

Maret 1979 Nomor N/2/A-6/XII/98/79.

Alasan Tiasmani Binti Manjanah tidak menerima 

rujuk tersebut karena ia tidak tahan lagi 

menanggung penganiayaan yang berlebihan dari 

Mohamad Jaham Bin Nyak Lamnah.

Bahwa di dalam sidang Pengadilan Agama Sinabang 

telah diajukan saksi, yaitu Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Simeulu Timur sebagai pejabat 

yang melaksanakan rujuk tersebut, di atas 

sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat ada memohonkan untuk 

merujuki Penggugat dan telah melengkapi 

semua persyaratan administrasi.

- Bahwa karena Tergugat telah menyerahkan s u 

rat Kepala Desa Koto Sinabang, Kecamatan
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Simeulu Timur tentang domosili Tergugat,maka 

pelaksanaan rujuk adalah wewenang Kantor 

Urusan Agama Simeulu Timur, disamping itu 

Penggugat juga berada di Sinabang dan tidak 

mau pulang ke Simeulu Barat.

Bahwa untuk keperluan rujuk tersebut telah 

diadakan pemanggilan oleh Kantor Urusan 

Agama Simeulu Timur melalui surat tanggal 5 

Maret 1979 Komor N/2/A-6/III/98/79 namun 

Penggugat tidak hadir dan menyatakan dalam 

suratnya tanggal 6 Maret 1979 bahwa ia tidak 

bersedia dirujuki oleh Tergugat.

Bahwa selain alasan - alasan di atas juga 

terdapat alasan lain untuk merujukkan antara 

Tergugat dengan Penggugat, yaitu adanya 

Firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 228 

yang berintikan bahwa suami lebih berhak 

untuk merujuk isterinya, Di samping itu 

Tergugat sangat ingin kembali lagi pada 

P e n g g u g a t .

Bahwa kepada Tergugat dan Penggugat diserah- 

kan masing - masing selembar petikan dari 

Buku Pendaftaran Rujuk Nomor 01/01/111/1979 

tanggal 6 Maret 1979.

Bahwa alasan Firman Allah ayat 228 di atas
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disampaikan Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Simeulu Timur dengan suratnya 

tanggal 21 April 1979 Nomor N/2/A- 

6/XII/171/79.

Atas dasar tersebut Tiasmani Binti Manjanah 

selaku Penggugat telah mengajukan gugatan kepada 

Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Sinabang agar 

memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat.

2. Menyatakan batal atas rujuk Tergugat kepada 

Penggugat pada tanggal 8 Januari 1979 Nomor 

01/01/111/1979.

3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar 

seluruh biaya perkara.

4. Dan atau memberikan keputusan yang seadil- 

adilnya .

2. Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah

Putusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah 

Sinabang tanggal 30 April 1979 Nomor 35 / Tahun 1979 :

1. Menerima gugatan Penggugat Tiasmani Binti 

Manj anah

2. Menetapkan fasidnya rujuk Tergugat pada Pen g 

gugat yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1979

3. Memerintahkan kepada Penggugat membayar ongkos
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perkara sejumlah Rp 6.300,00 ( enam ribu tiga 

ratus rupiah )

3. Putusan Mahkamah Islam__Tinggi / M&hkamsih Svar'ivah

Putusan Mahkamah Islam Tinggi / Mahkamah 

Syar'iyah Propinsi Banda Aceh Tanggal 9 Oktober 1978 

Nomor 65 Tahun 1979 :

1. Menerima permohonan banding tersebut.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama / Mahka

mah Syar'iyah Sinabang No. 35/1979, bertepatan 

dengan tanggal 3 Jumadil Akbar 1399 H dengan 

mengadili s e n d i r i .

3. Menyatakan sah rujuk antara Pembanding dengan 

Terbanding yang telah terjadi pada tanggal 5 

Maret 1979.

4. Memerintahkan kepada Penggugat- Terbanding u n 

tuk membayar biaya perkara pada tingkat perta- 

ma sebanyak Rp 6.300,00 ( enam ribu tiga ratus 

rupiah ) dan kepada Pembanding dalam tingkat 

banding sebanyak Rp 3.750,00 ( tiga ribu tujuh 

ratus lima puluh rupiah ).

Pertimbangan Mahkamah Islam Tinggi dalam 

menyatakan sahnya rujuk tersebut adalah berdasar pada :

1. Kitab KIFAYATUL AKHYAR Juz II halaman 67 yang 

artinya : " ......... dan tidak menjadi syarat
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( rujuk ) ridha istri" .

2. Kitab Nailul Authar Juz VI halaman 283 yang 

artinya : Dikatakan dalam kitab A1 Fath : 

"para ulama sudah sepakat bahwa orang merdeka 

kalau sudah mentalaq isterinya sesudah campur, 

baik satu talaq ataupun dua talaq, dia lebih 

berhak rujuk kepada isterinya, walau istri 

tidak menyukai rujuk itu".^

4. Permohonan Kasasi

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tiasmani 

Binti Manjanah, dalam memori kasasi mengajukan 

keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar'iyah Propinsi Banda Aceh telah salah me- 

nafsirkan Kitab Al-Fath, karena yang diterap- 

kan adalah mengenai hukum benda, sedangkan 

yang diadili adalah manusia yang mempunyai ba- 

nyak kebutuhan dan kewajiban-kewajiban, lagi 

pula dalam hal ini Penggugat untuk kasasi ti

dak bersedia lagi hidup bersama dengan Te r g u 

gat dalam kasasi yang perbuatannya sangat ke-

2 Mahkamah Agung RI .Yurisprudensi I n d o n e s i a , 1985, 

hal. 177-178.
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jam terhadap Penggugat untuk kasasi sebagai 

istrinya.

2. Bahwa keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar'iyah Propinsi Banda Aceh telah salah me- 

laksanakan hukum acara, karena bagaimana akan 

menjalankan eksekusi kalau Pengugat untuk ka

sasi tidak bersedia lagi hidup bersama dengan 

Tergugat untuk kasasi.

3. Bahwa Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah 

Propinsi Banda Aceh tidak meninjau lamanya ma- 

sa perselisihan antara Penggugat untuk kasasi 

dengan Tergugat untuk Kasasi , karena setelah 

habis masa iddahnya Penggugat untuk Kasasi 

telah kawin dengan pria lain yaitu Basran.

4. Bahwa Tergugat dalam kasasi jauh sebelum meng- 

ajukan banding, telah menerima Penetapan Izin 

Poligami dari Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar'iyah Sinabang, sedangkan Penetapan terse

but tanpa surat izin dari Pengugat untuk kasa

si, sehingga Penetapan tersebut tidak memenu- 

hi s y a r a t .

5. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1981 Nomor

29K/AG/1980 :
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Bahwa berdasarkan keberatan - keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut maka Mahkamah 

Agung berpendapat :

- Bahwa mengenai keberatan a d .1 maka keberatan 

ini dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan :

1.Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

2.Pasal 6 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 jo pasal 48 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, pada azasnya harus ada 

persetujuan untuk menjadi suami isteri.

Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan 

tersebut maka tidak perlu mempertimbangkan keberatan 

keberatan yang lain.

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima gugatan Penggugat Tiasmani Binti 

Manj a n a h .

2. Menetapkan fasidnya rujuk Tergugat pada P e n g 

gugat yang terjadi pada tanggal 5 Maret 1979.

3. Menghukum Tergugat dalam kasasi membayar semua 

biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat 

pertama dan tingkat banding maupun dalam ting

kat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi 

ini ditetapkan sebanyak Rp 605,00 ( enam ratus 

lima rupiah )
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B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian kasus posisi, maka terdapat 

permasalahan yang timbul mengenai hak isteri untuk 

memfasidkan rujuk dari suami yang telah mentalaqnya. 

Permasalahan tersebut adalah :

Apakah isteri dapat membatalkan rujuk yang 

dilakukan oleh suami, jika tanpa mendapat 

persetujuannya ?

C. DASAR HUKUM

Di dalam penulisan memo hukum ini, dasar hukum 

yang menjadi acuan untuk membahas permasalahan adalah 

sebagai berikut :

1. A1 Qur'an

Surat A1 Baqarah ayat 228

2. Hadist

Sabda Nabi Muhammad S.A.W., kepada Abu Rukunah 

yang belum lama menalaq istrinya : "kembali 

kepada isterimu".

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 jo 

pasal 48 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 1 dan 

ayat 2.

4. Kompilasi Hukum Islam pasal 79 dan pasal 165.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 pasal 32
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ayat 2 : Rujuk dilakukan dengan persetujuan 

isteri dihadapan pegawai pencatat nikah atau 

P 3 N T R .

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 

mengenai model D2 tentang Kutipan Buku 

Pendaftaran Rujuk.
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D . PEMBAHASAH / AHALISIS MASALAH

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, 

yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah 

merupakan ibadah. Sehingga dengan adanya perkawinan 

tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan 

tidak hanya sebagai sarana atau alat bagi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan biologis saja,tetapi mempunyai fungsi 

yang lebih mulia. Karena dari perkawinan tersebut 

diharapkan antara umat manusia akan timbul rasa saling 

mengasihi dan menyayangi, dan akan dilahirkan anak 

anak dan cucu - cucu yang sah menurut syari'at Islam. 

Karena dari keadaan tersebut akan menimbulkan rasa 

tentram bagi umat manusia.

Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada 

hamba - hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki 

agar umat manusia saling menyayangi satu sama lain. 

Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia tetapi juga 

pada binatang. Karena pada dasarnya mahkluk hidup 

diciptakan berpasang - p a s a n g a n .

Namun demikian Allah tidak menghendaki 

perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab 

itu diatur - Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia 

dan dibuatkan prinsip-prinsip, sehingga kemanusiaan
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manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan 

b e r s i h .

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu 

adalah bertujuan untuk selama - lamanya, tetapi 

adakalanya ada sebab - sebab tertentu yang mengakibatkan 

perkawinan tidak dapat diteruskan. Sehingga perkawinan 

tersebut harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa 

putus dengan sendirinya, atau dengan perkataan lain 

terjadi perceraian antara suami isteri.

Akan tetapi, adakalanya timbul keinginan di 

antara masing - masing pihak untuk mengembalikan ikatan 

perkawinan yang telah putus tersebut. Hal ini 

dimungkinkan, karena adanya keinginan dari kedua belah 

pihak untuk memperbaiki kesalahan - kesalahan yang telah 

dilakukannya dan masih adanya rasa kasih diantara 

m e r e k a .

Oleh karena itulah Syari'at Islam yang bersumber 

dari A1 Qur'an dan A1 Hadist telah memberi jalan keluar, 

yaitu dengan adanya lembaga rujuk. Di dalam Surat A1 

Baqarah ayat 228 telah disebutkan, bahwa suami berhak 

merujuk isterinya apabila mereka menghendaki kebaikan. 

Sehingga apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk 

bersatu kembali dalam perkawinan, maka pihak suami yang 

mempunyai hak untuk merujuk isteri yang telah ditalaqnya 

selama masih dalam masa iddah, dengan catatan bahwa

* i  i - .  k  O i
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pihak isteri dapat dirujuk atau halal untuk dirujuk.

1. Pengertian RuAuk ilenurut Svari'at Islam

Menurut bahasa Arab,kata 'rujuk' berasal dari 

kata raja'a, yarji'iu, rujuu'an, yang bermakna kembali 

dan mengembalikan. Jadi bila ditafsirkan kata raja'a 

dapat diartikan kembali pada keadaan atau ke tempat 

s e m u l a .

Di dalam istilah Hukum Islam terdapat berbagai 

pengertian mengenai apa yang dimaksud rujuk.

Diantaranya adalah para Ulama Hanafiah yang memberi 

definisi rujuk sebagai berikut^ :

Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa 

'iddah thalaq ( raj 'i ).

Di samping definisi yang dikemukakan oleh para ulama 

madzab Hanafi, terdapat pula definisi yang dikemukakan 

oleh Asy Syafi'i, yaitu^ :

Rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan 

sebagai suami isteri ditengah  -  tengah  'iddah 

setelah terjadinya thalaq ( raj'i ).

Selain pendapat - pendapat para ulama tersebut, 

para ahli fiqih dan pemikir - pemikir dalam bidang hukum

^Irfan Sidqon, Floh M u n a k a h a t . Buku tiga, IAIN, 
Surabaya, 1992, hal.282.

4Ibid
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Islam juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 

rujuk. Dimana apabila ditelaah lebih lanjut, pendapat 

pendapat tersebut tidak akan jauh berbeda.

Menurut H. Sulaiman Rasjid^, yang dimaksud dengan rujuk 

adalah sebagai berikut :

mengembalikan isteri y ang telah ditalaqnya kepada 

perkawinan y ang asal sebelum dice r a i k a n .

Pendapat lain adalah dari Drs. Sudarsono, S . H . y a n g  

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Rujuk adalah kembali kepada perkawinan semula tanpa 

melalui akad nikah baru dengan syarat tidak 

melewati batas waktu 'iddah yan g  telah dit e t a p k a n .

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik 

suatu pengertian bahwa yang dimaksud rujuk adalah 

mengembalikan secara penuh setelah terjadi talaq raj'i 

yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya 

dalam masa iddahnya, dengan ucapan tertentu.

Dari rumusan tersebut dapat kita simpulkan, bahwa 

dengan terjadinya talaq antara suami isteri meskipun 

berstatus talaq raj'i, namun pada dasarnya talaq itu 

mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara

^ H . Sulaiman Ras.i id.Fiqh I s l a m . Edisi ketujuh 
belas, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hal.395.

6Sudarsono, Pokok-Pokok -Hukum____lalaa, Edisi
kesatu, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.282.
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keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan 

melakukan hal yang serupa itu.

Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa 

iddah berhak merujuk bekas isterinya itu dan 

mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah 

secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu 

berdasarkan talaq yang diucapkan oleh bekas suami 

terhadap bekas isterinya itu, maka untuk menghalalkan 

kembali bekas isterinya menjadi isterinya lagi haruslah 

dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami 

dimaksud.

Dengan terjadinya talaq raj'i, maka kekuasaan 

bekas suami terhadap bekas isteri menjadi berkurang, 

namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara 

keduanya selama isteri dalam masa iddahnya, yaitu 

kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan 

nafkah. Sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak 

prioritas untuk merujuk bekas isterinya itu dalam arti 

mengembalikannya pada kedudukannya sebagai isteri secara 

penuh, dan dengan pernyataan rujuk tersebut menjadi 

halal bekas suami mencampuri bekas isteri dimaksud, 

sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali 

seperti sediakala.

Dalam pada itu laki - laki selain bekas suami 

tidak berhak mengawini bekas isteri dimaksud sebelum
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berakhir masa iddahnya. Hak prioritas merujuk itu 

menjadi hilang dengan berakhirnya masa iddah dimaksud.

2. Eerbedaan _Ru.iuk Dengan Kawin Kembali

Untuk mengetahui perbedaan rujuk dengan kawin 

kembali haruslah kita lihat dari pengertian masing - 

masing. Pengertian rujuk seperti halnya dijelaskan 

dimuka, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan rujuk adalah :

Mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh 

setelah terjadinya talaq raj'i y a n g  dilakukan oleh 

bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa 

iddah, dengan uoapan ter tentu.

Sehingga dalam hal ini seorang suami yang telah mentalaq 

isterinya dengan talaq satu atau talaq dua yang ingin 

berhubungan kembali, yang dilakukan masih dalam masa 

idd a h .

Rujuk tidak memerlukan syarat dan rukun seperti 

halnya dalam perkawinan. Karena pada hakekatnya rujuk 

hanya mengembalikan suatu perkawinan yang untuk 

sementara waktu putus oleh karena adanya talaq raj'i. 

Sehingga dalam rujuk bukanlah untuk membentuk suatu 

perkawinan yang baru.

Dengan diadakannya rujuk tersebut berarti masih 

memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk
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memperbaiki kesalahan - kesalahannya yang telah 

dilakukan pada perkawinan yang lalu. Di samping itu, 

dengan adanya rujuk ini memberi prioritas kepada suami 

untuk merujuk isterinya,sebelum diberikan kesempatan 

untuk menikahi bekas isterinya kepada orang lain.

Dengan demikian rujuk yang dilakukan oleh 

Muhammad Jaham kepada isterinya dapat dikatakan sah. 

Apabila rujuknya sah, maka diantara mereka masih terikat 

oleh hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu 

apabila isteri ingin ikatan perkawinan tersebut 

diputuskan maka ia harus mengajukan gugat cerai di 

Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal.

Sedangkan pada menikah kembali, pihak suami telah 

melakukan hubungan kembali dengan pihak isteri yang 

telah ditalaqnya setelah habis masa iddahnya. 

Bertolak dari pengertian di atas maka pihak suami bukan 

lagi sebagai pihak yang terputus hubungannya dengan 

bekas isterinya untuk sementara saja. Melainkan dengan 

lewatnya masa iddah tersebut maka hubungan antara suami 

dan isteri benar - benar putus. Dengan sendirinya hak 

prioritas bagi pihak suami tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu, untuk memulihkan hubungan antara 

suami isteri tersebut satu - satunya sarana yang dapat 

digunakan adalah pernikahan kembali. Di dalam prosesnya, 

pernikahan tersebut dilakukan seperti halnya pernikahan
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pada umumnya. Sehingga diperlukan rukun nikah seperti 

yang telah ditentukan dalam Syari'at Islam.

Sedangkan mengenai syarat dalam perkawinan 

tersebut harus sesuai dengan hukum positif Indonesia 

yang mengatur tentang perkawinan tersebut, yaitu Undang 

undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta aturan 

pelaksanaannya dan juga peraturan terbarunya, yaitu ps. 

4 dan ps. 5 Rompilasi Hukum Islam ( Instruksi Presiden 

No.l Tahun 1991,tanggal 10 Juli 1991).

Dari uraian di atas maka dapatlah disimpulkan 

bahwa yang menjadi faktor pembeda antara rujuk dengan 

kawin kembali adalah mengenai diperlukan atau tidaknya 

syarat dan rukun pernikahan untuk memulai suatu 

perkawinan yang baru.

Dalam hal ini yang patut menjadi catatan adalah 

kawin kembali bahkan rujuk tidak akan berlaku apabila 

isteri telah ditalaq ba'in. Jika kedua belah pihak 

memang ingin menyatukan kembali perkawinan di antara 

mereka, maka jalan yang dapat ditempuh adalah pihak 

isteri harus menikah dahulu dengan laki - laki lain, 

yang disebut dengan muhallil.

3. Keberadaan Pemfasidan__ Hak_ Suami Untuk -Meru.iuk Isteri

Yang Telah Ditalaqnva-

3.1. Pengertian Fasid,
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Menurut kamus bahasa Arab, kata 'fasid' berasal 

dari kata fasadan, yang bermakna batal dan tidak sah7 . 

Jadi bila ditafsirkan kata, fasadan dapat diartikan 

batal atau tidak sahnya suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh seseorang, karena di dalam melakukan perbuatan 

tersebut ia tidak melalui prosedur atau aturan yang 

telah ditetapkan.

Di dalam hukum positif Indonesia tidak ada satu

pasalpun yang menyebutkan tentang kata fasid. Tetapi di

dalam peraturan perundang-undangan tersebut ada yang

menyatakan bahwa :

apabila rujuk dilakukan tanpa persetujuan isteri, 
dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan 
Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, di dalam penulisan ini saya menafsirkan

bahwa istilah fasid yang saya maksud adalah menyatakan

tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari 

pemfasidan rujuk adalah suatu upaya pemutusan perkawinan 

melalui pernyataan bahwa rujuk yang dilakukan pihak 

suami adalah tidak sah, karena dalam rujuk tersebut 

pihak suami tidak minta persetujuan pihak isteri. 

Lembaga yang berhak menyatakan ketidaksahan perihal

7A.W.Munawwir, Kamus A1 Manawwir _.Arab_ - 
Indo n e s i a . Pondok Pesantren A1 Munawwir, Krapyak, 
Yogyakarta, 1984, hal. 1134.
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rujuk tersebut adalah Pengadilan Agama dimana isteri 

bertempat tinggal.

3.2. Ketentuan pemfasidan ru.iuk^menurut Hukum Islam.

Masalah pemfasidan rujuk tersebut pada dasarnya 

berpangkal tolak pada isi dari A1 Qur'an Surat A1 

Baqarah ayat 228, yang menyatakan bahwa :

Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada 

m e r e k a .

Di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa rujuk merupakan 

‘'hak" dari suami. Hal tersebut dikarenakan sebagai 

imbangan dari hak talaq yang juga dipunyainya.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah 

mengenai hak tersebut. Apakah hak tersebut mutlak, 

sehingga suami dapat merujuk tanpa memperhatikan apakah 

pihak isteri setuju atau tidak, mengetahui atau tidak.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa untuk 

terjadinya rujuk tidak perlu adanya persetujuan dari 

pihak isteri. Dengan demikian para ulama menafsirkan 

bahwa rujuk adalah hak mutlak dari suami dan dengan 

sendirinya isteri tidak mempunyai hak untuk memfasidkan 

rujuk tersebut.

Pendapat bahwa isteri tidak dapat membatalkan 

rujuk tersebut yang pertama dikemukakan oleh Soelaiman 

Rasjid, yang menyatakan bahwa :
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Rujuk itu sah juga meskipun tidak dengan redhanya 

si perempuan, dan tidak setahunya, karena rujuk itu 

berarti mengekalkan perkawinan yang telah lalu, 

buah dari itu8 .

Keraudian pendapat berikutnya dari Mahmud Yunus, yang 

menyatakan bahwa9 :

Rujuk itu boleh dilakukan baik isteri itu rela atau 

tidak.Hanya rujuk itu hukumnya haram, jika bekas 

suami tidak sanggup membayar nafkah secara ma'ruf, 

sedangkan isterinya tidak rela.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa rujuk merupakan hak 

mutlak dari suami. Sedangkan faktor kerelaan dari pihak 

isteri bukan menjadi syarat dan bukan menjadi suatu 

halangan untuk sahnya suatu rujuk.

Walaupun demikian, pendapat - pendapat di atas 

bukan suatu " harga mati " untuk diterapkan pada suatu 

permasalahan. Karena dengan semakin berkembangnya zaman, 

maka kepentingan dan hak - hak para wanita juga perlu 

semakin diperhatikan. Sehingga diharapkan para wanita 

tidak hanya sebagai obyek, tetapi juga berperan sebagai 

subyek yang perlu dihormati hak dan k e pentingannya.

®Ibid, h a l . 398
9 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam I s l a m . 

Hidakarya Agung, Jakarta, 1989, hal. 145.
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3.3. Reberadaan Fasid Setelah Berlakunva Kompilasi

Hukum Islam.

Dengan dasar Hukum Islam sebagaimana diuraikan di 

atas, maka rujuk yang dilakukan oleh Jaham dengan 

Tiasmani dapat dikatakan sah. Oleh karena itu apabila 

rujuk yang dilakukan itu sah, berarti antara Jaham dan 

Tiasmani masih terikat oleh hubungan perkawinan yang 

sah. Sehingga dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan 

Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh dapat dibenarkan.

Yang menjadi persoalan dalam masalah ini adalah 

apabila isteri tidak menyetujui adanya rujuk tersebut. 

Apakah ada jalan yang dapat ditempuh, sehingga ia dapat 

memutuskan ikatan perkawinan tersebut ? Satu - satunya 

upaya yang dapat ditempuh oleh isteri adalah mengajukan 

gugatan cerai ke Pengadilan Agama dimana ia bertempat 

tinggal. Selanjutnya apabila gugatan tersebut dikabulkan 

maka terjadi perceraian antara mereka secara sah.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka ada dua 

tahapan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah proses 

terjadinya rujuk yang dilakukan oleh suami, karena ia 

merasa bahwa hal itu adalah hak mutlaknya. Sedangkan 

tahap yang kedua adalah terjadinya gugat cerai yang 

dilakukan oleh pihak isteri. Hal ini disebabkan ia tidak 

menyetujui terjadinya rujuk tersebut.

Proses yang demikian itu tentu saja akan memakan
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waktu yang amat panjang. Padahal di dalam kasus tersebut 

tujuan dari gugat cerai dan pemutusan perkawinan melalui 

pemfasidan rujuk adalah sama, yaitu untuk memutuskan 

perkawinan antara Jaham dan Tiasmani, oleh karena pihak 

Tiasmani tidak mau meneruskan ikatan perkawinan di 

antara mereka. Walaupun pihak suami telah merujuknya.

Oleh karena itu, untuk alasan kesederhanaan dan 

efisiensi waktu maka gugatan Tiasmani bukanlah gugatan 

cerai atas perkawinan diantara mereka yang baru setelah 

terjadinya rujuk, tetapi gugatan tersebut adalah gugatan 

pemutusan perkawinan melalui pemfasidan rujuk. Sehingga 

akibat hukum yang ditimbulkannya akan berbeda pula. 

Apabila terjadi gugat cerai, maka putusan Pengadilan 

Sinabang adalah memutuskan perkawinan antara mereka 

setelah terjadinya rujuk oleh karena alasan - alasan 

tertentu yang diajukan Tiasmani dalam surat gugatanya. 

Sedangkan pada pemutusan perkawinan melalui pemfasidan 

rujuk, maka putusan Pengadilan Sinabang adalah 

menyatakan tidak sah rujuk yang dilakukan oleh pihak 

suami. Akibat hukumnya, antara Jaham dan Tiasmani tidak 

pernah terjadi rujuk.

Berdasarkan alasan di atas, saya lebih condong 

pada putusan yang sebagaimana yang dilakukan oleh 

Pengadilan Agama Sinabang yang kemudian dikukuhkan oleh 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di dalam kasus, bahwa

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN HUKUM ... TITIK PURWANTININGSIH 



pengaduan dari Tiasmani pada Tingkat Pertama maupun pada 

Tingkat Kasasi didasarkan suami tidak minta 

persetujuannya untuk melakukan rujuk.

Kalau dianalisa, bahwa pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim dalam Tingkat Kasasi sehingga 

mengabulkan permohonan dari Tiasmani adalah :

1. Bahwa untuk terjadinya rujuk harus dengan perse

tujuan isteri telah diatur di dalam peraturan 

perundang-undangan Indonesia. Di dalam keputusan 

tersebut hakim tingkat kasasi melandaskan 

putusannya pada pasal 32 (2) Undang - Undang 

Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa untuk 

terjadinya suatu rujuk harus berdasarkan 

persetujuan pihak isteri. Sehingga dalam hal ini 

hakim tingkat kasasi hanya menguatkan keputusan 

Pengadilan agama Sinabang yang dianggap telah 

benar dan tepat.

2. Di samping pertimbangan di atas, maka pertim

bangan yang disampaikan hakim Mahkamah Agung 

adalah pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 48 PP 

No 9 Tahun 1975. Di dalam pasal - pasal tersebut 

dikemukakan bahwa untuk terjadinya perkawinan 

harus dengan persetujuan suami isteri.

Dengan perkembangan peraturan perundang 

undangan yang baru setelah Undang - Undang Nomor 1 Tahun
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1974 dan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1975, apakah 

alasan yang digunakan oleh Tiasmani tersebut masih dapat 

dipergunakan ?

Analisa saya terhadap kasus ini, bahwa pengaduan 

pemutusan perkawinan dengan cara pemfasidan rujuk tanpa 

persetujuan pihak Tiasmani dapat dikabulkan oleh hakim. 

Pertimbangan hukum yang digunakan adalah :

1. Alasan untuk terjadinya pemutusan perkawinan 

dengan pemfasidan rujuk yang digunakan oleh 

Pengadilan Tingkat Kasasi di atas dapat 

dibenarkan. Karena memang secara nyata telah 

diatur dalam pasal 32 ( 2 ) UU Nomor 3 Tahun 

1975. Dengan keluarnya Kompilasi Hukum Islam 

pasal 165 dan pasal 167 ayat 2, putusan tersebut 

dikuatkan. Karena peraturan tersebut merupakan 

aturan khusus bagi orang-orang yang beragama 

Islam dalam hal perkawinan dan kewarisan.

2. Sesuai dengan pasal 31 ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 

1974 jo pasal 79 ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri 

adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

bersama dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam 

permasalahan ini pihak isteri dapat menentukan 

apakah dia kembali pada suaminya atau tidak.
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Apabila ditempuh upaya hukum ini, maka akan 

sesuai dengan asas peradilan yang tercantum dalam pasal

4 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan 

Ketentuan Pokok Kehakiman, dimana peradilan dilakukan 

secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebab bila 

ditempuh upaya hukum di atas, maka ini akan 

mempersingkat upaya yang ditempuh dalam proses 

p e r a d i l a n .

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

khususnya dalam Undang - Undang Peradilan Agama dan 

Kompilasi Hukum Islam, memang dikenal adanya upaya hukum 

gugat cerai. Tetapi menurut pendapat saya, apabila upaya 

hukum tersebut ditempuh oleh Tiasmani, maka akan melalui 

proses peradilan yang sangat panjang. Karena apabila 

Tiasmani mengajukan upaya hukum gugat cerai akan terjadi 

kemungkinan timbulnya upaya - upaya hukum selanjutnya, 

yaitu upaya hukum banding dan kasasi, dalam hal putusan 

peradila tidak memuaskan kedua belah pihak.

Disamping alasan tersebut di atas, apabila 

ditempuh upaya gugat cerai, maka harus memenuhi alasan - 

alasan cerai yang tercantum dalam pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 
pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya 
yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
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2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan 
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 
luar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuinan penjara selama
5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah 
perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang 
lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan 
kewajibannya sebagai isteri atau suami;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga;

g . Suami melanggar ta'lik talak;
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, 

maka bagi pihak isteri untuk memenuhinya akan memakan 

waktu yang sangat panjang. Sehingga hal itu tidak sesuai 

apabila ditinjau dari segi kese d e rh a n a an proses 

perad i l a n .

Di dalam pasal 6 ( 1 ) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo 

pasal 7 UU Nomor 9 Tahun 1975 telah dinyatakan bahwa 

untuk terjadinya perkawinan harus ada persetujuan antara 

suami dan isteri. Sehingga berdasarkan pernyataan di 

atas, maka antara suami dan isteri terjadi perseimbangan 

hak dan kewajiban di antara mereka. Apabila salah satu 

pihak telah melaksanakan haknya secara berkelebihan 

sehingga pihak lain merasa terkurangi haknya, misalnya 

dengan adanya paksaan untuk melaksanakan perkawinan, 

maka tidak diperbolehkan.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN HUKUM ... TITIK PURWANTININGSIH 



Berdasarkan hal tersebut, maka seoara analogi 

dapatlah dinyatakan bahwa untuk terjadinya rujuk juga 

diperlukan suatu persetujuan dari kedua belah pihak. 

Karena pada akhirnya tujuan rujuk sama dengan tujuan 

perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. Sehingga dengan terjadinya rujuk 

tersebut masing-masing pihak berusaha mengoreksi diri 

dan membuat perbaikan - perbaikan atas kesalahannya yang 

lalu. Oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak 

menginginkan terjadinya rujuk, maka hal itu tidak akan 

terca p a i .

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 

165 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas 

isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan 

Pengadilan Agama.

Sehingga dengan demikian Kompilasi Hukum Islam dalam 

pasal 165 mengakui adanya hak isteri untuk menyatakan 

tidak sah rujuk yang dilakukan oleh pihak suami apabila 

tanpa persetujuannya.

Dengan demikian sejak keluarnya Kompilasi Hukum 

Islam telah menjadi jalan keluar atau alternatif 

pemecahan tentang masalah pemfasidan hak suami untuk 

merujuk isteri yang telah ditalaknya.
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E. KESIMPULAH DAN SARAN

1. Kesimpulan

Beranjak dari keseluruhan pembahasan, maka dapat 

diambil kesimpulan, bahwa rujuk yang dilakukan 

oleh suami dapat dinyatakan tidak sah apabila 

dalam melakukan rujuk tersebut suami tidak meminta 

persetujuan pihak isteri terlebih dahulu. Hak 

isteri tersebut diatur di dalam pasal 165 dan 

pasal 167 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang 

merupakan peraturan terbaru dan berlaku khusus 

bagi mereka yang beragama Islam. Dengan demikian, 

peraturan tersebut merupakan jalan keluar bagi 

masalah pemfasidan rujuk. Hak fasid tersebut 

diberikan kepada wanita sebagai cara untuk memberi 

perlindungan kepada pihak wanita terhadap 

perlakuan pihak suami yang sewenang - wenang. Di 

samping itu, upaya tersebut dimaksudkan untuk 

lebih memperhatikan hak dan kepentingan pihak 

isteri pula. Jadi, upaya fasid tersebut diadakan 

demi kemaslahatan bagi isteri.

2. Saran

Beranjak dari keseluruhan pembahasan p e r m a salahan, 

saya memandang perlu untuk memberikan saran 

saran yang saya anggap berguna dalam pelaksanaan 

Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan lebih
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memasyarakatkan keberadaan dari peraturan tersebut 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena sampai 

saat ini hanya kalangan tertentu. saja yang 

mengetahui perihal peraturan tersebut. Padahal 

peraturan tersebut sangat penting, terutama bagi 

masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 

Islam, karena pasal - pasal tersebut memuat aturan 

khusus bagi umat Islam. Untuk menghindari 

terjadinya permasalahan yang timbul setelah 

dilakukan rujuk, maka seyogyanya pihak suami lebih 

memperhatikan kerelaan isteri yang akan 

dirujuknya. Karena, bagaimanapun juga harus ada 

kerelaan masing - masing pihak untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah.
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UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PELAKSANAAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pengadilan 

A g a m a .

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 

tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata 

Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan 

Perundang - Undang Perkawinan Bagi Mereka yang 

Beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 contoh - 

akta Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI SUATU TINJAUAN HUKUM ... TITIK PURWANTININGSIH 



H U K U M  M A T E R IL  : S a h n y a  ru ju k
Agar rujuk suami sah m enurut hukum  harus ada persetujuan atau peneri- 
niaan dari istri.

H U K U M  M A T E R IL  : H ak  m en fa s id k a n  ru ju k  p ak sa
Suatu  ru juk yang dipaksakan suami secara sepihak tanpa persetujuan 
istri, istri yang bersangkutan dapat m cn u n tu t  agar ru;\iv 
” difasidkan” .

M A H K A M A H  A G U N G  RI 
T A N G G A L  24 JU N l 1981 R eg . N o . 29 K /AG /1980

D E M I K EA D ILA N  B E R D A SA R K A N  K ETU H A N A N  
VANG M A H A  ESA 

M A H K A M A H  AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut 
dalam perkara:
T IA S M A N I  B IN T I  M A N JA N A H , bcrtcm pat tinggal di K am p u n g  Malasin 
Sibigo, Penggugat un tu k  kasasi, dahulu  Penggugat -  Terbanding;

melawan:
M O H D .  JA H A M  B IN  N Y A K  L A M N A H , bertem pat tinggal di K am pung  
M itcm  Sim eulu  Barat, K abupatcn  Aceh Barat, Tergugat dalam kasasi 
dahulu  T erguga t  -  Pem banding;

M ahkam ah  Agung tersebut;
M clihat surat yang bersangkutan;
M enim bang , bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 

Pe’nggugat un tu k  kasasi sebagai Penggugat-asli telah mcnggugat sekarang 
T ergugat dalam kasasi sebagai Tergugat-asli di muka persidangan Pcnga- 
dilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Sinabang pada pokoknya atas dalil-dalil: 

Bahwa T ergugat  asli telah mentalak Penggugat asli dengan talak raj’i 
pada tanggal 8 Januari 1979, S K T -3  No.01/1979;
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Bahwa pada tanggal 5 M aret 1979 Tergugat asli mcnerima surat pang- 
oiUm dari Kantor U rusan Agama Kecamatan Simcuiu T im u r  No: 
N O 'A-6/XiI/9S/79, untuk  urusan Tergugat asli dan Penggugat asli nam un 
Tergugat asli tidak bersedia hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat asli telah mcnerima sclcmbar petikan 
Buku Pu idaf ianm  R ujuk  No. 01/01/111/1979, tanggal 8 Januari 1979 M . 
yang dikeluarkan oleh Kepala K antor U rusan Agama Kecamatan Simcuiu 
T im u r  tanggal 6 M aret 1979, tentang rujuk antara Tergugat asli dengan 
Penggugat a«li;

Rahwa Penggugat asli tidak bersedia lagi ru juk dengan Tergugat asli 
karena Penggugat asli tidak tahan lagi m cnanggung penganiayaan yang telah 
dilakukan oleh Tergugat asli, lagi pula rujuk tersebut bukan wewenang K an 
tor U rusan  Agama Kecamatan Simeulu T im u r ,  karena domisili Penggugat 
asli dan Tergugat asli adalah di Simeuiu Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli m enun tu t  
kepada Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Sinabang, agar membcrikan 
kep.itusan sebagai berikut:

- -  M em batalkan rujuk T ergugat asli kepada Penggugat asli tanggal 8 
Januari 1979 No.01/01/III/1979. 

f.ahwa lei (uuiap gugatan tersebut Pengadilan Agama/Mahkaniah 
Syar'iyah Sinabang telah mengainbil keputusan, yaitu keputusannya tangga) 
U) Apiil l'*7^ bertepatan dengan langgal 3 Jumadil Akhir 1399 
U.N\). 5 V l v>79, vang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. M cnerim a gugatan Penggugat Tiasm ani binti M anjanah;
’ . M cnetapkan fasidnya rujuk 'Pergugat pada Penggugat yang terjadi pada 

langgal 5 Marei 1979;
’3. M einerinrahkan kepada Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah 

R p 6 .300.00 (enam ribu tiga ratus rupiah);
K eputusan  mana dalam tingkat banding atas perm ohonan Tergugat asli 

telah dibatalkan oleh Pengadilan Agam a/M ahkam ah Syar’iyah Propinsi di 
Banda Acch dengan keputusannya tanggal 9 Oktober 1979 bertepatan de
ngan tanggal 18 Zulkaedah 1399 H . N o .65/1979, yang amarnya berbunyi 
sebagai berikut;
1. M cnerim a perm ohonan banding tersebut.
2. M em batalkan Putusan  Pengadilan Agam a/M ahkam ah Syar’iyah Sina- 

hang No. }r>/l<>79 langgal 30 April 1970, bertepatan dengan tanggal 3 
Jumadil Akhir 1399 U. dengan mcngadili sendiri.
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M E N G A D IL IS E N D IR I
1. M enyatakan  sah ru juk antara Pem banding dengan Terband ing  yang telah 

terjadi pada tanggal 5 M aret 1979.
2. M em erin tahkan  kepada Pcnggugat-Terbanding un tuk  membayar biaya 

perkara pada tingkat pertam a sebanyak R p 6 .300,00 (enam ribu tiga ratus • 
rupiah) dan kepada Pem banding dalam tingkat banding sebanyak 
Rp3.750,00 (tiga r ibu  tu juh  ratus lima py luh  rupiah).

Bahwa scsudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah 
pihak pada tanggal 28 Februari 1980 kemudian terhadapnya oleh Penggugat- 
T e rb an d in g  diajukan perm ohonan  un tuk  pemeriksaan kasasi secara lisan 
pada tanggal 26 Februari  1980 sebagaimana tem yaia  dari surat keie- 
rangan N o. B / 1/94/1980 yang dibuat oleh Panitcra Pengadilan Aga
m a/M ahkam ah  Syar’iyah Sinabang. Perm ohonan mana kemudian disusul 
oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan 
A gam a/M ahkam ah Syar’iyah tersebut pada tanggal 20 M aret 1980;

Bahwa pada tanggal 27 Februari 1980 telah diberitahu tentang memori 
kasasi dari Pcnggugat-Terbanding, kepada pihak lawan secara seksama;

M en im bang  terlebih dahulu , bahwa dengan berlakunya Undang-undang 
No. 1-1 tahun  1970 tentang K etentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kcha- 
kiman, yang telah mencabut Undang-undang No, 19 tahun 1964 tentang 
K eten tuan  K eten tuan  Pokok Kekuasaan Kehakirnan (yang lama) dan 
H u k u m  Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang- 
undang  No. 13 tahun  1965 sampai kini belum ada, maka M ahkam ah  Agung 
m enganggap perhi un tu k  menegaskan H u k u m  Acara Kasasi yang harus 
dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 
tahun  1970, maka pasal 70 U ndang-undang  No. 13 tahun 1965 ham s ditaf- 
sirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu  bukan 
U ndang-undang  N o . l  tahun  1950 secara keseluruhan, mclainkan sekedar 
mengenai hal-hal yang telah diatur dalam U ndang-undang N o .13 tahun 
1965 kccuali kalau bertentangon dengan U ndang-undang No, 14 tahun 1970;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai H ukum  Acara Ka
sasi adalah H u k u m  Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.) 
tahun  1950, sekedar tidak bertentangon dengan Undang-undang No.14 
tahun  1970;

M en im bang ,  bahwa banyak sekali oleh para pencari keadilan diajukan 
perm ohonan kepada Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah atau secara
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langsung kepada M ahkam ah Agung un tuk  mendapatkan pemeriksaan kasasi 
terhadap keputusan M ahkam ah Islam Tinggi/M ahkam ah Syar’iyah Pro-
p i n s i ;

M enim bang, halnva ternyata banyak dari permohonan tersebut mem- 
punyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak dapat ditcrima hanya 
karena U ndang-undang  yang m cngatur pelaksanaan pemeriksaan kasasi ter* 
hadap pcrknra-perkara yang berasal dari Pengadilan dalam lingkungan P er
adilan Agama belum ada. akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidak 
adilan;

M enim bang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 Undang-undang 
M ahkam ah  Agung Indonesia tahun 1950 N o . l  (Lembaran Negara 1950-30) 
M ahkam ah  Agung dapat m cnentukan sendiri secara bagaimana soal yang 
mengenai jalan Pengadilan yang tidak diatur dalam U ndang-undang seha- 
rusnya diselcsaikan/dibicarakan, dan berdasarkan Peraturan M ahkam ah 
Agung N o . l  tahun 1977 tanggal 26 N opcm ber 1977 dengan mempcr- 
gunakan acara tertentu, terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat 
terakhir oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradrtan Agama dan dalam ling
kungan Peradilan M iliter kasasi dapat diminta kepada M ahkam ah Agung, 
dengan mengikuti jalan Peradilan dalam pemeriksaan kasasi yang diper- 
gunakan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan U m u m  masing-ma- 
sing dalam melakukan jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalarn per- 
kara perdata dan pidana;

M enim bang , bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir 
oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada M ahkam ah Agung, /n aisu  
M ahkam ah Islam T ingg i/M ahkam ah  Syar’iyah Propinsi kasasi dapat d im in 
ta kep;ida M ahkam ah Agung dengan m enem puh jalan Pengadilan dalam 
pemeriksaan kasasi dari perkara perdata;

M enim bang , bahwa perm ohonan kasasi a quo  beserta alasan-alasannya 
yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan 
dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditcntukan dalam 
U ndang-undang, maka oleh karena itu dapat ditcrima;

M enim bang, bahwa kebcratan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat 
untuk  kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
1. Bahwa keputusan Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Propinsi Ban

da Aceh telah salah menafsirkan K itab  Al-Fath, karena yang diterapkan 
adalah mengenai hukum  benda, sedangkan yang diadili adalah manusia 
yang mem punvai banyak kebutuhan dan kewajiban-kewajiban, lagi pula
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dalam hal ini Penggugat un tu k  kasasi tidak bersedia lagi h idup  bersama 
dengan T ergugat  dalam kasasi yang perbuatannya sangat kejam terhadap 
Penggugat u n tu k  kasasi sebagai istrinya;

2. Bahwa keputusan Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Propinsi Ban
da Aceh telah salah melaksanakan hukum  acara, karena bagaimana akan 
menjalankan eksekusi kalau Penggugat un tu k  kasasi tidak bersedia lagi 
h idup  bersama dengan Tergugat untuk  kasasi;

3. Bahwa Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Propinsi Banda Aceh 
tidak m eninjau  lamanya masa perselisihan antara Penggugat un tu k  kasasi 
dengan T ergugat dalam kasasi, karena setelah habis masa iddahnya Peng- 
gugat un tu k  kasasi telah kawin dengan pria lain yaitu Basran;

-I. Bahwa T ergugat dalam kasasi jauh seb d u m  mengajukan banding, telah 
m cnerim a Penetapan Izin Poiigami dari Pengadilan Agama/M ahkamah 
Syar’iyah Sinabang, sedangkan Penetapan tersebut tanpa surat izin dari 
Penggugat u n tu k  kasasi, sehingga Penetapan tersebut,tidak m em enuhi 
syarat;

M E N IM B A N G : 
m e n g e n a i  k e b e r a t a n  a d .  1:

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena istri tidak setuju rujuk 
kembali dengan alasan :
1. Pera turan  M enteri  Agama N o .3 tahun  1975.
2. M e n u ru t  pasal 6 U ndang-undang  Perkawinan No. 1/1974 jo pasal 48 PP 

N o .9/1975, pada azasnya harus ada perseiujuan untuk  menjadi suami-is- 
tri.

M enim bang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
di atas dengan tidak perlu m cm pertim bangkan keberatan-keberaum kasasi 
lainnya, maka perm ohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk  kasa
si: T iasm ani binti M anjanah  tersebut dapat diterima, dan K eputusan  Peng* 
ad 'lan  A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Propinsi di Banda Aceh harus diba- 
talkan, sehingga M ahkam ah  Agung akan mengadili sendiri perkara ini de
ngan menguatkan keputusan Pengadilan Agama/Mahknmah Syar’iyah Sina
bang, yang dianggapnya telah benar dan tepat;

M e n im b an g ,  bahw a T ergugat  dalam kasasi/Tergugat asal sebagai pihak 
yang dikalahkan harus m embayar semua biaya perkara, baik yang jatuh 
dalam tingkat pertam a dan tingkat banding, m aupun yang jatuh dalam ting
kat kasasi;

M em pcrharikan  pasal 40 U ndang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-
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undang  N o . 13 tahun  1965 dan U ndang-undang N o .l  tahun  1950;

M E M U T U S K A N :
M cnerim a perm ohonan kasasi dari Penggugat un tuk  kasasi: T IA S 

M A N I B IN T I  M A N JA N A H , tersebut;
M em batalkan keputusan Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah P ro

pinsi Banda Aceh tanggal 9 Oktobcr 1979 atau tanggal 18 ZuJkacdah 1399
H.; No. 65/1979 (Reg B anding No. 41/1979)

D A N  D E N G A N  M E N G A D I U  S E N D IR I
I. M encriina gugatan Penggugat Tiasm ani binti M anjanah;
2. M enetapkan  fasidnya rujuk Tergugat pada Penggugat yang terjadi pada 

tanggal 5 jYiaret 1979;
3. M cn g h u k u m  Tergugat-T erguga t dalam kasasi m em bayar scmua biaya 

perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding mau- 
pun  dalam tingkat kasasi, biaya mana dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 
sebanyak Rp605,00 (enam ratus lima rupiah);
Demikianlah d iputuskan dalam rapat permusyawaratan M ahkam ah 

Agung pada hari R abu, tanggal 3 Juni 1981, dengan R .P O E R W O T O  SOE- 
H A D I G A N D A  S O E B R A T A , S.H. Wakil-Ketua sebagai K etua, SAM- 
S O l - n n i N  ABOF.BAKAR, S .H. dan SRI W ID O Y A T I W IRA TM .O SO E- 
K IT O , S .H .,  sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang 
icrbuka pada hari R A B U , tanggal 24 JU N I  1981, oleh K etua  tersebut, 
dengan dihadiri oleh Samsocddin Aboebakar S .H. dan Sri Widoyati Wirai* 
mo Sockiu> S. 11., Hakim-hakim Anggota dan Chairani A.S.jCiani S .H .,  Pani- 
tera Pcngganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota: Kctua:
Ud./Sauisoeddin Aboebakar, S .H . ttd ./R .Poerwoto Soehadi Ganda 
ltd./Sri Widoyati Soebrata, S .H.

W ira tm o Soekito, S .H.

B iay a -b iay a :
1. Kas N e g a r a .......................Rp500,00
2 - K e d a k s i ...............................R p 30,00
3. M e te r n i ......................... . R p 75,00

J u m la h ....................... Rp 605,00 Panitera-Pengganti;
ttd ./Chairani A.S. G ani, S .H.
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P E N G A D IL A N  A G A M A /M A H K A M A H  SY A R ’IYAH P R O P IN S I 
B A N D A  A C E H  T A N G G A L  9 O C T O B E R  1979 B E R T E P A T A N  D E 
N G A N  T A N G G A L  18 Z U LK A ED A H  1399 H . N O : 65/1979 
(R eg . B an d in g  n o .41/1979)

B ISM IL L A H IR R A H M A N IR R A H IM  
D E M I K EA D ILA N  B E R D A SA R K A N  K ETU H A N A N  YANG M AHA

ESA

Pengadilan A gama/M uhkamah Syar’iyah Propinsi di Banda Acch telah 
mengadili pada tingkat banding dalam pcrsidangan pcrmusyawaratan dan 
telah m enjatuhkan Putusannya mengenai perkara R U J U K  sebagai beiikut, 
antara:
M O H D .  JA H A M  B IN  N Y A K  L A M  N A H , u m u r  40 tahun, pekerjaan tani, 
tempat tinggal K am p u n g  M item , Kecamatan Simeulu Barat, Kabupaten 
Aceh Barat, dahulu  sebagai T ergugat selanjutnya disebut Pembanding.

Berlawanan dengan:
T IA S M A N I B IN T I  M A N JA N A H , u m u r  29 tahun, pekerjaan. . . . tempat 
tinggal sementara Suka M aju  I Sinabang, Kecamatan Simeulu T im u r ,  tem 
pat asal K am p u n g  M alasin, K ecam atan Simeulu Barat, K abupaten  Aceh 
Barat, dahu lu  sebagai Penggugat selanjutnya disebut Terbanding.

Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Propinsi di Banda Aceh telah 
m embaca surar-surat perkara dan scmua surat-surat yang berhubungan  de
ngan perkara ini.

T E N T A N G  D U D U K N Y A  P E R K A R A

M en g u tip  uraian  tentang hal ini yang termuat dalam putusan  Peng
adilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Sinabang No.35/1979 tanggal 30 April 
1979 bertepatan  dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1399 H . dalam perkara ke- 
dua belah pihak dan telah d iucapkan dalam sidang yang tcrbuka untuk  
u m u m  di hadapan kedua belah pihak yang dictum Putusannya berbunyi 
sebagai berikut:
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MENGADILI

1. M enerim a gugatan T ergugat T iasm ani binti Manjanah.
2. M enetapkan  fasidnya rujuk Tergugat pada Penggugat yang terjadi pada

tanggal 5 M aret 1979.
3. M u n c r in tah k an  kcpatia Penggugat membayar nngkos perkara sejumlah

K pn.300,00 (eiuun ribu tiga ratus rupiah).
M enim bang, bahwa Pem banding tidak mcrasa puas terhadap Putusan 

Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Sinabang tersebut, oleh karena itu 
ia mengajukan banding mohon pertimbangan lebih tinggi kepada Pengadilan 
A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Propinsi di Panda Aceh.

M enim bang, bahwa Pem banding telah menyatakan banding pada tang
gal 1-5-1979 di Kepanitcraan Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Sina
bang dan telah menyampaikan memori bandingnya pada tanggal 2-5-1979 
sedangkan T erband ing  tidak mengajukan kontra memori banding tersebut.

M enim bangj bahwa perm ohonan dalam tingkat banding tersebut telah 
diberitahukan kepada pihak lawannya, Terband ing  dengan seksama.

T E N T A N G  P E R T IM B A N G A N  H U K U M

M enim bang , bahwa perkara yang diajukan ini adalah mengenai rujuk 
antara orang Islam, m erupakan lapang tugas Pengadilan Agama/M ahkamah 
Syai'iyah. ;

M enim bang , bahwa perm ohonan akan pemeriksaan*dalam tingkat ban- 
dingan ini telah diajukan dalam waktu dan dengan cara yang ditetapkan 
dalam pasal 7b. Stbl. 1882 No. 152 Jis. Stbl. 1937 No. 116 dan N o.610  dan 
pasal vS ayat (-1) Peraturan Pem crim ah N o .45 tahun  1957, maka perm ohonan 
tersebut dapat ditcrima.

M enim bang , bahwa ruiuk Pem banding  terhadap T erband ing  telah ter- 
jadi dengan resmi di K antor U rusan  A gam a/PPN  Kecamatan Simeulu 
T im u r ,  M en u ru t  kenyataan pada waktu rujuk T erband ing  bertem pat tinggal 
di Suka M aju I Kecamatan Simeulu T im u r ,  Karena itu Kepala Kantor

U rusan  Agama Kccamatan Sim eulu  T im u r  telah menyampaikan sural pang- 
gilan kepada T erband ing  dengan alamatnya tersebut di atas. Dalam surat gu- 
gatannya tanggal 7 M aret 1979 dan keterangannya di depan sidang Terban-
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ding juga menyebutkan bahwa alamatnya sementara adalah Suka M aju I 
Kecamatan Sim eulu T im ur. Dengan demikian, terjadinya rujuk di Kantor 
U rusan Agam a/PPN Kecamatan Simeulu T im ur, adalah sesuai dengan 
kenyataan domisili Terbanding pada waktu itu, sekalipun Terbanding 
bclum ada surat pindah dari Desa M alasin, Kecamatan Simeulu T im ur. 
Oleh karena hal-hal tersebut, rujuk dimaksud dapat dibenarkan.

M enim bang, bahwa alasan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah 
Sinabang, bahwa tidak sah rujuk karena tidak rela Penggugat Terbanding 
dengan berpedom an pada ayat Alquran Surat A1 Baqarah ayat 228 adalah 
ayat tersebut tidak tepat ditcrapkan dalam kasus ini karena dham ir Jamak 
pada ” b  m enurut Jum hur M ufassirin kembalinya kepada
’’O -f-J> —" 0 ” yang artinya keinginan islah itu pada suami bukan pada istri, 
sesuai dengan ibarat Tafsir Ibnu Katsir Juz I halaman 271 yang berbunyi 
sebagai berikut:

Artinya: Suam i yang telah menceraikannya lebih berhak untuk merujukinya 
selama masih dalarr 'iddah, apabila kemauan suami pada rujuk tersebut untuk 
•ttcmpi'rbdiki hubungtin suami istri dan untuk kebaikan. Ini bcrlaku pada istri- 
istri thalaq Raji'i.

M enim bang, bahwa ridla istri/Terbanding tidak menjadi syarat sahnya 
rujuk sebagaimana yang tertera dalam Kitab;
a. K itab K IFA Y A T U L  AKH YAR Juz II halaman 67 yang berbunyi:

.Jli

artinya: dan tidak menjadi syarat (rujuk) redha istri”.
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b .  K :  S i '  N a i l u l  A m h a r  J u z  V I  h a l a m a n  2 8 3  y a n g  b c r b u n y i :

Artinya : Dika:akan dalam K itab  Al-Fath: ”Para ’Ulama sudah scpakat 
bahwa orang merdcka kalau sudah menthaJaq istrinya sesudah 
cam pur, baik sum  thalaq atau p u n  dua thalaq, dia lebih berhak  ru* 
juk  kepada istrinya, walnu istri tidak tncnyukai ru ju k  i tu .”

M enim bang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pcrtimbangan tersebut, 
maka memori handing terianggal 2 Mei 1979 dapat ditcrima.

M enim bang , bahwa semuu surat yang dilampirkan dan diajukan telah 
turut d ipertimbangkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama/M ahkamah 
Syar'iyah Propinsi telah dapat menjatuhkan Putusannya.

M enim bang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pcrtim bangan di atas; 
Putu<an Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Sinabang N o .35/1979 
iangg.il iO A['-i ii l ()79 benepanm  dengan tanggal 3 Jtimadil Akhir 1399 M. 
pei lu dihaialkan, dengan mengadili sendiri.

D U N G A N  M l-N G IN G A T :
1. U ndang-undang No. 14 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 

N o .74).
2. Pera iuran  Pem erin tah  N o .45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957

N o .99)
3. U ndang-undang N o .l  tahun 1974 (Lembaran Negara tahun 1974 No.l).
4. P e ra u u a n  Pemerintah N o .9 tahun 1975 (Lembaran Negara tahun  1975

N o .  12).

5. Pen im bangan-Pertim bangan  tersebut di atas.
M E N G A D IL I

1. M enerim a perm ohonan banding tersebut.
2. M cm batalkan Putusan Pengadilan Agam a/M ahkam ah Syar’iyah Sina

bang N o .35/1979 tanggal 30 April 1979, bertepatan dengan tanggal 3 
Jumadil Akhir 1399 H. dengan mengadili sendiri.
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MENGADILI SENDIRI
1. M enyatakan sah rujuk antara Pembanding dengan Terbanding yang telah 

terjadi pada tanggal 5 M aret 1979.
2. M em erintahkan kepada Penggugat -  Terbanding untuk membayar biaya 

perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus 
rupiah) dan kepada Pem banding dalam tingkat banding sebanyak 
Rp3.750,00 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majlis Sidang 
Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Propinsi di Banda Aceh pada 
hari Selasa tanggal 9 Oktober 1979 bertepatan dengan tanggal 18 Zul- 
kacdnh 1399 II. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk unnim, 
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua: Drs. Tgk. Abdul Wahab Muridil* 
lah di hadapan Hakim Anggota yang turut bersidang: Tgk. M . Hasandji 
dan Tgk. Syarbaini Hamzah serta dihadiri oleh Panitera Pengganti: .Zai- 
nal Abidin Yusuf, B.A. tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

H A K IM  KETU A: 
ttd.

D R S . T G K . A B D U L  W A H A B M U R ID IL L A H

H A K IM  A NG GOTA : 
ttd.

T G K . M . H A SA N D JI

H A K IM  ANGGOTA: 
ttd.

T G K . SY A RBA IN I H A M ZA H

PA N ITER A  PEN G G A N TI: 
ttd.

ZA IN A L A B ID IN  Y U SU F, B .A .
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Putusan in i dapai d im intakan banding  (appcl) kepada Pengdilan Agama  
M ahkam ah Syar'iyah Propinsi di llanda A ceh  dengan pcrantaraan Peng- 
adilan Agam a/M ahkam ah S ya r’iyah Sinabang, dalam waktu 14 hari setelah  
s:i/in:m j-»uMis;)n ini dircrinwfcan aiau J bulan sesudab tanggal penem peian  
salinan p inusan  in i di ruang Pengadilan Agam a/M ahkam ah Syar'iyah Sina- 
bang.

P E N G A D I L A N  A G A M A /M A H K A M A H  S Y A R ’IY A H  S IN A B A N G  
T A N G G A L  30 A P R I L  1979, B E R T E P A T A N  D E N G A N  T A N G G A L  
;i J U M A D I L  A K H I R  1399 H .  N O M O R :  35/1979

B I S M I L L A H I R R A H M A N I R R A H I M  
D E M I  K E A D IL A N  B E R D A S A R K A N  K E T U H A N A N  Y A N G  M A H A

E S A .

Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah Sinabang telah mengadili pada 
tingkat pertama dan telah menjatuhkan Putusan atas perkara Fasid Rujuk 
yang dimohonkan;
T IA S M A N I B IN T I  M A N JA N A H  : um ur 29 tahun, pekcrjaan janda, tern* 

nrn’gai scmcmnrn Sukamaju I Sinabang Kecamatan Sim eulu  T im u r ,  
lempnt asal K am pung  Malasin Kecamatan Simeulu Barat K abupaten  Aceh 
Barat, sebagai pihak Penggugat.

LA W A N  :
M O H D . JA H A M  B IN  N Y A K  L A M N A H  : u m u r  40 tahun, pekerjaan tani, 
tempat tinggal K am p u n g  M item  Kecamatan Simeulu Barat, K abupaten 
Aceh Bnrat, sebagai pihak Tcrgugai.

Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah tersebut;
Telah  membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah  m endengar keterangan-keterangan dipcrsidangkan;

D U D U K N Y A  PER K A R A :

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 M are t  1979 yang 
didafmrkan di Kepaniteraan pada tanggal 8 M aret 1979 di bawah 
n o m o r : 25/1979 dan keterangannya di persidangan menerangkan serta
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memohon sebagai berikut:
— Bahwa Tergugat telah mentalak Penggugat dengan talak raj’i pada tang

gal 8 Januari 1979, SKT-3 No.01/1979;
— Bahwa pada tanggal 5 M aret 1979 Tergugat menerima surat panggilan 

Kepala K antor Urusan Agama Kccamatan Simeulu T im ur tanggal 5 
M aret 1979. No.N/2/A-6/XII/98/79, untuk urusan Penggugat dan T er
gugat, nam un Tergugat mengiiimkan surat yang menyatakan tidak ber- 
sedia hadir;

— Bahwa selanjutnya Penggugat menerima selembar petikan Buku Pen- 
daftaran rujuk No.01/01/lII/1979 tanggal 8-1-1399 H . atau tanggal 
8-1-1979 M . yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Sim eulu T im ur tanggal 6 M aret 1979, tentang rujuk Tergugat M . Jaham 
dengan Penggugat Tiasm ani tanggal rujuk 8 -  1 -  1979;

— Bahwa kendatipun rujuk telah dilakukan, namun Penggugat tidak ber- 
sedia disebabkan Penggugat tidak m au lagi kembali kepada Tergugat, 
apalagi rujuk tersebut bukan wewenang Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Sim eulu T im ur akan tetapi wewenang Kepala Kantor U rus
an Agama Kecam atan Simeulu Barat karena domisili Penggugat dan Ter* 
gugat adalah di Simeulu Barat;

— Bahwa alasan lain Penggugat tidak menerima kembali rujuknya Tergugat 
adalah iantaran Penggugat tidak tahan lagi me.nanggungkaa pcngania.- 
vaan yang sudah .berlebih-lebihan sehingga Penggugat membuat penga
duan dan diakhiri dengan ikrarnya talak Tergugat pada sidang tanggal 
8 -1 0979 ;

— Bahwa setelah rujuk terjadi Tergugat pernah datang ke tempat pengi- 
napan Penggugat dengan maksud mengambil Penggugat secara paksa se
hingga mengerikan tetangga tempat kediaman Penggugat;
Bahwa pada sidang pertama hari Kamis tanggal 8-3-1979 di samping

Penggugat juga Tergugat hadir, dengan keterangan dan jawaban sebagai ber
ikut:
— Bahwa Tergugat benar telah mengadakan rujuk terhadap Penggugat di 

K antor U rusan Agama Kecamatan Simeulu T im ur pada tanggal 5 Maret 
1979 dan telah melengkapi semua persyaratan rujuk yang dim inta pejabat 
yang bersangkutan;

— Bahwa sewaktu rujuk terjadi Penggugat memang tidak hadir namun 
pemanggilan telah dilakukan;

- -  Bahwa alasan Tergugat memohonkan rujuk di Kantor Urusan Agama

181
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Kecamatan Simeulu T im u r  disebabkan Penggugat tidak kembali-kembali 
kc M alasin Kecamatan Simeulu Barat, tapi tetap tinggal di Sinabang 
K ecamatan Simeulu T im ur;

— Bahwa rujuk dilaksanakan oleh Kepala K antor U rusan Agama Keca
matan Simeulu T im u r  ada dihadiri oleh dua orang saksi yaitu M ohd. 
Nasir  pegawai K antor U rusan  Agama Kccamatan Simeulu T im u r  dan 
Khazalidin magang K an to r U rusan  Agama Kccamatan Simeulu T im u r  
tersebut;

— Bahwa oleh karena Penggugat m cnctap di Sinabang Kecamatan Simeulu 
T im u r ,  maka T ergugat  tidak perlu  berurusan dengan K an to r U rusan  
Agama Kecamatan Sim eulu  Barat dan kalau Tergugat tidak berurusan 
dengan K antor U rusan  Agama Kccamatan Simeulu .T im u r  ditakutkan 
masa iddah Penggugat akan habis;

SAKSI-SAKS1:
Bahwa pada sidang kedua hari Scnin tanggal 16-4-1979 pihak Peng-

gugat-Tergugat tetap pada pendirian masing-masing dan Kepala Kantor
U rusan  Agama Kecamatan Simeulu T im u r  sebagai Pejabat yang melaksana-
kan rujuk di persidangan menjelaskan;
- -  Bahwa benar Tergugat ada memohonkan un tuk  merujuki Penggugat dan 

telah melengkapi semua persyaratan administrasi;
- -  Bahwa karena T ergugat ada mcnyerahkan surat Kepala Desa Kota Sina

bang Kecamatan Sim eulu  T im u r  tentang domisili Tergugat,  maka pclak- 
sanaan ru juk adalah wewenang K an to r Urusan Agama Kecamatan 
S imeulu T im u r ,  disamping itu Penggugat juga berada di Sinabang dan ti- 
dak mau pulang ke Simeulu Barat;

— Bahwa un tuk  kepcrluan rujuk tersebut Penggugat telah diadakan 
pemanggilan melalui surat tanggal 5-3-1979 N om or N/2/A-6/III/98/79, 
nam un  Penggugat tidak hadir dan menyatakan dalam suratnya tanggal 
(>3-1979 bahwa ianya tidak bersedia un tuk  dirujuki Tergugat;

— Bahwa disamping alasan-alasan di atas juga m erupakan alasan un tuk  
m erujukkan antara T ergugat dengan Penggugat F irm an Allah surat 
Albaqarah ayat 238 dan Tergugat sangat ingin kembali lagi kepada Peng- 
gugat;

— Bahwa kepada T erguga t  dan Penggugat diserahkan/dikirimkan masing- 
m a s in g  s e l c m b a r  P e t i k a n  d a r i  B u k u  P e n d a f t a r a n  R u ju k
N o.O l/O l/III/1979 tanggal 6-3-1979;
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— Bahwa alasan F irm an  Allah ayat 238 di atas disampaikan Kepala Kantor 
U rusan  Agama K ccam atan Simeulu T im u r  dengan suratnya tanggal 21 
April 1979 N o .N /2 /A -6 /X II/171/79;
B:ihwa Pengadilan A gam a/M ahkam ah Syar’iyah tersebut telah merasa 

cukup terhadap  keterangan saksi dan segala peristiwa yang terjadi di per- 
s idangan dalam  pengusutan  perkara ini un tu k  singkatnya ditujukan kepada 
berita acara yang bersangkutan dapat dianggap tercantum  dalam pertim- 
bangan Putusan  ini;

P E R T IM B A N G A N  H U K U M :

M en im b an g  bahwa perkara rujuk termasuk tugas wewenang Pengadilan 
A gam a/M ahkam ah Syar’iyah seperti tercantum  pada pasal (4) ayat (1) P e r 
aturan Pem erin tah  N o .45 tahun  1957 ;

M en im b an g  bahw a kenda tipun  Kepala  K an to r U rusan  Agama telah 
melaksanakan ru juk  T erguga t  dengan Penggugat nam un  pelaksanaan ru juk  
terscbutiiidak dapat dibcnarkanikarcna melihat kepada tempat tinggal Penggu- 
gai bukan dalam  daerah H ukum  K antor  U rusan  Agama Kecamatan Simeulu 
T im u r ,  apalagi Penggugat sendiri tidak setuju d irujuk^pasal 32 ayat (1) dan 
(2) Pera tu ran  M enter i  Agama N o. 3 tahun  1975 ;

M e n i m b a n g  b a h w a  P c t ik a n  da r i  b u k u  p e n d a f ta r a n  ru ju k  
No.O l/O l/III /1979  tidak daoat dibenarkan disebabkan tanggal rujuk 
T erguga t  dengan Penggugat bersamaan dengan tanggal terjadinya ikrar talak 
yaitu tanggal 8-1-1979 sedangkan pengakuan Tergugat di persidangan rujuk 
di K an to r U rusan  Agama terjadi tanggal 5-3-1979 dan antara tanggal rujuk 
dengan penandatanganan  Petikan tersebut bcrselang dua bulan yaitu tanggal 
6-3-1979 dan oleh karenanya sangat mengelirukan dan disangsikan kebe- 
narannya;

M en im b an g  bahwa keberatan Penggugat untuk  dirujuki adalah ber- 
alasan yaitu  tidak akan m ungkin  lagi kerukunan rum ah tangga (ishlah), hal 
ini sesuai dengan proses pengusutan  gugatan cerai Penggugat tanggal 
17-6-1978 yang telah disidangkan em pat kali, sidang pertama mendapat 
kesim pulan bahwa 'perkara diiadikan Sviqaq- dengan mengangkat Raisa 
(kakak Penggugat) Hakarn pihaknya dan Nyak M id in  (adik Tergugat) 
H akam  pihaknya, nam un  tidak ada hasil. Pada tahap kedua diangkat lagi 
M ohd . Sudin , Kepala  K U A  Simcuiu Barat, Hakam  Penggugat dan M ohd.
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Saman, P3 N T R ,  H akam  Tergugat ,  juga tidak ada hasil. Pada tahap ketiga 
dianukai lagi Tgk. M ohd. Kasim Rahm an, Hakam  Penggugat dan Tgk. 
Mi'lui. Isa N urd in  Kepala K U A  Simeulu T im u r ,  Jlaknm Tergugat. Pada 
>uiang keempat tanggal 8-1-1979 scbclum llakam ain  mclaporkan usahanya, 
maka Tergugat menyatakan berscdia mcngikrarkan talak satu raj’i kepada 
Penggugat;

M im im bang bahwa dengan tidak adanya kerelaan pihak Penggugat dan 
pejabat yang melaksanakan rujuk bukanlah pejabat yang berwewenang serta 
diyakinkan tidak akan adanya ishlah, maka rujuk Tergugat beralasan untuk  
difasidkan dan oleh karcnanya perm ohonan Pem ohon/Pcnggugat dapat dite- 
rima berdasarkan;
a, l-'irman Allah surat Al-Baqarah ayat 228;

" D a n  s u a m i  tnerckalah y a n g  lebih berhak m c r u ju k  j i k a  m ereka  mcngi-  

n g in k a n  p e rb a ik a n  ( i sh la h ) .”
K o m e n ta r  : Dalam hal ru juk T erguga t ,  Penggugat tidak menginginkan 

berbaik (ishlah) dengan T ergugat rnengingatkan kepada 
pcngalaman dan peristiwa yang sudah berlalu.

b. Peraturan M cm eri  Agama N o .3 tahun  1975 pasal 32 ayat (1), (2), (4); 
pasal pasal 34.
Dalil dal.im Pcdoman H ukum  Syar’iyah 158 masaalah 227 yang ber- 
bunyi: ” Ahli tahqiq berpendapat: Hahwa kebolehan rujuk dan sahnya 
hergaiming kepada kerelaan si istri.”

M l iN G lN G A T :
1. Peraturan Pemerintah N o .45 tahun 1957;
2. U ndang-undang No. 14 tahun  1970;

Pera iuran  M enteri Agama N o .3 tahun  1975;
4. Petun juk  bagi P P N  dan P3 N T R  dalam melaksanakan Pera turan  Men- 

icri Agama N om or 3 T a h u n  1975;

M E N G A D IL I :
1, M enerim a gugatan Penggugat Tiasm ani binti M anjanah;
2. M cnetapkan  fasidnya ru juk T ergugat pada Penggugat yang terjadi pada
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tanggal 5 M aret 1979;
3. M cm erim ahkan  kepada Penggugat nicmbayar ongkos perkara scjumlah 

Rp 6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah);
Dem ikianlah  putusan  Pengadilan Agama/M ahkamah Syar’iyah Sina-

b.mg pada hari Scnin tanggal 30 April 1979 bertepatan tanggal 3 Jumadil 
akhir. 1399 H . yang d iucapkan dalam sidang yang tcrbuka un tuk  u m um  oleh 
Kcuia  I)rs. A. M u in .  A. Kadir, di depan anggota Tgk. M ohd . Kasim 
R ahm an, M u h s in  Raf.B.A., Panitera Rabusa M un the .  B.A. dengan hadirnya 
Ponggugat dan Tergugat.

K etua  : dto. (Drs. A .M uin . A.Kadir)
Anggota : dto. (Tgk. M ohd . Kasim Rahman).

Anggota : dto. (M uhsin  Raf,B.A.)
Panitera : dto. (Rabusa M unthe, B.A.)
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