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B A B  I

P E N D A H U L U A N

lm Alasan Penulisan

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan bidang muanm- 
lat atau pergaulanAubungan antara manusia dengan manusia, 
sehingga dapat dlkatakan bahwa perkawinan adalah suatu perika- 
tan yang sifatnya religius. Hukum perkawinan secara umum menu
rut Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah sunnat, yakni sangat dianjur- 
kan, guna meraenuhi sabda Nabi Muhammad saw yang maksudnya: 

"Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengerjakan 

sunnahku bukanlah pengikutku yang baik11, sedangkan firman 
Allah yang berisi perintah untuk melakukan perkawinan adalah 
Surat An Nisa ayat 3f Surat Annur ayat 32 dan Surat Arrum 
ayat 21.

Menurut hukum Islam yang dimaksud perkawinan adalah: 
"Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rum ah tangga dan un

tuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-keten- 
tuan hukum eyariat Islam”

*Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan 
Undang-undang Perkawinan di Indonesia. cet.I, Binacipta, 
Jogyakarta, 1978, h.l.

1
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Dengan diundangkannya Undang-undang Perkawinan no* 1 
tahun 1974 pada tanggal 2 Jaauari 1974 maka berlakulah 
undang-undang perkawinan yang baru. Dalam pasal 1 Undang- 
undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa: "Perka

winan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan se- 
orang wanita sebagai euami isteri dengan tujuan membentuk ke- 
luarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketu- 
hanan Yang Maha Esa"*

Sebagaimana halnya dalam tiap perkawinan, maka perka

winan yang berdasarkan hukum Islampun tentunya dinaksudkan 
untuk dapat tetap berlangsung seumur hidup, yakni sampai sa~ 
lah satu pihak meninggal dunia dan sama sekali bukan untuk 

kawin kemudian bercerai. Ada sabda Nabi Muhammad saw yang 

berbunyi demikian; "Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci 
Allah adalah Talak"*2 Dari sabda Nabi tersebut dapat disimpul- 
kan bahwa hukum Islam menganggap penghentian perkawinan kare- 
na perceraian hakikatnya adalah tidak baik.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan no* 1 
tahun 1974 dapat kita baca bahwa "Karena tujuan Perkawinan 
adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, 
maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar 
perceraian”*

Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah meru-

^Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut 
Mazhab: Syafii* Hanafl, Maiiki dan Hanball, Cet* VII, Hidakar- 
ya Agung, Jakarta, 1977, h. 112*
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pakan tujuan dan juga azas dari suatu perkawinan, adalah 
sangat ideal eekali, jika setiap perkawinan itu akan membawa 
kebahagiaan yang kekal dan abadi. tetapi kadang-kadang suani 
isteri yang berusaha membina rumah-tangga yang rukun dan ten- 
teram, terpaksa harus melakukan perceraian karena timbul 
keadaan-keadaan atau hal-hal yang dirasakan oleh suami-isteri 

sebagai suatu sebab, sehingga hidup sebagai suami-isteri ti- 
dak dimungkinkan Xagi diteruskan.

Menurut pandangan Islam perceraian merupakan tindakan 
preventif terhadap gangguan ketenteraman dan suatu cara untuk 
menyelesaikan secara bersahabat.3

Berakhirnya perkawinan menurut hukum Islam dapat ter- 
jadi karena:

a* Kematian;
b. Talak;

c. Khuluk;
d. Fasakh;
e. Akihat syiqaq (talak atau khuluk);
f* Pelanggaran ta'lik-talak (termasuk talak)

Dari enam alasan tersebut, maka saya akan menitik 
beratkan pembahasan pada masalah putusnya perkawinan. yang ter- 
jadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara

^Nazhat Afsa Cs, Posisi Wanita Dalam Islaa»Cet« I,
Sinar Hudaya, Jakarta, 1971* h. 9̂*

^amud Yunus, op,cit«t h. 110.
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suarai-isteri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, eehingga 
menimbulkan inisiatif hakam untuk menceraikan kedua pihak. 
Dalam hukum Islam putusnya perkawinan semacam ini disebut 
Syiqaq.

Dalam kenyataannya masyarakat Islam-pada umumnya hanya 

mengenal perceraian karena talak yang dijatuhkan suami dan 
tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah, bahkan 
adakalanya banyak terjadi perceraian itu secara terburu-buru 
dan karena perbuatan yang eewenang-wenang dari pihak laki- 
laki. Sebaliknya dalam hal seorang isteri yang terpaksa 
untuk "bercerai" dengan suaminya, tidaklah semudah seperti 
yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, 
sehingga sering pula terjadi seorang wanita yang masih ber- 
statue sebagai 6eorang isteri tetapi kenyataanya tidak me- 
rasakan lagi dirinya sebagai mana layaknya seorang isteri.

Dengan alasan inilah maka saya tertarik untuk memba- 
has masalah Syiqaq sebagai alasan perceraian, karena dengan 
Syiqaq ini seorang i6teri dapat minta Talak melalui hakam, 
hal ini akan menunjukkan bahwa terdapat persamaan kedudukan 
antara suami dan isteri dalam hal perceraian.

2. Permasalahan
Adapun masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan 

Syiqaq yaitu :
a« Kapankah suatu kasus dinyatakan sebagai kasus Syiqaq ?

b. Bagaimanakah peranan Pengadilan Agama dan Hakam, sesudah
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berlakunya Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974, da- 
lam menyelesaikan kaeus Syiqaq ? 

c* Bagaimanakah tata-cara untuk mengajukan Syiqaq ke Pengadi- 
lan Agama ? 

d« Bagaimanakah fungsi Hakam ?

e. Apakah perbedaannya antara Syiqaq dengan alasan percerai
an menurut pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan 
no. 1 tahun 1974 jo. pa6al 19 t Peraturan Pemerintah 
no. 9 tahun 1975 dan pasal $2 angka 6 Huwelijks Ordonnan- 
tie Voor Christen Indoneeiere op Java, Minahasa en 
Amboina (HOCI), stb. 1933 no. 74 jo. 36-607 LN. 1946 
no. 136 ?

3* Metode Penulisan

Bahan-bahan penulisan ini, saya memperolehnya dari 
Daerah tingkat dua Kotamadya Surabaya dan untuk menjelaskan 
masalah-masalah yang ada saya mengadakan suatu pengamatan dan 
vawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dalam masalah ini.

Tentunya pengamatan dan wawancara ini hanya merupakan 
sebagian eaja dari bahan penulisan, di samping itu saya juga 
mencari bahan-bahan dari eumber bacaan yang ada hubungannya 
dengan masalah ini*

Sedangkan tehnik penulisan yang digunakan adalah meto
de diskriptip-analistis. Diskriptip berarti menuturkan kenya- 
taan yang ada dalam praktek mengenai penerapan peraturan ma- 
ealah Syiqaq, Analistis berarti dari data-data yang telah
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ada tersebut disueun, dijelaskan kemudian dianalisa.

4* Sistematika
Untuk leblh menjelaskan permasalahannya maka sistematik 

penulisan ini akan saya bagi dalam beberapa tahap pembahasan 
sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini saya 

akan mengemukakan tentang alasan penulisan, permasalahan, 
serta.metode penulisannya.

Bab II saya mencoba untuk mengemukakan secara seder- 

hana tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Syiqaq, ka
rena dengan mengetahui^bataean Syiqaq secara tepat maka 
akan memudahkan pembahasan dalam bab selanjutnya.

Bab III dengan judul Syiqaq dan Permasalahannya saya 
bagi menjadi dua eub bab. Sub bab 1 dengan judul Tinjauan 

Syiqaq menurut hukum Islam, akan dibahas didalamnya bagaimana 
perceraian itu dapat terjadi karena Syiqaq dengan dasar 
A1 Qur'an , Hadist berserta ulasan para Ahli Fiqh, Sedangkan 
dalam sub bab 2, sebagai perbandingan akan dibahas didalamnya 
perceraian yang diakibatkan karena Syiqaq berdasarkan Undang- 
undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Huwelijks Ordonnantie 
voor Christen Indonesiers op Java, Minahasa en Amboina (HOCI)♦ 

Dalam hubungannya dengan uraian diatas (yang bersifat 
teoti) maka dalam bab IV akan dikemukakan dan dibahas praktek 
praktek pelaksanaan perceraian akibat Syiqaq yang telah dipu- 

tuskan oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
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Di dalara bab V merupakan bab penutup, saya akan menco- 
ba untuk menyimpulkan dari uraian yang telah saya kemukakan 
pada bab-bab sebelumnya, serta sedikit saran*
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B A B II

PENGERTIAN SYIQAQ

1. Pengertlan Syiqaq menurut Hukum Islam
Suatu perkawinan tentu diraaksudkan untuk tetap ber- 

langsung seumur hidup, yakni sampai salah satu meninggal du- 
nia. Tetapi tidak tiap-tiap suami-isteri berhasil dalam per- 
Juangan mambina dan mempertahankan tetap terselenggaranya ke- 
hidupan yang harraonis sebagaimana yang mereka cita-citakan. 
Maka disinilah letaknya Islam memberikan jalan keluar yang 
merupakan pintu darurat yang dibenarkan jika memang situasi 
mengharuekan yaitu dengan perceraian.

Perceraian atau putusnya perkawinan menurut Hukum Is
lam bermacam-macam bentuknya, hal ini eangat erat hubungannya 
dengan alasan-alasan serta eiapa yang menghendaki lebih da- 

hulu untuk melakukan perceraian.
Bentuk perceraian dapat dipisahkan menjadi 3 golongan: 

1« Berakhirnya perkawinan atas inisiatip atau oleh sebab 
kehendak suarai dapat terjadi melalui : 
a* Talak;

b. Ila';
c. Li’an;
d. Dhihar.

2, Berakhirnya perkawinan atas inisiatip atau oleh sebab

8
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kehendak isteri :
a. Khiyar Aib;
b. Khulu';

c. Rafa* (pengaduan).
3. Berakhirnya perkawinan diluar kehendak suami atau 

isteri :

a. Syiqaq;
b, Matinya suami atau isteri.5

Perceraian karena putusan Hakam atas dasar gugatan
isteri adalah Syiqaq. Untuk lebih mudah memahami dan mengerti

permasalahan maka saya akan meninjau lebih dahulu tentang
pengertian Syiqaq.

Didalam tafsir Ayatil Ahkam disebutkan art! Syiqaq :

Syiqaq yaitu perselisihan dan permusuhan; sedang kata 
ini diambil dari kata "syiqqun" yang artinya "6isi" dan 
(perselisihan suami-isteri ini disebut demikian) karena 
ma6ing-masing fihak dari yang berselisih ini berada pada 
sisi yang berbeda, karena adanya permusuhan dan perten- 
tangan. (tafsir Ayatil Ahkam, Muhammad Ali As Shabumi, 
Juz 1 hal* 464)°

Sedangkan menurut tafsir A1 Qutthubi disebutkan :
Zaid bin Aslam berkata::Syiqaq yaitu pertentangan dan 
dikatakan: Syiqaq yaitu perbantahan, perselisihan dan 
permusuhan, sedang asalnya dari kata "as syiqqu" yang 
artinya "sisi", karena masing-masing dari kedua belah 
pihak berada pada sisi yang berlainan. (tafsir Al- 
Qurthubi, juz II, hal. 143r

^Zahry Hamid, op.cit.. h. 73«
^Imron A.M., Pembahasan masalah Syiqaq-Khulu* dan 

Fasakh Dalam Peradilan Agama Islam di Indonesia. Cet. I, Al- 
Muslimun, Bangil, 1979* h. 17.

7. Ibid.
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Jadi jelas bahwa Syiqaq berasal dari kata syiqqun, as syiqqu, 
yang artinya "sisi", karena raasing-masing pihak yaitu antara 
suami-isteri berada pada kedudukan yang berlainan, di mana 

si isteri sebagai penggugat sedangkan si suami berkedudukan 

sebagai tergugat.
sehingga dapat kita simpulkan, bahwa Syiqaq menurut 

bahasa adalah perkelahian, perbantahan, perpecahan.
Dalam A1 Qur'an, surat An Niea ayat 35 berbunyi :

"Dan jika kamu kuatir perpecahan antara keduanya, maka angkat-
lah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga laki-laki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan,,•• Di dalam

kitab Mughnil Muhtaj disebutkan :
Kemudian jika telah memuncak syiqaq - yakni perselisihan, 
maka qadli/hakim wiajib mengangkat - karena (adanya perin-
tah dalam) Al Qur’a n ......seorang hakam - dan disu-
natkan hakam itu dari lingkungan keluarga suami, dan se
orang hakam (lagi) dan disunatkan hakam itu dari keluar
ga isteri, (Mughnil Muhtaj, Juz III, h, 252)8

dan dalam Kitab Qalyubi disebutkan :
Kemudian jika telah memuncak syiqaq itu - yakni perseli
sihan antara keduanya, seperti timbulnya saling mencaci 
dan saling memukul, maka qadli/hakim (harus) mengangkat 
dua orang hakam, untuk meneliti situasi mereka...* 
(Qulyubi, juz III, h. 306)9

Dari uraian pengertian Syiqaq dalam Al Qur'an maupun 
dalam kitab Mughnil Muhtaj dan Kitab Qalyubi tersebut diatas 
maka dapat bahwa menurut istilah syara', Syiqaq dapat diarti- 
kan sebagai: "Keadaan perselisihan suami-isteri, yang

8Ibid., h. 18, 
9Ibid,
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dikuatirkan akan berakibat pecahnya rumah-tangga atau putusnya 
perkawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang 
juru pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan 
tereebut".1̂

Jika melihat uraian tersebut maka perceraian itu ter- 
jadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan antara 
suami-isteri setelah diperdamaikan oleh dua orang hakam (pen

damai)* Jadi alasan utama untuk bercerai dengan Jalan Syiqaq 
adalah pertengkaran atau perselisihan antara suami dan isteri.

2. Dasar-dasar Syiqaq

Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa antara suami- 
isteri yang kemudian diproses dengan jalan Syiqaq adalah ber- 
daearkan pada:

a. Al Qur'an.
Dalam surat An Nisa ayat 35 yang berbunyi "Dan Jika 

kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirim- 
lah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 
dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermak- 
sud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepa- 
da suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal".

b. Berdasarkan penugasan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ra 

terhadap hakamain, yang riwayat\ lengkapnya adalah sebagai

10ibid.
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berikut

Dari Ubaidah ia berkata: Aku pernah menyaksikan All yang 
didatangi suami-isteri yang masing-masing bersama kaum 
mereka, lalu yang satu pihak mengajukan seorang hakam 
dan yang satu pihak lagi mengajukan seorang hakam, kemu
dian Ali berkata kepada dua orang hakam tersebut: Tahu- 
kah kamu berdua, apa yang menjadi kewajiban kalian ? 
Sesungguhnya kamu berdua berkewajiban: Jika kamu berdua 
memandang (suami isteri yang bersengketa ini) seharusnya 
kamu rukunkan, maka kamu berdua (berhak) aerukunkan mere
ka, dan jika kamu berpendapat (bahwa suami isteri terse
but harus) diceraikan, maka kamu (dapat) menceraikan me
reka. Kemudian perempuan itu berkata: Aku rela (dihukumi) 
dengan Kitabullah, baik menguntungkan pada diriku atau 
raerugikannya ; Dan suami itu berkata: Adapun kalau cerai, 
maka aku tidak mau (menerima keputusan itu). Lalu Ali 
berkata: Engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh 
beranjak, 6ampai rela (dihukumi) dengan Kitabullah 
"azza wa jalla, baik menguntungkan dirimu atau merugikan- 
nya". (Bidayatul Mujtahid, Juz II, Hal, 99).11
c. Dasar hukum dalam Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 

1974 adalah paeal 1 Jo Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 
pasal 19 huruf f. Dalam pasal 1 Undang undang Perkawinan 
no. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan 
lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita seba
gai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah- 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa".

Jadi jelas dari bunyi pasal ini, bahwa rumah tangga 
yang telah dilanda perselisihan atau pertengkaran antara suaai 
dengan isteri, sehingga mereka saling berpisah (tidak serumah) 
yang kemudian berlanjut pihak Isteri menggugat suami untuk 

minta ditalak atau diceraikan oleh hakim, dan pengadilanpun

11Ibid..h. 28.
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ternyata tidak berhasil mendamaikan/merukunkan kembali, maka 
tujuan pembentukan rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan 
dalam pasal tersebut tidak dapat dicapai. Dan bahkan mengan- 
cam kehidupan masing-masing pihak apabila dibiarkan berlarut- 
larut tanpa adanya penyelesaian.

Pasal 19 t Peraturan Pemerintah no* 9 Tahun 1975 
berbunyi: "Antara suami dan i6teri terus menerue. ter jadi per 
selisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 
rukun lagi dalam rumah tangga". Pasal ini merupakan alterna-' 
tif dari berbagai alasan yang dengan alasan tersebut percerai
an dimingkinkan, atau dengan kata lain, dengan timbulnya se- 
bab atau sebab-sebab tersebut maka Undang-undang mengatur 
perceraian, baik. perceraian itu merupakan talak biasa atau 
perceraian dengan keputusan Pengadilan seperti keputusan ten
tang putusnya perkawinan dengan Syiqaq,

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 
putusnya perkawinan karena Syiqaq ini ada dua. Dasar hukum 
yang pertama yaitu: Firman Allah dalam Al Qur'an'ayat 35 
surat An Nisa serta pendapat ulama-ulama Fiqih dari kalangan 
sahabat Nabi Muhammad saw. Sedang dasar hukum yang kedua 
adalah Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 1 
jo* Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f.
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B A B  III

SYIQAQ DAN PERMASALAHANNYA

1. Tinjauan Syiqaq menurut Hukum Islam
a. Syiqaq sebagai alasan perceraian.

Dalam bab sebelumnya telah dibahas tentang pengertian 
Syiqaq, yang menurut istilah syara' Syiqaq dapat diartikan 

sebagai:
Suatu keadaan perselisihan suami-isteri, yang dikuatirkan 
akan berakihat pecahnya rumah tangga atau putusnya per
kawinan, sehingga karena itu, maka diangkatlah dua orang 
juru pendamai (hakam), guna menyelesaikan perselisihan 
tersebut. ^

Dari pengertian tersebut di atas, maka terdapat 2 

(dua) unsur untuk adanya Syiqaq yaitu:
1. Adanya perselisihan antara suami-isteri yang dikawatir- 

kan berakibat putusnya perkawinan.
2. Adanya dua orang juru pendamai (hakam) untuk menyele

saikan perselisihan tersebut*
ad.l. Adanya perselisihan antara suami-isteri yang dika- 

watirkan berakibat putusnya perkawinan.
Dari unsur yang pertama tersebut dapat kita ketahui 

bahwa untuk adanya Syiqaq, harus ada perselisihan antara 
suami-isteri terlebih dahulu. Perselisihan disini dapat di-

12Ibid., h. 18.

Ik
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artikan sebagai suatu perbedaan pendapat antara suami-i6teri 
sehingga mengakibatkan percekcokan ataupun pertengkaran yang 
sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan, bahkan dapat 
terjadl mereka telah berpisah, tidak serumah karena perteng
karan yang demikian hebat*

Jadi perselisihan tersebut merupakan suatu alasan yang 
utama untuk terjadinya perceraian dalam Syiqaq* Jika perdamai- 
an tidak tercapai, perselisihan antara suami-isteri tersebut 

dikuatirkan akan mengancam kehidupan mereka masing-masing ka- 
rana ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawi
nan mereka semula yaitu untuk membentuk keluarga yang baha- 
gia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahkan se

bagai puncaknya akan terjadi sesuatu yang paling dibenci oleh 
Allah swt yaitu perceraian,

ad,2* Adanya dua orang juru pendamai (hakam) untuk menye
lesaikan perselisihan tersebut.

Dengan terjadinya pertengkaran atau perselisihan anta
ra suami-isteri, yang dikuatirkan berakibat putusnya perka
winan, maka kedua suami-isteri ini diwajibkan untuk mengang
kat hakam sebagi juru pendamai untuk menyelesaikan perselisih
an yang telah berlarut-larut tanpa penyelesaian* Satu hakam 
berasal dari pihak suami dan satu hakam berasal dari pihak 
i6teri*

Pengangkatan hakam dari keluarga ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat An Nisa ayat 35, tetapi beberapa 
ulama berbeda pendapat, tentang apakah pengangkatan hakam
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dari keluarga itu wajib atau sunat. Sayid Sabiq di dalam

Fiqhus Sunnah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Dan tidak disyaratkan hakamain itu dari keluarga euami- 
isteri (yang bersengketa itu), raaka jika keduanya bukan 
dari keluarga mereka adalah boleh, sedang perintah (ha
kamain dari keluarga sebagaimana) didalam ayat (35 Su
rat An Nisa) itu, adalah bersifat anjuran, karena dari 
6atu segi, keluarga adalah lebih sayang dan lebih menge- 
tahui apa yang (sebenarnya) terjadi, dan dari segi lain, 
keluarga lebih mengetahui situasinya. (Fiqhus Sunnah, 
sayid sabiq juz VII, h* 159)• ^

Dan didalam Kitab Syarwani alat Tuhfah dinyatakan demikian:
Kemudian jika Syiqaq itu telah memuncak yakni perselisih
an, maka qadli wajib mengangkat • **•• seorang hakam dan 
disunatkan hakam itu dari keluarga laki-laki, dan seorang 
hakam - dan disunatkan hakam itu dari keluarga perempuan* 
(Syarwani alat Tuhfah, juz VII, h. 457)*^

Juga didalam Kitab Mughnil Muhtaj ditegaskan: "Adapun haka
main dari keluarga maka (hukumnya adalah) sunat bukannya wa
jib menurut ijma1 Ulama"* (Mughnil Muhtaj, juz III h*261)*-^ 

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpul- 
kan, bahwa hakamain dari pihak-pihak yang bersengketa hukum
nya adalah sunat atau bersifat anjuran, sedang pengangkatan 
hakamain dari luar keluarga adalah boleh*

Adanya hakamain yang merupakan usaha antara suami- 
isteri yang sedang berselisih, mempunyai fungsi sebagai pen

damai* yntuk lebih jelasnya akan saya uraikan tentang tugas -

13md.. h. 3 1.

1/fIbid.. h. 32. 
1?Ibid.
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dan status hakamain.
Adapun tugas tugas hakamain tersebut adalah sebagai 

berikut :
1, Mendamaikan kedua suami-isteri, dengan berusaha men- 

cari jalan keluar bagi pemulihan situasi agar supaya 
suami-isteri kembali rukun dan damai, kembali campur 
sebagai suami-isteri.

2. Tetapi jika segala usaha untuk mendamaikan dan meru- 
kunkan kembali sudah meneraui jalan buntu, karena ma- 
eing-raaeing pihak tetap pada pendiriannya maka kedua 
hakam dapat mengambil keputusan, Hakam dari pihak 
suami menjatuhkan talak kepada isterinya atau hakam 
dari pihak isteri raengkhuluk suami.
Jika hakam dari pihak suami menjatuhkan talak kepada 

isterinya maka "Isteri yang diceraikan dengan eebab Syiqaq 
itu tidak boleh dirujuki kembali oleh suaminyaM.1  ̂Dengan 

kata lain, jika kita meninjau macam-macamnya talak, maka 
talak tersebut merupakan talak bain, yaitu talak yang tidak 
boleh suami rujuk kembali kepada bekas isterinya, melainkan 
harus dengan melakukan perkawinan yang baru.

Sedahgkan hukum talak, apabila terjadi Syiqaq dan ter- 
nyata kedua hakam tersebut gagal dalam usahanya untuk menda- 

maikan dan jalan satu-satunya adalah perceraian maka hakam 
wajib menjatuhkan talak.

^Mahmud Yunus, op.cit.. h. 113.
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Apabila hakam dari pihak isteri mengkhuluk suami, ma- 
ka khuluk itu baru terjadi, jika dalam kasus Syiqaq tersebut 

ternyata suami tidak bersedia menjatuhkan talak kepada isteri
nya kecuali isteri membayar 'iwadh. Arti khuluk adalah "Perce
raian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk 
jatuhnya talak satu dari suami kepada isterinya dengan adanya 
penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang mengingin- 
kan cerai dengan khuluk itu". 7̂

Dengan adanya 'iwadh dari pihak isteri tersebut, maka 
talak yang dijatuhkan si suami adalah talak bain (talak bain 
kecil), demikian pula menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan 
Ma^iki, bahwa perceraian dengan khuluk ini termasuk talak 

bain, dimana si suami tidak boleh merujuk kembali dengan be- 
kas Isterinya kecuali dengan melakukan perkawinan yang baru.

Sedangkan mengenai status hakamain ini ada perbedaan 
pendapat antara beberapa ulama, secara garis besar ada dua 
pendapat tentang status hakamain ini. Pendapat pertama, bah
wa hakamain berstatus sebagai wakil dari pihak-pibak yang 

dihakami. Dan pendapat yang kedua, karena hakamain itu diang- 
kat oleh hakim, maka mereka memiliki status sebagaimana sta
tus hakim.

Perbedaan pendapat mengenai status hakamain ini akan 
menyangkut perbedaan wewenang dan kekuasaan. Jika hakamain ,

17Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia berlaku 
bagi Umat Islam. Buku I, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974j 
h. 127.
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terBebut berstatus sebagai wakil dari pihak-pihak yang diha- 

kami, maka segala keputusan dan tindakan mereka haruslah de
ngan persetujuan dan kerelaan yang diwakili, sehingga akibat- 
nya hakamain tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan seng- 
keta antara suami-isteri, karena masing-masing hakam akan mem-
baWa kepentingannya sendiri sebagai wakil salah satu pihak,

i
yang akhirnya dalam perundinganpun tidak akan tercapai kata 

sepakat. tetapi jika hakam itu berstatus sebagai hakim, maka 
mereka dapat memutuskan dan bertindak tanpa adanya persetuju- 
an dari pihak-pihak yang dihakami. Dalam pendapat yang kedua 

ini hakam mempunyai kekuasaan penuh untuk memutuskan aengke- 
ta yang terjadi antara suami-isteri tersebut.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, kedua hakam tersebut 

berstatus sebagai wakil dari kedua suami-isteri, jadi segala 
tindakan dan keputusan hakamain harus mendapatkan persetujuan 
pihak-pihak yang dihakami* Sedangkan menurut pendapat mazhab 
Maliki, Syafi'i dan Hambali, bahwa kedua hakam tersebut ber
status sebagai hakim yang berhak mendamaikan atau menceraikan 
keduanya tanpa perlu mendapat izin dari kedua euami-ieteri*

Mahkamah Islam Tinggi, dalam beberapa keputusannya ter- 
nyata juga menggunakan pendapat yang kedua, hal tersebut da
pat dilihat dari dua keputusan berikut ini.

Dalam eurat keputusan tanggal 24 Oktober 1938 no 16. Mah
kamah antara lain mengutarakan pendapatnya, bahwa kalau 
seorang perempuan menyatakan kepada Pengadilan Agwa 
bahwa la tidak dapat hidup dengan damai dengan suaminya, 
raaka Pengadilan Agama - setelah memeriksa dengan teliti 
dan adil - menimbang bahwa pengakuan tadi benar dan pe
rempuan tadi tidak akan membikin mainan suaminya, maka
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ei suami dapat dinasihatkan oleh Pengadilan untuk merabe- 
ri talak chul'i kepada isterinya, dan jika ia tidak mau 
dan akan raembikin mainan isterinya saja, maka perempuan 
inidapat minta kepada Pengadilan Agama supaya dijalan- 
kan kepada mereka pendapat yang kedua (garis bawah dari 
saya) dari hukum Syiqaq. 18 

t

Dalam keputusan di bawah ini ternyata Mahkamah Islam
Tinggi mempunyai pendapat yang lebih tegas lagi.

Lebih tegas lagi Mahkamah tersebut dalam keputusannya- 
yang ketiga, yakni keputusan tanggal 12 Januari 1939; 
dengan keputusan ini oleh Mahkamah diperintahkan kepada 
suatu Pengadilan Agama untuk menjalankan hukum syiqaq 
pendapat yang kedua (garis bawah dari saya), biarpun ti
dak ada perraintaan dari fihak yang berperkara, karena 
ditirabang bahv/a dehgan melanjutkan perkawinan antara 
suami-isteri itu dikkhawatirkan akan terjadinya perbu- 
atan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam 
dan dengan ketertiban masyarakat.19

Dari uraian tersebut, ternyata pendapat kedua yang se- 
karang banyak dianut, yaitu hakamain berstatus sebagai hakim, 
sehingga mereka berhak merukunkan atau menceraikan dengan 
tanpa diperlukan persetujuan atau kerelaan pihak-pihak yang 
dihakami.

b. Acara putusnya perkawinan dengan Syiqaq.
Putusnya perkawinan, setelah berlaku Undang-undang 

Perkawinan no.. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, 
yaitu Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1973f hanya dapat di- 
lakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah 
pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua 
belah pihak.Dan untuk mendapat ijin melakukan perceraian,

Notosusanto, Organisasl dan Jurisprudensi Peradilan 
Agama di Idonesia* Badan penerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 19 
1963, k. 80.

19Ibid«, h. 80-81.

18
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haruslah ada cukup alasan, bahwa suami-isteri tidak dapat 
hidup rukun sebagai suami isteri. Ketentuan tersebut terdapat 

dalam pasal 39 Undang-undang no. 1 tahun 1974.
Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara 

Agama Islam atau dengan kata lain, khusus yang beragama Islam, 
tata-cara perceraian ini diatur lebih lanjut dalam pasal 14,

15 dan 16 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975* Sedangkan 
pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan 

Agama (pasal 63 ayat 1 a Undang-undang no. 1 tahun 1974).
Dalam pasal 38 Undang-undang Pefckawinan no. 1 tahun 

1974 diterangkan bahwa perkawinan dapat putus karena : Kema-* 
tian, perceraian dan karena atas putusan pengadilan* Kemudi

an dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan no. 1 ta- 
hun 1974 dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan 
di depan sidang pengadilan, pasal tersebut dimaksudkan untuk 
mengatur talak bagi mereka yang perkawinannya menurut Agama 

Islam.
Peraturan Pemerintah no* 9 tahun 1975 menggunakan is- 

tilah cerai talak untuk pasal 38 huruf b Undang-undang Perka
winan no. 1 tahun 1974 dan istilah cerai gugat untuk pengerti- 
an perceraian yang dimaksud oleh pasal 38 huruf c Undang- 

undang no. 1 tahun 1974*
Sehingga dapat dikatakan bahwa putusnya perkawinan ba

gi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam 
dapat dibedakan dalam dua macam yaitu, cerai talak dan 

cerai gugat.
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Putusnya perkawinan dengan syiqaq, merupakan cerai 
gugat, yaitu suatu bentuk perceraian dengan putusan Pengadi

lan Agama tanpa persetujuanAerelaan pihak tergugat (suami).

Pada dasarnyta tata cara mengajukan gugatan perceraian, 
berlandaskan pada ketentuan Reglemen Indonesia yang diperba- 
harui (RIB). Gugatan diajukan kepada Pengadilan di daerah 
hukum di mana tergugat bertempat tinggal. Tetapi apabila ter
gugat tidak jelas tempat tinggalnya, atau tidak diketahui 
atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan diaju

kan kepada Pengadilan di daerah hukum di mana penggugat ber
tempat tinggal.

Perceraian ini dimulai dengan timbulnya gugatan dari 
pihak isteri yang diajukan kepada Pengadilan Agama di daerah 
hukum di mana si suami (tergugat) bertempat tinggal, yang 
menuntut agar suaminya (tergugat), mau menjatuhkan talak 
terhadap dirinya (penggugat), atau diputuskan pernikahannya 
dengan suaminya oleh Pengadilan dengan alasan atau alasan- 
alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Kemudian jika dalam persidangan yang memeriksa kasus 
gugatan ini ternyata tidak berhasil mendamaikan/merukunkan 

kembali antara kedua belah pihak, dan bahkan pihak tergugat 
tidak bersedia menjatuhkan talak kepada pihak penggugat, 

apabila tergugat tidak terbukti bersalah maka Pengadilan akan 
menolak gugatan ini. Tetapi bila tergugat terbukti bersalah, 

sedangkan ia tetap tidak bersedia menjatuhkan talak kepada

32
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penggugat maka perkara gugatan cerai ini oleh Pengadilan 
Agama (dengan putusan sela) akan dinyatakan sebagai kasus 
syiqaq.

Dalam tahap persidangan selanjutnya dilanjutkan dengan 
pengangkatan hakamain, hakara-hakam ini boleh diambil dari 
pihak suami dan pihak isteri, akan tetapi jika tidak ada ke
luarga yang dapat atau mau jadi hakam maka Pengadilan Agama 
boleh menunjuk salah satu pegawainya atau orang lain ditetap- 
kan sebagai hakam* Hakam-hakam tadi bertugas untuk mendamai

kan suami isteri yang bersengketa, bila hakamain ini tidak 
berhasil mendamaikan ataupun mengambil keputusan untuk mence- 

raikan 6uami~isteri tersebut, maka Pengadilan Agama harus 
mengangkat hakam lagi*

Kedua hakam ini akan berusaha untuk mendamaikan kedua 
suami-isteri, tetapi jika dalam tahap perdamaian ini ternyata 
tidak berhasil mendamaikan kedua suami isteri yang bersengke
ta itu, di mana si isteri (penggugat) tetap minta ditalak se
dang si suami (tergugat) tetap pada pendiriannya tidak berse- 
dia menjatuhkan talak padahal tergugat terbukti bersalah, 
maka hakamain akan bertindak untuk menceraikan antara tergu
gat dan penggugat sebagai jalan yang terakhir yang harus di- 
tempuh untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlarut- 
larut.

Apabila kasus gugatan cerai ini berakhir dengan dice- 
raikannya penggugat dan tergugat oleh hakamain, maka sidang 

Pengadilan Agama menetapkan terjadinya perceraian tersebut
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dengan suatu putusan (vonis).
Putusan Pengadilan Agama baru mempunyai kekauatan hu

kum yang tetap apabila dalam tenggang waktu 14 hari setelah 
putusan Pengadilan Agama ini diberikan kepada tergugat, te
tapi tergugat tidak menyatakan banding* Dan pada saat ini pu

tusan akan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan 
pengukuhan. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 63 ayat 2 

Undang-undang Perkawinan no, 1 tahun 1974 bahwa "Setiap kepu
tusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum". Se

dangkan dalam penjelasan pasal 36 Peraturan Pemerintah no* 9 
tahun 1975 berbunyi "Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terha- 
dap suatu keputusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila
putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ....
Pengukuhan tersebut bersifat administratif".

Jadi pengukuhan tersebut hanya bersifat administratif 
saja tanpa menghilangkan wewenang Pengadilan Agama untuk me

mutuskan suatu perkara*
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mem 

punyai kekuatan hukum yang pasti, harus segera disampaikan 
kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan dan panitera Penga
dilan Negeri harus segera menyampaikan kembali putusan itu 
kepada Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari se
telah diterima putusan dari Pengadilan Agama (vide pasal 36 

ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975)•

24
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2. Tinjauan Syiqaq menurut Undang-undang Perkawinan no* 1 
tahun 1974 dan Huwelijks Ordonnantie voor Christen 
Indonesiers op Java. Minahasa en Amboina (HOCI)

Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan no. 1 
tahun 1974 disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus 

ada cukup alasan, bahwa antara suami Isteri itu tidak akan 
dapat hidup rukun sebagai suami isteri". Juga dalam penjela- 
san umum Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 angka 4 e 
disebutkan "Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang 
ini untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan 
tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan".

Jadi untuk melakukan perceraian ini ternyata Undang- 

undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 menentukan harus ada cu
kup alasan, sedangkan alasan-alasan yang diterima untuk mela» 
kukan perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang- 
undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan 
Pemerintah no. 9 tahun 1975 ada 6 (enam) alasan, diantaranya 
pasal 19, huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 menen
tukan salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah 
antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga.

Alasan tersebut tidak terdapat dalam pasal 209 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), tetapi da

pat kita jumpai dalam pasal 52 angka 6 (enam) Huwelijks-
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Ordonnantie voor Christen Indonesiers op Java, Minahasa en 
Amboina (HOCI) yang berbunyi "Onheelbare tweespalt tusschen 
de echtgenooten" yang diterjemahkan dengan "hidup tidak rukun, 
bercekcok terus raenerus antara suami isteri". Ordonansi ini 
berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Kehakiman, tanggal 28 Januari 1967 No. Pemudes 51/1/3 dinyata- 
kan bahwa HOCI berlaku bagi semua warga Indonesia yang ber
agama Kristen di seluruh Indonesia.

Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Perkawinan 
di Indonesia raenterjemahkan "Onheelbare tweespalt tusschen de 

echtgenooten" dengan "Percekcokan diantara suami dan isteri 
yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi".^0 Sedangkan Subekti 

dalam bukunya Bunga Rampai Ilmu Hukum menterjemahkan dengan 
"Ketegangan yang tidak dapat diatasi lagi"*^

Jika kita melihat i6i pasal 19 huruf f Peraturan Peme
rintah no. 9 tahun 1975 dengan pasal 52 angka 6 (enam) HOCI 
terdapat persamaan maksud, bahwa sebagai salah satu alasan 
perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus ter
jadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan 
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu alasan perceraian 
seperti yang terkandung dalam pa6al 19 huruf f Peraturan Pe-

2^Wiryono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia. 
Cet. V, Sumur Bandung, Bandung, 1967, h. 115.

21Subekti, Bunga Rampai Ilmu Hukum. Alumni, Bandung, 
1977, h. 118.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN EKO ANTONO



27

merintah no# 9 tahun 1975 dan pasal 52 angka 6 (enam) HOCI 
maka harus mengandung unsur-unsur 6ebagai berikut :

1* Adanya perselisihan atau percekcokan terus menerus an
tara 6uami isteri*

2* Perselisihan atau percekcokan yang tidak dapat didamai- 
kan mengakibatkan suami isteri tidak dapat hidup rukun. 
Jika kita meninjau kembali uraian tentang syiqaq dimuka 

maka disebutkan tentang unsur-unsur untuk adanya syiqaq yaitu: 

1* Adanya perselisihan antara suami isteri yang dl kawatir- 
kan berakibat putusnya perkawinan*

2* Adanya dua juru pendamai (hakam) untuk menyelesaikan 

perselisihan tersebut.
Apabila kita mencoba untuk membandingkan antara unsur- 

unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 
maupun pasal 52 angka 6 (enam) HOCI dengan unsur-unsur syiqaq, 
maka jelas bahwa kedua unsur yang terdapat dalam pasal 19 hu

ruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 maupun pasal 52 
angka 6 (enam) HOCI 6udah tercakup dalam salah satu unsur 
syiqaq (unsur yang pertama), yaitu "Adanya perselisihan anta
ra suami isteri yang di kawatirkan berakibat putusnya perkawi
nan", sedangkan unsur adanya dua juru pendamai (hakam) tidak 
terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 ta

hun 1975 maupun pasal 52 angka 6 (enam) HOCI,
Dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan no. 1 

tahun 1974 disebutkan "perceraian hanya dapat dilakukan di
depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan -
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yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
(garis bawah dari saya) kedua belah pihak". Juga didalam pasal 
31 Peraturan Pemerintah no* 9 tahun 1975 tertulis, "hakim 
yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan (garis 
bawah dari saya) kedua pihak",

Pasal 53 HOCI menerangkan bahwa "Pengadilan Negeri ha
rus raengusahakan memperdamaikan (garis bawah dari saya) 6uami 
isteri itu sewaktu perkaranya disidangkan",

Kalau kita melihat pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perka
winan no, 1 tahun 1974, pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah 
no, 9 tahun 1975 dan pasal 53 HOCI tersebut di .atas jelaslah 
bahwa terdapat lembaga pendamai, yaitu hakim atau Pengadilan 
Negeri yang berusaha mendamaikan kedua suami isteri yang de

ngan alasan hidup tidak rukun karena terus menerus terjadi 
perselisihan, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan 

perceraian,
Sedangkan dalam syiqaq yang merupakan lembaga pendamai 

ini adalah hakamain yang diangkat dari keluarga suami atau 
keluarga si isteri,

Jadi dapat disimpulkan bahwa syiqaq telah dioper oleh 
HOCI yaitu pasal 52 angka 6 (enam) jo. pasal 53 HOCI, selan- 
jutnya oleh Undang-undang Perkawinan no, 1 tahun 1974 yaitu 
dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f dan pasal 19 huruf f 
Peraturan Pemerintah no, 9 tahun 1975 jo. pasal 39 ayat 1 
Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan pasal 31 ayat 1 
Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 1975, dengan perbedaan bahwa
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usaha perdamaian menurut syiqaq diusahakan oleh hakamain dengan 
pengawasan Pengadilan Agama, sedang perdamaian menurut Undang- 
undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan Huwelijks Ordonnantie 
voor Christen Indonesiers op Java, Minahasa en Amboina (HOCI) 
diusahakan oleh Pengadilan Negeri.
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B A B IV

KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA/

MAHKAMAH ISLAM TINGGI

Kasus ini adalah tentang gugatan perceraian yang diaju- 
kan oleh isteri terhadap suaminya, dengan alasan bahwa antara 
keduanya telah terjadi perselisihan sehingga si isteri (peng
gugat), minta kepada suaminya (tergugat) untuk menjatuhkan 

talak, tetapi tergugat tidak berdedia menjatuhkan talak, kemu- 
dian Pengadilan Agama mengambil keputusan untuk menyelesaikan 
perkara ini dengan jalan Syiqaq, yang berakhir dengan keputu
san Pengadilan Agama Surabaya untuk menceraikan antara penggu
gat dan tergugat, yang kemudian dikuatkan oleh Cabang Mahkamah 
Islam Tinggi Surabaya,

Duduknya perkara
Ny. Siti Hidayati binti H, Moh, Soleh, telah mengajukan 

gugatan cerai kepada H. All Busro bin H. Thohir, yang pada 
pokoknya dengan dalih, bahwa penggugat adalah isteri kedua 
tergugat yang sampai sekatang telah dikaruniai seorang anak; 
Tergugat sebagai suami ternyata hanya datang ke rumah penggur 
gat sebagai isteri kedua seminggu sekali selama satu jam; 
Tergugat dalam memberikan nafkah kepada penggugat ternyata 
tidak dapat mencukupi kebutuhan sebagaimana mestinya. Berhubung 
hal-hal tersebut, maka penggugat sudah tidak tahan dimadu oleh
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tergugat, sehingga penggugat mohon agar pernikahannya dengan 
tergugat tersebut diputuskan atau diceraikan saja.

Kemudian dalam beberapa kali persidangan yang diadakan 
oleh Pengadilan Agama ternyata tergugat keberatan untuk mence- 
raikan penggugat dan bersedia meraberikan nafkah kepada penggu
gat sebesar 1/4 (seperempat) dari gajinya, tetapi penggugat 
minta nafkah sebesar 1/2 (setengah) dari gaji tergugat, dan 
apabila tergugat tidak dapat memberikan maka penggugat tetap 
menuntut cerai dari tergugat.

Dengan adanya kesulitan untuk mendamaikan kembali, an

tara kedua belah pihak maka Pengadilan Agama Surabaya dengan 
keputusan sela yang dibacakan dihadapan penggugat tanpa hadir- 
nya tergugat dalam persidangan tanggal 9 Juni 1979, telah me
mutuskan bahwa perkara ini adalah termasuk dalam perkara 

Syiqaq, dan memerintahkan kepada kedua pihak yang bersengketa 
untuk menunjuk hakamnya masing-masing guna menyelesaikan per
kara ini# Pada akhirnya penggugat telah menyerahkan hakamnya 
kepada orang yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama sendiri, se
dang hakam untuk tergugat telah diangkat langsung oleh Penga
dilan Agama sendiri, dengan pertimbangan untuk mencegah agar 
perkara ini tidak semakin berlarut-larut, sehingga telah di
tunjuk dan diangkat dua orang hakam oleh pengadilan bagi dua 
belah pihak yaitu: Sdr* Gatot Santoso Aji, selaku hakam ter
gugat dan Sdr. Ali Gufron, selaku hakam penggugat.

Untuk selanjutnya kedua hakam tersebut, dalam persida

ngan 21 Juli 1979, telah melaporkan hasil kerjanya serta ke-
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putusannya, yang pada pokoknya bahwa setelah berusaha untuk 
mendamaikan penggugat dan tergugat ternyata tidak berhasil, 
maka tidak ada keputusan lainnya bagi kedua hakam tersebut ke
cuali menceraikan antara penggugat dan tergugat, dengan penger
tian tidak menutup kemungkinan bagi penggugat dan tergugat un
tuk nikah kembali dengan jalan perkawinan yang baru,

Keraudian Pengadilan memberikan kesempatan kepada ter
gugat untuk menjatuhkan talaknya dengan kemauan sendiri kepa
da penggugat, tetapi ternyata tergugat telah menolak kesempa
tan ini, maka selanjutnya hakam tergugat telah mengikrarkan 
jatuhnya talak satu (bain) tergugat kepada penggugat, yang te

lah diteriraa hakam penggugat dengan ikrarnya pula.
Karena gugatan yang diajukan penggugat ternyata telah 

terbukti ada, maka Pengadilan Agama Surabaya dengan putusannya 
tanggal 21 Juli 1979* telah memutuskan untuk :
a. Mengabulkan. gugatan penggugat tersebut diatas;
b. Mengesahkan laporan hasil kerja para hakam tersebut;
c. Menceraikan antara penggugat dan tergugat, dalam pengertian 

mengeeahkan jatuhnya talak satu (bain) dari tergugat yang 
telah diikrarkan oleh hakamnya kepada penggugat- dan telah 
diterima oleh hakamnya dengan ikrarnya atae nama penggugat;

d. Meraerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya 
yang timbuQ. dalam perkara ini.

Dalam tingkat banding, tergugat pembanding telah menga- 

jukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama 
Surabaya seperti termuat dalam surat memori bandingnya
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tanggal 23 September 1979 adalah sebagai berikut :
1. Bahwa antara tergugat-pembanding dan penggugat-terbanding 

sebagai suami isteri tidak pernah terjadi perselisihan dan 
pertengkaran yang berlarut-larut;

2• Bahwa tidak benar tergugat-pembanding melakukan giliran ke

pada penggugat-terbanding eetiap minggunya hanya satu jam;
3« Masalah nafkah apabila dianggap kurang, maka penggugat-ter- 

banding dapat berunding dengan tergugat-pembanding, dan ma
salah seberapa besar nafkah tersebut telah disetujui oleh 
penggugat-terbanding dengan penuh kesadaran dan kerelaan, 

Tetapi penggugat-terbanding telah mengajukan eanggahan 

sebagaimana termuat dalam surat kontra meraori bandingnya ter- 

tanggal 12 Oktober 1979«
Majelis Hakim Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya 

berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut da
lam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-undang Perkawi
nan no. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 
no. 9 tahun 1975 yang dipakai dasar gugatan perceraian oleh 
penggugat-terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, 
telah terbukti ada; oleh karena itu Majelis Hakim Cabang Mah
kamah Islam Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan 
dan keputusan yang diambil oleh hakamain.

Selanjutnya Mahkamah Islam Tinggi Surabaya dalam ting- 
kat banding, dengan keputusannya tanggal 20 Maret 1980 telah 
memutuskan untuk :

1. Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding
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dari tergugat perabanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 567A979 

tanggal 21 Juli 1979f yang dimohonkan pemeriksaan dalam 
tingkat banding oleh tergugat-pembanding tersebut;

3. Menghukum tergugat-pembanding untuk membayar semua ongkoe 

perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, maupun yang 
jatuh dalam tingkat- banding, dan ongkos perkara yang jatuh 
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 8000,- (dela- 
pan ribu rupiah).

Dalam kasus diatas dapat kita lihat bahwa terjadinya 
kasus syiqaq, disebabkan gugatan si isteri untuk minta cerai 
dari suaminya, dengan kata lain bahwa si isteri minta ditalak 
oleh suaminya tetapi si suami tidak bersedia menjatuhkan talak- 
nya, sehingga Pengadilan Agama mengambil keputusan sela untuk 
menyatakan kasus tersebut sebagai perkara eyiqaq, dengan ala
san bahwa kedua belah pihak sulit untuk didamaikan kembali 
oleh Pengadilan Agama, di mana kedua belah pihak tetap berpe- 
gang teguh pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian 
alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pa
sal 39 ayt 2 huruf f Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo. pasal 
19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 yang berbunyi 
"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga", telah terbukti ada.

Alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi 
terus menerus antara suami isteri tersebut merupakan salah
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satu unsur adanya syiqaq, sehingga adalah tepat sekali jika 
Pengadilan Agama menggunakan syiqaq untuk menyelesaikan per
kara tersebut,

Selanjutnya dalam pengangkatan hakam, ternyata Pengadi
lan Agama juga tidak mewajibkan bahwa hakam tersebut harus 
berasal dari keluarga kedua belah pihak,tetapi dengan pertim- 
bangan untuk mencegah agar perkara ini tidak semakin berlarut- 
larut, maka oleh Pengadilan telah ditunjuk dan diangkat hakam 
untuk masing-masing pihak, di mana penggugat telah menyerahkan 
hakamnya kepada Pengadilan untuk ditunjuk, sedangkan untuk 
tergugat hakamnya telah diangkat langsung oleh pengadilan sen
diri.

Sedangkan mengenai status hakamain ternyata Pengadilan 
Agama juga menganut pendapat yang menyatakan bahwa "Karena ha
kamain itu diangkat oleh hakim, maka mereka memiliki status 

sebagaimana hakim", sehingga segala keputusan dan tindakan 
hakamain tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang 
dihakami, hal ini sesauai dengan Jurisprudensi Mahkamah Islam 
Tinggi.
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B A B V

P E N U T I I P

Dalam bab terakhir ini saya mencoba menyimpulkan dari
uraian pada bab-bab sebelumnya.
1* Pada hakikatnya, perceraian menurut hukum Islam adalah 

suatu hal yang sejauh mungkin harus dihindari oleh suami 
isteri, hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi bahwa "Sesu- 
atu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak"

2. Perceraian dapat terjadi, bila memang demi kemaslahatan ke
dua belah pihak (suami-isteri), perceraian merupakan satu- 

6atunya tindakan untuk menyelesaikan perselisihan antara 
suami isteri.

3. Putusnya perkawinan menurut hukum Islam bermacam-macam ben- 

tuknya, hal ini sangat erat hubungannya dengan alasan-alae- 
an perceraian serta siapa yang menghendaki lebih dahulu 
untuk melakukan perceraian.

4. Syiqaq menurut arti bahasa adalah, perkelahian; perbantahan; 
perpecahan, sedang menurut syara1 adalah keadaan perseli
sihan suami-isteri, yang dikawatirkan akan berakibat pe- 

cahnya rumah tangga atau putusnya perkawinan, sehingga ka
rena itu, maka diangkatlah dua orang juru pendamai (hakam), 
guna menyelesaikan perselisihan tersebut,

5. Perselisihan antara suami isteri dalam syiqaq, merupakan
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alasan utama bagi suami isteri tersebut untuk melakukan 
perceraian, atau dengan kata lain bahwa perceraian terse
but terjadi akibat suatu pertengkaran atau perselisihan 
antara suami-isteri setelah tidak berhasil didamaikan oleh 

hakamain (dua orang pendamai),
6* Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi untuk adanya syiqaq, 

yaitu: a* Adanya perselisihan antara suami isteri yang di- 
kawatirkan berakibat putusnya perkawinan;

b, Adanya dua orang juru pendamai (hakamain) untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut.

7. Hakam dari pihak-pihak yang bersengketa hukumnya adalah 
sunnat, atau bersifat anjuran, sedangkan pengangkatan 
hakam dari luarkeluarga. adalah boleh.

8. Bahwa fungsi hakamain, adalah mengusahakan suatu penyele- 
saian perselisihan yang diserahkan oleh hakim kepada me
reka, baik berupa tindakan untuk mendamaikan suami isteri, 
atau menceraikan suami isteri yang bersengketa,

9, Terdapat dua perbedaan pendapat tentang status hakamain, 
tetapi sekarang yang banyak diikuti adalah pendapat yang 
menyatakan bahwa karena hakamain itu diangkat oleh hakim, 
maka mereka memiliki status sebagaimana hakim, sehingga 
hakamain dapat memutuskan dan bertindak tanpa adanya per- 
setujuan dari pihak-pihak yang dihakami.

10, Syiqaq baru terjadi, bila si isteri mengajukan gugatan ce
rai ke Pengadilan Agama, menggugat agar suaminya menjatuh

kan talak kepadanya, tetapi si suami tidak bersedia menja-
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tuhkan talaknya, maka Pengadilan Agama dengan putusan sela 
menyatakan kasus ini sebagai kasus syiqaq,

11, Hal semacam syiqaq telah diatur dalam HOCI, yaitu pasal 52 
angka 6 jo, pasal 52 HOCI, 6elanjutnya dalam Undang-undang 
Perkawinan no,l tahun 1974 yaitu dalam penjelasan pasal 39 
ayat 2 huruf f dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 
no. 9 tahun 1975 jo. pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perka

winan no, 1 tahun 1974 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Peme
rintah no. 9 tahun 1975, dengan perbedaan bahwa usaha per- 
damaian menurut syiqaq diusahakan oleh hakam dengan penga- 
wasan Pengadilan Agama, sedangkan perdamaian menurut HOCI 

dan Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 diusahakan 
oleh Pengadilan Negeri.

Dengan adanya syiqaq ini maka dapat diharapkan bahwa 

perbuatan sev/enang-wenang si suami untuk raenceraikan isteri 
dengan talak dapat diimbangi oleh si isteri dengan rainta cerai 
pada suami melalui syiqaq, dengan kata lain pada hakikatnya 
kedudukan antara suami isteri dalam Islam adalah sama, sehing
ga bila jika memang keadaan memaksa maka si isteri berhak 
minta cerai pada suami.

Apabila kita melihat kasus dalam bab IV tersebut maka 
kelihatannya si suami tidak adil dalam memberikan nafkah an
tara isteri pertama dan kedua, sehingga merugikan isteri ke

dua, saya menyarankan kepada Pengadilan Agama, hendaknya be- 
tul-betul meneliti pihak-pihak yang akan melakukan poligami,
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apakah si calon suami mampu untuk memberi nafkah kedua isteri
nya, dan harus dilihat juga syarat-sayarat untuk mengajukan 
perraohonan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang 
(pasal 4 ayat 2 Undang-undang Perkawinan no.l tahun 1974), apa- 
bila memang tidak raemenuhi syarat-syaratnya lebih baik Pengadi
lan menolak perraohonan ini, hal ini sesuai dengan azas yang 
dianut oleh Undang-undang Perkawinan, bahwa pada azasnya se
orang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami,
Dalam menanggulangi banyaknya perceraian yang terjadi 

hendaknya Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Percerai
an (BP,4) hendaknya diaktifkan untuk memberikan nasihat-nasihat 
bagi suami isteri yang baru saja melakukan perkawinan atau 
yang akan melakukan perkawinan, sehingga usaha-usaha preventip 
ini dapat mengurangi terjadinya perceraian atau apabila telah 
terjadi hendaknya badan ini berusaha untuk mendamaikan kedua 
suami-isteri tersebut sebelum mengajukan permohonan cerai ke 
Pengadilan,
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