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Jika scseorang muju donyon kotetcpun hati 

dan berusaho kcrus untuk hidup seporti 

yang ia bayungkan, ia aken memperoleh 

sukcos yang tak pornah ia harapkun dolom 

sqnt - saat blasew

( Thoroau - Intioari )

ii

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN TA ’ LIK 
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

STEFANUS SUGIHARTO



KATA PE^At'JTMH

Dengan mamonjatkan puji syukur kuhadirat Tuhan Yang 

Maha Esa karuna dungon limpahan karuniaNyu, saya dupot 

monyeXosaikDn ckripsi ini dan terponuhilah salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Univcrsitas Airlangga Surabaya,

Bantuan dari banyak pihak dalam manyelasaikan skrip 

si ini, khususnya yang terhormat Gapak Abdoel f<1u.tholib9S«H 

sabagai dosun pembimbing denaan scgala kumurahan hatinya, 

saya mengucapkan terima kasih, Demikian pula kcpado Bapak 

Ismet Qaswcdan, S .H. dan Uapak M, Kobiran,S.H. sabagai do - 

* sen panguji juga saya ucapkan terima kasih.

Kapoda Dapak Dakah Fakultas Hukum Universitas Air - 

langga Surabaya besartu scluruh staf pangajar juga saya 

ucopkan terima kasih, karena telah mambarikan iimunya ka - 

pnda saya solama belajar di Fakultas Hukum tlniversitas 

Airlangga, inudah - mudahan akan mendapat balasan yang su — 

timpal dari Allah yang Kuasa.

Oalam kasempatan ini pula saya ucapkan tarima kasih 

yang tak terhingga kepuda Bapak, Ibu, kakak don adik ter - 

cinta y-ng tclah banyak mamburikan dorongan di dalum mo - 

nyelcsaikan akripsi ini,

Akhirnya kepada pcmbaca skripai ini, saya akan me - 

rasa geinbira sakali atas sogala kritik yang positif untuk 

penyempurnnan skripsi ini, Sebab saya jugs tnenyadari bahtua
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op a yang dapat soya sajikan dalaui pcmbtiht.san akripsi ini 

sclalu saja ado kclumahan dan kckuranoan y.;ng tidok aoya 

sadari knreno kutorbotasan aaya.

Surabaya, Marat 19QB 

STEFA.MUS SUGIHARTO
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Tulisan ini kuperuombcihkon kepoda 

Novara don Jangaaku tarcinta 

Ayah dan Ibu torcinta 

Kakak bcaurta adik torcinta 

Saudara saudaraku torcinta

dan

yang bersimpati pada tulisan ini

v

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN TA ’ LIK 
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

STEFANUS SUGIHARTO



halaman

KATA PENGAUTAR................................................. iii

GAFTAR IS!...................................*...................Vi

13A:3 X PEMDAHULUArj,............................................. 1

X.Latar l-ielakang Pcrmasalahon....... ...... . .........2.

2,Panjclcson JuduX.................... ..............*..6

3,Alassn.Petnilihan JuduX........... *........ .........7

4,Tujuan Pencilsan............. ...................••••*8

5,Mctodologi.,. . .................. •••*•••8

(a) Pendekotan Masalah. .................. ......••••*9

(b) Sumo car Data........... ...........9

(c) Prosadur pcngumpulan dan pengoXahan data...*,9

(d) Analisis data................................... 10

G ,Portanggungjauaban sistematika.....................10

BAG II MAKSUD DAN TUJUAN PERKAWINAW SECARA UMUM..........X3

X .Mcnurut Hukum Islam. ................................ 14

2 , Menurut U.U Mo . X tohun 1074........................ XG

3 .Menurut Q. 'a/................. *............17

4,Manurut llukucn Adat.................. . .10

3A13 III PUTUSrJYA PERKA’cJlNAN DITlUJAU DARI UNDANG - UNDANG 

NOMDR X TAHUN 1974 DAN PERATURAN PE.'lLfilNTAH f-JOilOR

9 TAHUN 1975.................. ................. *...,20

X.Menurut Hukum Islnm............................. ,20

2.Menurut U.U No.X tnhun 1974..................... 28

3..Menurut U.U........................... ,......... ,. 30

Vi

DAFTAK 151

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN TA ’ LIK 
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

STEFANUS SUGIHARTO



4. Menu rut Hukum Adat. ............................ 31

5.PcnQcrtian tentang ta’lik tolak rncnurut Hukum 

Islam. .y<. .......................................... .31

B.Dassr - dasar ta'lik talak.......................36

7. Perbcdaanan antara taflil< taXak demjon perjan 

jian perkawinan mcnurut 13,W,U*U No.l tahun X974

don Hukum Adat .......................... . 37

<3 A 3 IV PRAKTEK PEivlGADlLAN AGAf-lA.............................41

1. Kaauu....... .......... ...... 4X

2,Analisls kasus.................... ..44

JAB V PEUUTL'P............... .................................. 45

l.KesimpuXan..........................................46

2.Saran,................................... .......47

DAFTAR OACAAW

M I l H
rBRPUSTAKAAW 

"TOITBRSVTAS AlRLANOOA
S U  R A B A V A __

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN TA ’ LIK 
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

STEFANUS SUGIHARTO



U A13 I 

PENDAHULUAN

1 • Lotar flelakang Pogtnosalahan

Dalam pembagian lapangan - lapangan Hukum Islam 9 
••

perkawinan adalah termosuk dalam '• Lapangan muamolat 

yaitu lapangan yang mangatur hubungan antara manusia yang 

ada / kchidupannya dalam dunlo ini Dcmlklanlah mak - 

sud porkauinan adalah / art! yang sejnti inonurut Hukum I •• 

slam dongan singkat di maksudkan untuk kemaslahatan dalam 

rumah tangga dan turunan juga untuk kamaslohaton mosyara - 

kat. ̂

Hukum perkawinan secara umurn munurut ahli Sunnah 

Uial Jamoah adalah sunnat , yaitu sangat di anjurkan » guns 

mamenuhi sobda Nabi Muhammad Saw yang maksudnya :

" Nikoh itu adalah sunnahKu , siapa yang tidak mongerjs «* 

kan sunnahKu bukanlah pengikutKu yang baik " , scdangkan 

firman Allah yang berisi perintah itu / untuk melokukon 

perkaudnan adalah Surat An Nisa ayat 3 , Surat An Nuur a — 

yat 3 2 f Surat Ar Ruum ayat 21,

Surat An Nisa ayat 3 berbunyi :

Dan jika karnu tokut tidak okan dapat borlaku adil ter-

Ny* Souiniyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undanq — 
Undone] Pdrkauinnn, Liberty,Yogyakarta, 1986, h.9

^Sulaimon Rasjid, Flgh Islam , cet. XII# Attahiri - 
yah t Jakarta f 1954, h* 356
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hadup( hak - hak ) porcmpuan yang yntim ( bilamona katnu 
rnengauininya ), mako kauiinilah uanita — uanita ( loin ) 
yang ka;nu sanangi : duo, tiga atau empat. Kernudian jika 
kamu tnkut tidak aknn dapat burlaku adil, maka ( kawini 
lah ) ccnr.'ing soja, atau budak budak yang ka:nu miliki. 
Yang dctnik^an itu adalah lubih dckat kepada tidak berbu 
at aniaya.

Sudnngkan Durat An Nuur ayat V,{ buruunyi :

Dan kaui^kanlah orang - orang yang sundirinn di snta - 
ra karnu, don orang - orang yong layak ( berUnuin ) da- 
ri hamba - hamba sohayamu yong lolaki dan homba - horn- 
ba sahayamu yong percmpuan. Jikn murakn miokin Allah 
akan mamnmpukan moreka dcngan kurniaNya, Dag Allah muha 
luas ( pumborionnyo ) lngi Mnha flongutohui.

Dnn Surat Ar Ruum ayat 21 burbunyi 2

Dan di ar.tara tanda - tanda kokuasaanNya ialah Dia men 
ciptakan untukrnu isteri - isturi dari junismu aondiri 
supaya kamu ccnddrung dan morosa tuntoram kapcdanyo, 
dan di jadikannyo diantarauiu kasih cayang. Scsungguh 
nya pnda yang demikian itu bonar - ^anor turdapat tan
da - tanda bayi kauin yang borfikir.

Denman di undangkannya Undahg - Unhang Momor 1 tahun 

1974 pada tanggal 2 Januari 1974, maka borlakulah Undang - 

Undang purknwinan yang baru, Oaloin pnsal 1 Undang - Undang 

tontnng purkauinan Nomor 1 tahun 1974, di nyatakan bahwa :

" Pwrknwinan adalah ikatan lahir bntin antara soorang pria 

dan soorang uanita sabagai suaini isteri dcngan tujuan mom— 

bantuk kuluarga ( ru:nah tnngga ) yang bahngia dan kukal 

abadi berdaaarkan Katuhanan Yriag f'laha Esa ".

3 r-
Dupartamen Agama Rcpublik Indonesia, A1 ~ Quraan

dan t g r j o n a hn y a , P ro y ok Pangadaan Kitau Suci AX "uur "■ on, 
Poll to III, Tahun III, 1901 - UH32, h.115

^Ibid , h.54Q

5Ibid. h.G44
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Sebaijaimono halnya setiup perkawinnn, maka parkauin 

nan yang menurut Hukum Islampun tentunya dimaksudken untuk 

dapwt tctap bcrli:ngounQ seumur hidup, yakni sampai salah 

satu pihuk meninggal dunio, don bukan untuk kawin kemudian 

burccrai* Ado snudn Nabi Muhammad Sou yang burbunyi damiki 

an : ” Soaun&yong halul tetapi sanga.ii dibcnci Allah ada - 

lnh talak

Dari sabda Nabi tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Hukum Islam manganggap bahwa putusnya parkauinan 

yang disebabkan oltsh pBtcaraicn pada hakakatnya tidak baik • 

Dalcun ponjolasan umum Undang - Undang tentong perkawinan 

Womor 1 tahun 1974, dapat kita baca bahwa M Karona tujuan 

perkuwinan adalah rnembentuk keluarga yang bahagia koknl 

dan sujahtora ", maka Undang - Undang ini munganut prin - 

sip :n«mporsukar perceraian.

Mombuntuk keluarga yang kak;;l dan Uahagia adalah me 

rupakan tujuan don juga azas dari suatu parkauinan* adalah 

sangnt ideal aekali, jika setiop perkawimjn itu akan mem - 

baua kebahagiaan yang kckal dan abodi. Tcitapi k^dang — ko 

dang suami iatari yang telah membina rurnah tangga yang ru- 

kun dan tontoram, tcrpnksa harus melakukan percuraian ka — 

rona tirnbul keadaan - keadaan etau hal - h«l yang dirasa - 

kan olch suami isteri sabagal suatu sebab aohingga hldup

Mahmud Yunus, llukuin Perkawinr.n Dalam Islam menu rut 
mszhato syafli ,Hanafrj t m aliki , hambalH cc t * .V1 1 1 7 Ffdakarya 
A g u n g , J a!< ar ta, 1 u 7 3 , h .Tl 2
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seuacj.-.i suruni istori yudoh tidak dimunrikinkan larji untuk 

ditoruskun. tfenurut pondangon Hukum Islam, pcrcoroian meru- 

pakan tindukan prevcntif terhadap gangguon ketentoraman da 

lam suatu ru.nah tangga.

Putusnya ouatu perkauinun monurut Hukum Islam dapat 

tcrjndi kuretto :

a. Talak

b. Khulu

c. Syiqoq

d. Fasakh

e. Ila

f. 2hi har
7

g. L i ’an

h. Kematian

i. Pulanogarnn te'lik tulak0

Dari scrobilan alasan tersebut di atas, maka saya a— 

kun mcnitik bcrntkan pada masalah putusnya porkawinan yang 

dibDbobknn karona suami talah meningrjalknn isteri dan ti — 

dak rncrnbcri nafkah baik lahir maupn batin dalarn suatu u/ak- 

tu tartcntu. Oolam Hukum Islam, apabila kujodinn soparti 

di atas tadi tolah dipcrjonjikan dahulu soaudah akad ni - 

kah,maka putusnya itf.erkawirmn karona hal superti di atas 

pclanogoran ahiqot ta'lik talak.

^Jy, Soumi y;:ti, op.cit, h.105 

^Viahnud Yunus, op.clt. h.110
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Dalam konyataannya masynrakat Islam pada umuinnya ha 

nya mengonal perceraian karena talrjk yang dijatuhkan oleh 

suami dan tampaknya hal ini tarjadi dangan cara yang mudah 

bahkan adakalanya banyak terjadi .perceraian itu secara ter 

buru - buru dan karena perbuatan sewenang - uenang dari 

seorang suami. Sebaliknya dalam hal seorang isteri yang 

torpaksa bercerai dengan ouaminya, tidaklah semudah eeper- 

ti yang dapot dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri 

nyaf sehingga sering pula terjadi seorang wanita yang raa - 

sih berstatus sebagai seorang isteri tetapi kenyataannya 

tidak meraaakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang 

istari.

Bila kita porhatikan kejadian scperti di ataa, maka 

akan timbul maoolah sebagai berikut :

a. Apakuh ada perbedaan mongenai maksud dari suatu perkaui 

nan menurut Hukum Islam, Undang - Undang Nomor 1 tahun 

1974, 8.W, aorta Hukum Adat;

b. Dapatkah perkawinan putus karena adanya pelanggaran ta1 

lik talak dangan adanya Undang - Undang Nornor 1 'tahun

1974 dan Peraturan Pemarintah Nomor 9 tahun 1975;

c. Apokoh ada perbedaan antara perjanjian kawin dengan ta* 

lik talak,

Dengan alasan inilah, maka saya tartarik untuk mam 

bahas masalah pelanggaran ta'lik talak sebagai alasan per

ceraian, karena hal ini dalam Hukum Islam akan menunjukkan 

bahua ada / teraapat persamaan kedudukan antara suami dan

H I M f i
PERPOSTAltAAM 

' ̂ H!*BF,S1TAS AIRLAND®**
U I R A B  A Y A
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6

isteri dalam hoi percaraian*

2. PonJoloann Judul

Sobclum sampoi peda pembahauan yong labih lonjut 

dari skripsi ini, y^dng judulnya Tinjouon Tantang Pelanggar 

an Ta'lik Talak Sabagal Alatsan Purceraian manurut Hukum I- 

slani, maka soya akan manjalasakan tarlebih dahulu arti dan 

moksud dari judul tersabut, aehingga akan jelas pongertian 

dari judul Itu, yaitu dangan cara mangomukakan penjelasan 

tiap kata dari judul skripsi,

Kata u Tinjauan " barsal dari kafcc aaal tinjau yang 

mampunyai akhiran an, kata tinjau di artikan oebagal meli- 

hat / meniiik dari. Kata tentang berarti man-junai sasuatu 

hal etau hal - hoi yang berkanaan den.jan yang akan di tin

jau. Sedong polanggaran berarti suatu perbuatan y^ng dapat 

di sengaja atau tidak yang mengakibatkan teloh terjadinya 

pelanggaran.Polanggaran dapat torjadi karena melanggar per 

aturan yang tortulis maupun yen g tidak tsrtulis.

Ta'lik talak berarti suatu talak yang di gantungkon 

pada suatubal yang mungkin terjadi yang toleh di porjanji- 

kan tarlabih dahulu, yang berarti dapat di jadikan sebagai 

dasar atou alasan adanya suatu akibat dari cdanya suatu pa 

larujgaran*

Alasan porceraion berarti ealah satu unsur yang d

pat dipergunakan untuk .’iiGi^ksanakan percaraian* Sehlntjge de 

ri semua kata -kata di atas dapat burarti ta'lik talak itu
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merupakan suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang 

mungkin terjadi yang telah cesuai / di sebutkan dalam suo- 

tu perjanjian yang telah di perjanjikan terlabih dahulu* 

dalam Hukum Islam daput di jadikan subagai alasan untuk 

bercerai, karena hal itu bardasarkan pada kitab suci A1 - 

Quran.Perjanjian sepcrti di atas oknn aaya tinjau pula da

ri Undang - Undang Nomor 1 tahun 1976, 13.U serta Hukum A - 

dot.

3* Alasan Pemilihan Judul

Alasan yang mendorong saya untuk memilih judul 

skripsi Tinjauan Tentang Pelanggaran Taflik Talak Sebagei 

Alasan Perceraian ditinjau dari Hukum Islam adalah seperti 

tersebut di bawah ini.

Peraturan Pcmarintah sebagai peraturan polokaana 

undang *- undong seharusnya mengatur apa yang di perintah •• 

kan oluh undong - undang sebelumnya aebagaimana mestinya. 

Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 

beluin mengatur somua batas - batas yung telah di atur da — 

lr.m undong - undong soboluinnyo yaitu Undnng - Undang Nomor

1 tahun 1974 tontnng perkawinan.

Sesuai dcngun skripsi ini, yoitu tinjauan tentang 

pelanggaran ta!lik talak sebagai alaoan perceraian, saya 

ingin momborikan penjelasan / uraian yang dapat memberikan 

kupastian tentong pelanggaran ta'lik taluk sebagai alasan 

purcoroian / sebegai faktor yang dapat di pakai untuk mela
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B
kukun parcoraion, hal ini dapat dilihat parbodaannya dangon 

nyntci dolom Undang - Undang Nomor X tahun llJ74,D.UJ# our to 

Hukum Adot.

4. Tujuan Ponulisan

Duo tujunn yang ingin soya capai dalam pcjnulison 

okripci ini moliputi tujuon umum don tujuan khucue.

Tujunn umum yoitu untuk memonuhi tugas dan melang - 

kopi porsyarotan guno mompcroloh golar Sorjano Hukum.

Tujuon khucus yoitu untuk mofnpordolajn ilmu pongota-
r ,

huan yang tolah ooyo torima dnri Fokultns Hukum Univursi - 

tr»3 Airlangga, dongan mombahos dan monjolonkan tcntang 

purbudoan ontara porjanjion kauin monurut Hukum Iolom, Un- 

dan') - Undang Nomor X tahun 1974, U.U, sarta Hukum Adat 

sobagoi olasan untuk bcrcoroi, dongon doliX - dalil yang 

pooitif, yoitu bahua oeorong ioteri mcmpunyai hak yong so- 

>»a dcn<;an soorang uuami,

Dongan bokal yang soya miXiki, soya rnoncobo mcnyusun 

ck rip si ini dungon tujunn ikufc oorta mcmpurdaloin pangoto - 

huan dalam bidang Hukum Islam, yaitu dalam nuisoloh ta'lik 

t.iX.'jU. Sumo go tulisan ini akan borgunu bngi rukon — rokan 

mahncicwa Fakultoc Hukum Univcrsitaa Airlanggo dan pihak 

pilmk yang burkupantingan dongan ntioalah ini.

5. .'iotodoloni

Oolam cnonyuaun skripci ini, ooya muriggunakan motodc
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dedukai, induksi ,y{'sorto onolitik sintotiS.

Deduksi ialoh mcnarik kasimpulan dari keadaan yang umum 

untuk di torapkon kepada hal - hal ;itou pGrsaolon - peroo «- 

alan khusus. Indukei inlah rnempulajnri sesuatu dengan me - 

nyolidiki fakta - fokto don morongktiikan fakta - fakta yang 

khuaus itu monjodi suatu pomucahan yang bcrsifat umum. 

Analitik sintetis ialah mempelajari fakta - fokta khusus 

rnanuju ke suatu parnyntaan urnum, kaniudian tnenorik kcsimpu- 

lan dari parnayataan umum toraobut untuk di jndikon dasor 

dalarn memacahkan pcrsualan tortontu.

a, Pondakatan masalah.

Tuliaan ini didekoti secaro yuridis sosiologis.

Sacara yuridis ioloh dongan earn mongkaji kembali pora- 

turan porundangan yang mengqtur tcntang alasan yanQ do- 

pat dipakai untuk barcerai dikaitkan dongan Hukum Islam. 

•Sedangkan secara sosiologis iolah suatu usaha pondekatan 

miilalui pcngamatan terhadop kejadian yang timbul dalam mo - 

syaroknt yang ada hubungannyo dongan porcuraian.

b, SurnUor data.

Data ponulisan ini berasal dari kupuatakaan borupa buku 

bukuf pcrundang — undangon yang ada kuitannya dengan 

paraoalan yr:ng soya bahas, juga dengan rnclihat praktek- 

nya di pangadilun.

c, Prosadur pengumpulan dan pengoluhtin data.

Karona ponulisan ini juga di dasarkrjn pndo fakta atau
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kenyataan, maka data di kumpulkan dengan jal;-in sheinbaco bu 

ku - Uuku yung ada hubungannya dsncjan pambah.-jSBn masalah 

ini, juga dari inabanoi yang juga immpunyai nuburjc.on de - 

ngan pcrabahasan skripsi ini* Setelah data fcerkumpul, katnu- 

dion dialah.

d. Analisis data

Tahap akhir dari peinbshasan skripsi ini adalah dengan 

mangadakan analisis date, setelah data teraebut dikum - 

pulkan dan dioloh. Dengen analisis data di maksudkan 

untuk tnengetahui pannasalahan - pertnasalohan yang ada 

dan kemudian di carikan pemecohcnnya.

6 .  P ertangcjunqjauafaan S is to r o o t ik a
f

Skripsi ini soya susun dengen menggunakan eistoma - 

tika aebagai yang ter3ebut di bawr-h ini*

Pada aual sckali sayr. akan masnbsbhas secara urnuvri a — 

pa yang manjadi permasalahan yang ada dengan jalan rocru «- 

tnusk::nnya sec/ara umum. Hal demikian ini aayo lnkukan sabob 

tahap auinl' adalah tahap pcn^enalan cacars umuid dan M a n y e  — 

luruh *dari isi pokok pambohasan selonjutnya, Dal am tahap 

m i  saya juga (ncngnmukakan dan .tmnbnri panjalasan tantang 

judul skripsi, alat»r>n *- alasan s..ys riamilih judul tersebut 

sortu tujuon yang ingin saya capai dangan man baht* a masalah 

dala;:i skripsi .ini, matada partu.1 i s - n g  saya pargunakan 

dan yang terokhir adalah .-no:npor t JEKndfti* uabkj»n siste-.nati-

10
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ka pambc h.'soru

Pembcihasnn Ini s.^ya lotakkun p;,:da Bau I. Dsl^m a&u

II aayn aknn manjulc-ukun ponyurtiun uaium tunbnng aUurtyt; 

perkcwinan, balk rnunurut Hukum Islam rnuupun rnenurut Undang 

Undang Nomor 1 tahun 19?/;, d.uf maupun menurut Hukum Adat • 

Uerikutnya soya akan mombfjhas mengenai masalah pu - 

tusnya perkawinan yang akan dibohos menurut Hukum Islam, 

Undang u Undang Wo.nor 1 tahun 1374, .ii.W, mnupun Hukum Adot 

kemudian akan dijelask-tn lagi /  pula pengertian tu'lik ta

lak, dacor - dasar untuk mengadekan t a !lik talak, serti. 

pcrbedaan antara t a !lik talak rnenurut Hukum Islam dengan 

perjanjian kawin munurut Undang - Undang Nomor 1 tahun

1974, a*ld scrta Hukum Adat. Sehioggo akan terlihot adanya 

perbedaan yang nyata yang dapat dijadikon sobegoi ulasan 

untuk mengajukan gugatan perceraian*

Setelah membahas mengenal porbedaan antara tafllk 

talnk dan perjanjian perkauiinan dalam Bab III, maka pada 

Sab IV saya akan mcmperlihrjtkan pelaksanaan dari t a ’lik 

talak dengan cara meneliti kasua - kasus perceraian yang 

di akibatkan oleh adenya pelonggoranjt a !lik talak pada Pe- 

ngadilan Agama*

Dari putusan perceraian yang borasal dari Pangadi - 

lan Againa doput di ketahui bahwa ta*lik talak menurut hukum 

Islam dapat dijodikan sobagal alasan untuk barcerai. Kare- 

na daaar yang dipakoi adalah kitab ouci A1 - Quran. Tetapi 

kanyataonnya dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh

11
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Pemurintah yaitu Unuang - Unceng Nomor 1 tahun 1974 beser- 

ta peraturan pelaksanaannya belum mengotur semua hal yang 

menurut ketentuan agema soh dan berlaku bogi semua pemoluk 

nya,

Pada akhir parnbahasan , ooyo akan mcmbuot kooimpulon 

kosi.npulon dan aaran - suran. Hal ini caya makcudkan untuk 

memberikan informasi balk kopada yang boruonong mengoluar - 

kan peraturan torsebut maupun kopada masyarakat, bahua pada 

dasarnya Undsng — Undang Nomor 1 tahun 1974 itu meinanQ bar— 

laku ufnurn,

Kesimpulan dun sarcn ini soya letokkan pada Uab Penu 

tup yaitu Bab V.

12
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i-JAKSUD DAU TUJUAiJ PERK/t all iOAiJ SECARa U.'iU'l

Perkuwinan adlch salnh sotu w.hapun yonrj harus di 

lalui oleh mcnusio pada umurnnyo dari sokit.n banyak tahapan 

dssLam kehidupnnnyo* Qloh karena itul.jh perkouiinan Uiotur 

oleh aneka peraturan dari yang turtulis sarnpyi yang tak 

tertulis. Dari yang berbentuk undang - undang sampai tata 

cara yang songatpribadi sifatnya**

Parkauiinan menurut hukum di atur dengon Undong - 

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkauinan, sedangkan 

pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Pcmurintah Nomor 

9 tahun 1975 yang muloi bcrloku pada tunggal 1 Oktober

1975, dan bebcirapo peraturan polaksenuan loinnya.
If

Yang mutakhior diantaranya iulah Puraturan Peoiarinto 

Uomor 10 tahun 1983, yaitu tentang izin Perkciwinan dan 

Perceraian bagi Pegauai Negeri Sipil*

Sebulutn Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dilakso-

nakan pada 1 Uktober 1975, berlaku barijagoi macam peratu -

ran yang tertulis maupun yang tidak turtulis otau tidak

di kodifokasi, scperti hukum Agama, Kitah Undang — Undong

Hukum Perdatc., Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen,

Peraturan Purkauinon Campurcn, Hukum Adat dan lain - lain 
9nya.

BAiJ II

Q
Guklot Femina G/XIII - 12 Februari 1J05, 50 Pcrta- 

nyaan Tentang Purkawlnan —

1 '6
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Sepanjang sudah di atur dal am Unuang - Undang Nomor 

I tahun 1974, paraturan - peraturan yang lama sudah tidak 

berlaku lagi kocuali untuk hal hal yang uulum di atur 

dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan paraturan 

pelaksanaannyo,

1. Maksud dan tujuan parkaulnan manurut Hukum Isl^m

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah hubungan an - 

tars laki - laki dan porempuan yang sangat erat sebegai 

dua machluk yang same nilainya » bukan setiagai hubungan 

antara soorang tuan dan hantbanya.

Isteri manurut pandangan Hukum Islam adalah sebagai 

teman hidup yang mempunyai hak dan k&wajiban tarhadap sua - 

minya, begitu pulj suami mempunyai hak dan kuui&Jiban ter - 

hadap si isteri,Huoungan antara suarnl isteri ini dilukis - 

kan Allah dangan adanya sabda Nabi Muharnmad Saw , yang 

maksudnya : " Mikau itu adalah sunnahKu, siapa yong tidak 

manger jakan sonnahKu bukanlah pengikutKu yang baik # sa - 

dang firman Allan yong berisi perintah untuk tnulakaanakan 

porkcwinan adalah Surat An Nisa ayat3f Surat Annur ayat '62 

sarta Sugat Arruin ayat 21,

Surat An Nisa ayat 3 barbunyi :

Oan jika ôi.iu takut tidak akan dapat berlaku adil tur- 
hadap ( hak - hak ) perempuan yang yatim ( bilomana 
knmu mungawininya ), mcka kauiinilch uanita - uanita 
( lain ) yang ;<ami aanangi : dua, tiga 3tau oi»pat*Kemu 
dian jika kc.mu tfckut tidak akan dapat berlaku adil, ma 
ka ( kouiinilah saorang saja ), ot«u budak - budak yang 
ka mu miliki* Vang demikian itu adalah lebih dakat ke

14
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pada tidok borbuot aniaya.*0

Sudorujkan Surat An Nuur ayat 32 baruunyi :

Don kouinkanloh orang - orono ynng sendirrion diontara 
komu* dan orang - orong yang luyok ( borkouin ) dari 
hambo - hontbo sahayomu yang lolaki dan hompo - homoa 
soha/omu yong poreinpuon* Jiko mureku iniskin, Alloii a- 
kon tnumompukiin maraka dongon kurniaNya. Dan^Allah rtaha 
luos ( pu.nboriannyo ) lagl Mo ha Mongetahui.

Oon Surat Ar Ruura ayat 21 beruunyi :

Don di antara tonda - tando kekuasaannya iolah Ola man
ciptokun untukmu isteri - Isteri dori jenismu sondirl
supaya kamu cendarung dan morasa tenteram kupadanya,
dan di jadikannya di antararou kasih ssyang. Sesungguh-
nyo pada yong detnikian itu benor - bgnar terdapat tan -
da - tando bogi koum yang bsrfikir,

0

I
Mengenai pengartian dori perkaulnan, Ahn*id Ashur 

berpandopat :

Purkauinon yang dnlom istilah agoinn diaabut u Nlkuh " 
iolah malakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengi- 
kotkon diri antara seorang laki - leki don seorang uiani 
ta untuk iicnghalolken hubungan kelamin unturo keduanya 
dangan dosor suko rela dan karidhoan kudua belah pihok 
utnuk mowujudknn suatu kabahagiaon hidup berkuluargo 
yang diliputi rasa kasih sayang dan kefcanterauiun dengan 
cora - cara yong diridhoi oleh Allah •

Sedangkan pangertian perkauinon menurut Mahmud Yu -

nus iolah :

Porkawinan ialch aqad antara calon laki iatari untuk 
mcmanuhi hajat jcnlsnya menurut yang di atur oleh sya- 
riot. Yang dimokaud dengan aqod ialoii ijob dari uali 
pihak parympuon dan kabul dari pihak colon suo.ni otau 
uaklinya•

^Dupartumon Agetna Republik Indonesia, lac.clt 

U Ibld , h.549 

X2Xbid . h.664

^ M y .  Soumiyati, op.cit» h.8 

16
Mahmud Yunus 9 op.cit . h.l
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Flengenai hal itu Suleiman Rasjid berpendapat : " Ta- 

rif perkawinan ialah : menghalalkon pergaulon dan meuibati;- 

si hak dan keuajiban aerta tolong - menolong antara seorang 

laki - laki dun seorang perempuan yang antara keduanya bu- 

kun muhrim

Sayuti Thaliu memberikan pengortian tontong purks - 

winun ft Secara pendek pengortian perkawinan itu aoaloh per 

janjian suci mewbentukkeluarga antara soorang laki - laki 

dan seorcng perempuan

Bermacara - macam pendapat yong di keroukakan orang
♦

mengcnai perkawinan, perbodaan diantara pendapat itu ti - 

dakiah memporlihatkan edonya pertentungan yang sungguh - 

oungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tc • 

tapl lebih momperlihatkan keinginan setlep pihak untuk / 

mengenai bonyak jumloh unsur - unsur yang hendak dimasukan 

dalam porumusan pengortian perkawinan disatu pihak, sedang 

dipihak luin dibatasi pemasukan unsur ~ unaur tambahannya.

1.2 Pengortian perk;, wlnan monurut Undang — Undang flouior 1 

tahun 1974

fienurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1374, penyur- 

ticn perk;;witu;n tcrdapat dalam pasal Inya s

^ S u l a i m o n  Rasjid, op,clt, h.355

1GSoyuti Thulib, Hukum Kekeluargaan Indonesia,cot.V 
Univursitas* Indonesia, 1906,h.47

IB
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Parkouinan iolah ikotan lahir batin antara seorang pria 
dan aeoraug wanita sabagai »uami Isteri dengan tujuan 
rnembuntuk koluarga ( ruman tangga ) yang bahagie dan 
kekal bardsuorkan Ka Tuhanan Yang Maha Eao.

Penjelasan dari pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun

1974 ialah : Sebagai negara yang bardasarkan Pancesila, di

mana sila yang partama ialah Ka Tuhanan Vang 'fflaha E3a* raoka

parkau/in^n me.npunyai hubungan yang ©'-‘at sekali dengan agaraa

atau keparcayuan ( karohanian ), sehinooa perkawinan bykan

saja :ne.npunyai unsur lahir / jasmani, tetapi juga unsur

batin / rohani juga memponysruhi / berparan dalam porkawi —

nun.

Mombantuk kaluarga yang bahngia rapat hu'sungan de - 

ncjr. . kuturunan, y^ng pula rnerupakan tujuan parkawihan, pe- 

ntelj-haraan dan pandidikan merijadi hak dan kewajiban orang 

tU3.

Dari panjelaaan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 

1374, di sebutkan bahwa agama marupaksn suatu hal yang se- 

nrjct panting kr.rena dapat di pakai sebagai dasar sah tidak- 

nyji suatu perkau/inan.

^ ^  Pen\.ortlon porkawinan menurut 3.W

Oi duloi.f fjaaal Kitab Undang - Undang Hukum Par - 
✓ ’

uata ( G.J ) ai kutokan bahwa M Undang - Undang memandang

17

17 S. Sapta *jiu (ad ), Undang - Undang Porkawinen » 
cat.I, Aneka. Il.nu, Semafc.ng, 19U5,h, 1
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coal perkawinan hanya dalam hubungan - hubungannya perda - 

ta" •

Mengenci hal itu menurut R. Sootojo Prouirohamidjo-

jo :

Kctentuan umum hanya turdiri atas sutu paaul saja yak- 
ni pasai ?.o J.U yang menyutaknn b: iiu»a mumundong parka— 
uinan itu dari sudut hubungannya dongan hukum purdata 
aaja. Hal ini berarti baiiua paraturan nanurut agama ti- 
daklah pwnting aalamo tidak di atur dalam hubungcn hu
kum psrdata* Jadi perkawinan itu:-hanya di tinjau seba- 
gai suatu lcmbaga hukum dan tidak bergantung padBgpan- 
dangan - pandangan keagamaan calon suami isteri.

Dari peaal 2G Kitab Undang — Undang Hukum Perdata 

dapat kita ambil kesimpulan uahua agsma / peraturan yang 

berdawarknn agarna tiduklah / bukanloh morupakan suatu hoi 

yang sangat pouting, karena Kitab tJnucng - Undang Hukum Per 

data hanya memendang perkawinan dari segi hukumnya saja.

fiaal munurut hukum sah, maka perkawinan itu di eng— 

gap sah.

1. A Pengertian perkawinan menurut Hukum Adat

Untuk inengerti dan memaha.ni arti dari perkawinan me

nurut Hukum Adat, kita ikuti pendapat Soerujo u/ignyodipuro:

Perkawinan adalah suatu pcristiwa yang sangat punting 
dalam kohidupnn masynrak'jt kita; seba». purkawinan itu 
tidak nanya mnnyangkut uanita dun pria bakal mampelai 
oaja, tetapi juga orangg tua kedua belah pihak# sauda— 
ra - saudaranya, jahkan keluerga moraka making - masing 
mslahan dala-n hukum adat perkawinan itu bukcn hanya me 
rwpakan pcristiwa pcnting bagi :.iaroka yang musih hidup 
saja, tctapi perkawinan juga morupakan pcristiwa yang

Soctojo Prawirotiamid jo j o , Hukum D rang dan Ke - 
luarqa, cet. Ill, Alumni, i3nnuung, l‘JVi'3t h * 3 l ”
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sangat borarti sarta sepcnuhnyn mundapot parhatisn dan 
di ikuti oleh aruah - arutah para leluhur kedua belah 
pihak. Dan dari arwah - arwah inilah kedua belah pihak 
uosorta seluruh kcluarganyn munghcrapkun juga restunya 
bugi mu.npulai bc;rdun# hingga murckn ini sutuluh nikah 
selunjutnyci dapat Uidup rukun uahagia soo^gal suami is 
turi ci'-.ipdi 11 kcikun - kaken ninon - nincin ’* ( istilah 
jauiu yong ortinya aa.npai sang suami inunjadi ka&l - koki 
dan yung i^turi insnjadi nini - nini yong burcucu - ci— 
cit.

/icnurut hukum Adat, perkauiinan tidok hanya marupa- 

kon puristicwa punting taagi trngi kudua , suami iuteri itu sa 

jo topi juga merupakon peristiua bagi ieluruh kaluarganya
}

bnik yang nmsih hidup maupun yang sudalh maninggal*

Oan diharopkan b«jhwa parkaijinrin itu akan langgeng 

sampai si suami munjadi kakek dan si ictari rienjadi nenek, 

Hukum Adot tidok mamondang soal agama bagi maruko yong a- 

kan malungsungkan parknwinannya*

19
Socrojo yign jodipoero, Pcngantor don Asos - aaas 

Hukum fids;t 9 cct. I'l, Hoji Masegung, Jckorta, 19G7th.l22
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JAB III

PUTUSMYA PERK/'.nliiJfii'i

1 • ŷ.̂-1;1 snvij parkavin;»n menurut 1 l_ul<_u_n _ ijslam

PotJa c.Gr-’snyii Hukum Islam ir.ung■ niut prinaAp inumpersu- 

lit perceraian* Perceraian merupakari jalan turaknir yang 

ditempuh oleh suami icteri dalam rangka monyelamfitkan kehi— 

dupan «iul njutnya, sutclah koduanya ijuruanhi. untuk menyela— 

iTintkannya su.iic;k!ji>u;.l munrjkin torny« ta tidnk juga berhasil* 

Donjai'i domikian Hukum mumbenarkc.n don mengizinkan 

perceraian, kolau perceraian itu merup-ukan jalan yang ter- 

baik sifotnya dari pada tetap pada / berada dalam ikotan 

p erkauiinan, Pcrcersiun pada gafcis becarnyc terbagi dalam du 

a golongcn bauor, yaitu talak dan facakh dengan ketentuan 

uahua setiup perceraian yang timbul dori pihak laki - laki

di namakan talak dan sebab - sebaa yang beraoal dori pihak
i

isteri di namakan fasakh*

Adapun yang dapot menjadi sabau putusnya perkauinan

menurut Hukum Islam ialah ;

a. Talak
b. Khulu 
c* Syiqoq
d. Fasokh
u. Taflil< tnlak
f. I la
g. 2hi har
h. L i 1 an
i. Kumatiun*

20«y- Samniynti, np.cit . h.UEj

20
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a . Talak

Kata talak berasal dari kata thalaqa yang iimmpunyai 

arti inolepaskan dari sangkarnya atau tnelepaskan dari ran - 

tainyr.,demikian osalnya. Uentuk purcuroion dwngan talak 

ini adalah purceraian yang poling dan benyak / soring ter-

jadi di Indonesia,

Plenurut Hukum Islam, talak adalah hak dari suami 

^eng sewaktu - uiaktu dapat di jatuhksn kepada istesrinya* 

tamun demikian, hak talak suami tidaklah mungkin dapat di 

3unakan dengan seiuenang - wenang#

Sabda fiasulullah : Dari Ibnu Umar, katanya, tclah 

berkata Rasulullah Saul : u Barang yang halal yang amat di 

benci Allah adalah talak u , Riwayat Abu Daud dan Ibnu Ma- 

djah.21

Dalam kitaij suci A1 - Quran Allah berfirman 5

Kalau kamu membenci mereka itu ( isterimu ), maka hen- 
daklah kamu aabar dan jangan segera menjatuhkan talak, 
karcna boleh jadi kamu membenci akan seasuabu sedang-
Allab^.Tfor.jodikon kcbaikan yang oanyak di dalam - 
nya.

Adi? baaarapa maca/n talak :

1. Talak rajTi yaitu talak yang suaminya toolah rujuk kem- 

bali dongan bokas istorinyn, dengan.tanpa melakukan par 

kauiinun yang baru, asal bukas i::tarinya itu inasih dalam

^Sulaiman Kasjid, o p .clt» h» 360 

Plahmud Yunuc, op , ci t , h, 112
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iddoh ( yaitu tsnggang waktu satalah jotuhnya talak, ya 

itu yong pada uaktu teruebut suami dapat mcrujuk isteri 

nya dan istori belurn dapat melakukan perkawinan yong ba 

ru dengan laki - laki loin ).

Contoh talak raj’i ialah talak satu dan talak dua yang 

tidak di sertui dengan iuadh ( uantj ) dari pi hak isteri,

Talak bain kacil, ynitu talak yang tidak boloh dirujuki 

kocu&li dungon perk a win a n yang baru dan dongan akr.d ni- 

kah yt.no baru pula. Sopurti talak satjj atau talak dua 

yang disertai iwadh ( uang ) dari isteri, Begitu juga 

iatari yang bolum di sctubuhi dan suaminya monjutuhkan 

talak kepadanya*

Talak bain boaar, yaitu talak .tiga* Bfcgi suami yang man 

jatuhkan talak tiga kcpada istaririya, maka ia tidak bole 

rujuk kotnbali kepada bekass iaturinya itu, kacuali bekas 

iaturi tursubut telah kawin dengan laki-. laki lain dan 

tcluh snalakukon persetubuhan, komudian cerqi dari laki - 

“ aki itu dan telah hnbis masa iddahnya,4*

Iiulu

Khulu adalah bentuk pcrceraian burdasarkah persetu
✓ *

juan antara suriui isteri dengan pembayaran iwadh ( se 

.lacasn pongganti / tornbusan ) dari pi hak isteri kepada

a5Xbiri. h. 122,123
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suaminya karena inisiatif borcerai dung an khulu berasal 

auri isteri.

Docor - 6 an (it hukum khulu adalah firman Allah dalarn

Sutf-’t A1 - Uoqarah ayat 229 :

Jika karnu kauiatir bahwa keduanya ( auami iatori ) 
tidak dapat munjalanknn hukum - hukum Allah, maka 
tidak ada dosu atas kuduanya tentang pombayaran yang 
di berikan oluh isteri untuk tnenebus dirinya.;Itulah
hukuw,- hukum Allah, maka janganlah kamu mulanggar - 
nya.

23

c. Syiqoq

Dasar hukum syiqoq adalah kitab suci A1 - Quran dan

terdapat dalam Surat An - Nisa ayat 35 yang berbunyi :

Dan jika k a m u .kauatirkan ada pcrsengketaan antara ko - 
duanya, maka kirmlah seorang hakam dari keluarga laki 
laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 
kedua orang hakam itu bermaksud mangadakan porbaikanf 
niacaya Allah member! taufik kepado suami isteri itu. ? - 
Sasungguhnya Allah Maha Mengutahui lag! Maha Hengenal*

Art! Syiqoq adalah pertengkaran. Apabilo antara eu- 

ami isteri itu terjadi pertengkaran dan uaciia - uaaha per- 

damaian telah moreka ternpuh namun tidak juga borhasil, ma

ka suomi...diharnpkan jangan segera menjotuhkon talak. Sebaik 

nya mcreka berdua pergi menghadap hakim agama, dan hakim 

tersebut menganxjkot dua orang pundamai, seorang dari pihak 

sua.;d dan soorang dari pihak isteri.

2 L
Oepartemen Agama Rcpublik Indonesia, o p . cltt h.55 

25Ibld, h. 123
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d. Fasakh

Fayakh berarti muncabut atau inembatalkan* DaXfiin haX 

ini f;-.sa!<h adaX^h suatu kt-putusan hakim untuk mcmbatDXkan 

suatu purki. uinun atas p t-*rmintaan istari.

AXasan - uiauan untuk dapat memfasakhkan perkauinan

iaXah :

1. Suami snkit giia

2. :juanii sukit kusta

3. Suami sukit sopr.k ( baXak )

4. Suami mandarit? pony,,.kit yang tidak dapr.it molukukun ha -

- srat kuiaminnya

5. Suami miskin, tidak sanggup mumbari inakananf pakaian 

dan tamp;.t kadiauan

6. Suarni hilong, sosudah di tungyu amp at tahun tirmk tentu 

I !.aup raatinya***0

Day.- • hukum fasakh adaiah hadits i\labi yang say a ambii dari 

Plain. ;d Yunus :

.ari said bin AX - flusaiyab, br.hya 1 Umar bin Khattab 
tsrk:'t>i ?l,l . — 1 :..■!<r /sng scoring pa—

L-umpuan lalu diparoXehnya pereuipuan itu burpanyokit 
jopak, giXa, atau l<ust<jf maka untuk purampuan itu mas 
..au/in karena parcaiupurannya dengan purampuan itu” ,
/a1 ni porkauirian itu bo I ah aifasak hkan9 tetapi mas ka - 
jin h«.rus < i boyar jutjo*

e . T-*Xik talak

Mahmud Yunuu, op .cit, h*133 

^7 Iold, 11,134
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Ta'lik tal; k adalah suatu bentuk percoreian 'yang di 

gan .ungkan. Makaudnya adalah percereicin yang terjadi apa - 

bila suami mclanggar janji - janji yang di ucapkan pada 

waktu akad nikah atau sesudahnya* Stiiqhot ta^lik talak sudah 

terinuat dalam surat nikah.

Dasar huku,n t a flik talak yaitu turdopat dalam Surat

An - Nisa ayat 12.; :

Dan jika seorang wanita kou/atir akan nusjuz atuu sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi ke - 
duanya mengadokon pcrdamaian yong sabanarnya, dan per- 
damaian itu lubih baik ( bagi moreka ) waiuupun manu- 
sia Itu pada dasarnya tabiatnya kikir.....

Talak yang di jatuhkan karana pel&ngyaran ta!lil< ta

lak dllakukan dyngan kaputusan pcngadilan Agama dan talak 

yang di jatuhkun itu salalu talak satu khul!i, karena ada 

iuodh, sehingga numgakibatk&n sebagai suatu perceraian 

yang tidak dapat di cabut kembali ( talak bain kucil ), 

yang artinya tidak bolwh di rujuki kocuali dengan porkawi- 

naii yamj baru dan akad nikah yang baru pula#

f. Ila

Ila ialah sumpuh suusni yang monyutukan bahwa ia ti

dak akan uionyetubuhi iatorinya, Ila marupakan salah satu
*

adat or-j-ng Arau yang ada pada uaktu sabalum Raoulullah.

Pada waktu itu iatori yang di ila borarti tanpa ada bata - 

san*

Departcmen Agama Rcpublik Indonesia, op.cit,h«143
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Isteri yang di ila nlah suauiinya berarti membiarkan iste-

ri torwabut dala.'.r kuadaan yang turkatung - katung, ktsrena
29oleh sunminya bolu.n di jatutii talak. 

y. Zhihar

Zhihar murupakan suatucara percerqion yong hampir 

ssiiiL1 dengan ilu, Arti zhihor dapat disimpulkan dari firman 

Allah dalam Surat AX - Mujadalah ayat ko -k ycng nrengondung 

pengurtion seurany suami yang bersumpah untuk isteriinya
•in

bohwa iotorinya itu bntjinya semn dengan p.unggung ibunya*

Dalam zhihar si suami tidak akan msnyotubuhi isteri 

nya ilu totnpi d a l b u n t u k  yang lubih tajam. Mai ini di 

atur d a l w . i i  Q .  L V I11 : 2 yang berisi j

a* Arti zhihar ialah suatu kuadaan dimana suorany su - 

ami borsurnf):;h bahuo baginya isterinya itu sama da - 

ngan pungrjung ibunya. hal ini berarti suatu ungka - 

pan khusuw bagi orang Arab yang berarti bahua ia ti 

dok akan mancampuri istorinya itu.

)* »\i<iuac auri sumpun itu ialah terputu«nya ikatan per 

kauinan antara suami ivsteri itu, Kalau haridak menyam 

bung k a nbali hubungan kaduanyet maka uajiblah suami 

.womuayar kaforah lauih dahulu. Kafarah untuk zhihar 

ialah mamerdokakan budak atau berpuaoa dua bulan ber

26

?9 Sayuti ThalibtOp^cit, h.lll

Oopartomcn Agama Kopublik Indonesia, o p .cit, h.9D0
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turut - turut, atau member* makan 60 orang miskin.3*1

27

h, Li'an

Dasar hukum l i fan terdapat di dalam Surat An - Nuur

ayat i3 dan ayat7 yang bcrbunyi :

Dan orang - orang yang munuduh iaterinyo ( borzina ) 
padahal maruka tidak ada mempunyai saksi - saksi seia- 
in diri sondiri, maka pursaksian orang itu iolah cmpat 
kali boraurnpah dungan noma Allah* ausungguhriya dia ada 
lsh turmaouk orang - orang ynng bt?nar. Dan ( sumpah ) 
yang kclima : bahua laknat Alloh-,atasnya Jika dia ter 
masuk orang orang yang bcrdusto. '*

Solanjutnya dari ayat yang kc EJ dan ke 13 dori Surat

An - Nuur burbunyi :

Istcrinya itu di hindarkan dari sumpahnya / hukuman
e.nput kali at nama Allah aesungtjuhnyu sua.ninya itu 
boner - benar tarmasuk orang yang bardusta, dan ( sum 
pah ) yang kelimc : bahua laknat Allah atasnya j^ka 
suaminya itu termasuk orang - orang yang benar. °

Konotruksi l i ^ n  dnpat di ketongehkan sebagai bcri- 

kut apuuiia suorarig auami munuduh iatarinya burbuat zina 

don dia tidak dapat mondatongkan empat orang saksi, uaka d 

dia tap at boraumpah atas nama Allah sampai ompat kali, don 

yang kolima kalinya di kuatkan dangan kulimat bahwa laknat 

Allah akun moirvnpa dirinya, jika in ( suami ) itu benar 

dalam purkataannya•

i. Komatian

I

31Sayuti Thalib, o p .cit, h,113

^‘’Daportsmon Agama Rcpublik Indonusla, op . cit« h. 544 
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Putusny.: pork awinan cap at pula d:l oeoabkan karena ke- 

rru.tian au-.irii otau Itborl, Dengan kw-.Tiatlnn sal ah satu pihak, 

maka piHLk loin berhak atas harta poningcjalan yang mcning- 

gal.

<t. Putusnya porkaujin. n f̂ -nurut litl) ?4o« 1 .tahun 1974

Undang - Ur«..ariy Wo mo r 1 t'ihun 1974 tantnncj porkawi- 

n n tidr.k buntuk - bantuk perceraian / ti'dak in^ngstur seca- 

ra tarparinci sepi-rti dsla.i Hukum Islam di atas. Ketantuan 

katantuan mengunai perceraian diatur dalam Bab VIII pada 

pcsol 3.i, 33, dan 40 Undang - Unhang Nomor tahun' 1974 buser 

t, pi.n julwSannya,

Pasal 3u Un::ang — Undang Nomor 1*tahun 1U7<. ti.:rsebut 

nic-H; . takan bahwa parkauinan dap.at putus karona a,kemailan, 

b .pi -ccraian, c* atas kuputusan pan^adilan, makvj dap at di 

t.-ri . kaLimpulan bahua Unc'ang - Undang Porkawincn ha nya 

.nun', /jlort.’j - go Ion akan putucnya porkuwinan da'l am ti$a hal

o o !>■. j «... ; iji bU w ;j p i.' Li i. J fl (J a U LI (jiilyill p ;. ii id X -iKJ a «

Pcrccraian nanya dap at di lakukan di aopan sidang 

pciiv...«Jilt»n, sulul.n p cngaai 1 ;..n ya/»g buraangkutcn burusaha 

.nc.iu,-. ;..iKv.nnya a3ft juga tidi.k bcrhadil ( pascl 3.r  ayat 1 ) 

man-, andung art! toaiiua purccraian, apabila perceraian inrjin 

di akui sah, hj-ruy di lakukan di depan sidang pungadilan* 

Alasan - alasan yang dapab di j,;:dikan dasar untuk 

parcoraian dap at dilihat paoa yanjulaean pasal 39 ayat 2 

Undang - Uncang Parkaiidnan :
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a, ialoh satu pinak burbuat zincs atau meinjedi pemabak, pema- 

Jot, penjudi dan Inin sobagainya yang sukar disernbuhkcn* 

b » .aioh satu pihak mcninggalk&n yang lain 3elaina 2 ( dua ) 

tcihun berturut - turut tanpa izin pi hak yang lain dan 

tanpa alasan yong sah atau karena halxlain di luar kemam 

puannya,

c* Saleh satu pihak mendopat hukuman penjnra\5 ( lime ) ta

hun atau huku.r.an yang lebih .-bsrat soteloh pefc&ei/inan ber 

langsung,

d« Salah satu pi hak melakuk'an kekejaman atau panganiayaan 

borat yang muiabahayakan tcrhadap pi hak yang lain,

e, Salah satu pihak mondapat cecat badan atau pcnyakit yang 

mungakibatkon tidak dapat ;nenjalankan keua jib.annya seba- 

gai suami / istari, 

f* Antara .suami dan isteri torus inanurus terjadi per^elisi- 

han dan pcrtangkoran dsn tidak ada ha rapan akan hidup 

rukun lagi dala:i: rumah tangga.

• ̂ u t s» wH jr ̂  u * in n uyi i"i ji i ts tji r &’ 11 jju Cuuui i to • i a o x 1 an t & r j a di 

dengan auanya gugat-an purceraian dari pi hak sua.ni atau iste 

ri kupada pihak isteri atau pihak suami lewat pangadilan 

( pasc.1 AO ayat 1 dan 2 Undang - Undang Wo-nor 1 tahun 1974 

jis pasal 2D sampsi pasal 3(5 Poraturan Pemarintah Nomor 3 

taftun 19?5 ). i

Apaaila salah satu pihak meninggal dunia, maka de - 

ngan sondirinya -putuslah perk3winanny,a.

29
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Dengan psngaturan putusnya perkawinan sebagaimana 

yang ada dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tarsebut 

apakah buntuk - oentuk perceraian atau putusnya perkawinan 

menurut Hukum Xslain tidak berlaku lagi ? Masih berlaku.!

•'Dongan mcngambil flaslshah MursaXah ( MashaXih Marsa 

lah ) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang merigan- 

dung arti yi.itu memperhatikan kepentingan - kepentingan 

masyarakat atau .:jomelihara tujuan syara1, menarik kabaikan 

kebaikan dan menolak kerusskan - kerusakan dalam hidup bar 

masyarakat* Makr. dapat di fahsmkan bahua aetiap perceraian.

„ apapun bantuknya harus di lakukan di depan sidang pengadi-

1 a n *

Dan uuntuk - bentuk perceraian atau putusnya perka- 

uinan scba^aimana yang ada dalam Hukum Islam sama sakali 

tidak hapus, hanya disederhanekan klasifikasinya menjadi

3 ' tiga ) ocntuk yaitu kematian , perceraian, dan keputusah 

p' njadilan,

3• Putusnya perkawinan menurut .13.

■<* wiiuuihj 11 u I.* >1 »<u in vim F1 a r ci a t a \ £2« U ) rn emakc? ?

iutilah pambu-jaran perkawinan , yait u yang terdapat dalam
✓ '

pasal 199 D ♦ yang bcrbunyi : Perkawinan bubor karena 

a. Kema-cian

a. Keadaan tak hadlir si suami atau si isteri selama sepu- 

luh tahun, diikuti dengan perkawinan yang baru isteri/ 

suaminya.
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c, Karena putusan hakim satelah .adanyu purpisahan moja dan 

:anjang.

d, ;arena perceriiian.

6* Jutusnya perkauinan / pereeralan menurut Hukum fldat

Menurut Hukum Adat, perkawinan dapat putus / ceral

korjna :

a. Isteri barzinah

b. Kemandulan isteri

c. Impotensi suauii

0 . Juami menimjoolkan iateri aancjat lama ataupun isteri 

uu-rkelakuan tid«.l< sop an

e, Adanya keinginan borsoma suarni isteri, adanya per^atu -
25/i

juan suo.ui isteri, untuk bercerai, *

5• Penoort.lan ta'llk talak menurut Hukum Islam

Talak daprt di jatuhkan sua.ni kupada isterlnyu de - 

ngan langcung, scparti telah aiturangkan terdahulu*

Bugitu juga talak dapat di jatuhkan dencan taflik , seperti 

kata suami kepad isterinya : " Kalaunengkau berjalan pada 

mala.ii heri duno*in sendirian, maka jatuh talakku atas eng —
✓ ’

ksu, in aka kalau isteri .itu berjalan sendirian pada mtslam

35h a n ,  dengan sendirinya jatuhlah talak atas isteri itu.
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^ l5oerojo align jodipoero, o p .cit, h. 144
■< 5 .

ftahmud Yunus, op tcit, h. 129
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Ta*lik tal.v.k edalfth bentuk percarsian yang c!i gan -

tunokan.Maksudnya ialah porceraian yang terjadi apabila sua

mi uiolsnggar janji - janji yung di uc,apkan pada umktu akad

nikah atau sesudchnya, Shiqot ta'lik talak sudah .termuat

dalam surat nikoh*

Dasar hukum ta’lik talak ialah Surat An - Niao ayat

X'S.B yang berbunyi :

Dan jika seorany wanita kawatir akan nusjuz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya* inaka tidak ,m©ngapc; bagi ke - 
duanya mengadaksn perdamsian yang sebenrjT - bonarnya, 
dan perdamaian itu ltfbih baik ( bngi mereka ) walau - 
pun nuinusia itu pada tabiatnya kikir*...,

Talak yang di jatuhken karena pelanggaran ta*lik ta

lak di lakukan dengan keputusan pangedilart agarna dan talak 

yang di jatuhkan itu selalu talak satu khul*i.# karena ada 

iuiacJh aeningga titi...k dapat di rujuki,

Menurut My. Soetniyati penyerfcian ta'lik talak adalah 

sebc_Qai Lerikut : n Arti dr. rip ada ta'lik ioiah -menggantung- 

kan, j;:ui pongertion ta'lik talak ialah talak yang di gan - 

tfiin . :.n pbda suatu hal yang mungkin terjadi yang telah di 

sebi :kan dalam suatu perjanjisn yong telah di parjanjikan 

itu! Z'57

Sadcngkan Sayuti Thalib berpendapat " T a ’lik talak
v

ial; . h.a-1* - hal atau syarab - syarat yang tcluh di porjan-

j i k , i t U |  /«i»iij tipauiia carlanggar olen'si suami terbukaleh
!

kcst'.jpcton «nen»ja:nbil inisiatif talak oleh pihak si isteri,

3o
‘'Dopartemun Agama Ropublik Indonesia, o p .citth,143 

j/Ny« Soumiyati, op ,ci 1 1 h, 115
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ke ju dia menghendski dc.uikicn itu,r*

Menta1likkan talak sama dengan talak tunai# artinya 

mot ruh* Ini menurut hukum yang aoal, Tetapi dengan adanya 

t a ’lik itu akan membauq kopada keruszskan ( kekacauan ) r 

outiah tentu hukumnya jadi terlarang ( haram)*

Kesstnpaton torjadinya tal&k

Kesempatan terjadinya talak berdasarkan ta*lik akan 

terbuka dan di atur berda^arkan hal »*• hal tersebut di ba - 

uah ini :

a. Hal yang mungkin terjadi itu yang akan di pergunakan se 

bagai pembuka jalan bagi timbulnya talak ta'llk telah 

dirumuskan lebih dahulu berupa s

i. Kalau suami inoniggalkan isteri salarna tiga bulan a - 

tau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah

ii. Kalau suami meninggalkan isteri aalama enam bulan a- 

tau lebih jalrin laut dan tidok inemberiksn nafkah 

iii, Kalau suami monggantung isteri dengan tidak bertali: 

suatu kata kiasan yang berarti sua:ni tidak memperlu- 

kukan isteri sebagai seorang isteri, tetapi juga ti

dak mancerainya. 

iV, Kalau suami mamukul isteri sampai berbekas. 

b • Dan oleh karena terjadinya salah satu hal tersebut, dan
1

si isteri merosa tidak aenang torhadap kejadian itu,maka

33
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c* Si isteri percji -ke / menyampaikan 'hal itu kopada pangu- 

asa atau penghulu atau hakim aga.Tta dan

d. Si istari itu menyerohkan uang sefaanyak. Rp 25 ( dua 

puluh lima rupiah ) kepada penguasa atau penghulu atau 

hakim, agama itu, uang itu disebut iwadfe'* Tindakan ini 

diperlukan untuk msmenuhi persyaratan /  formalitas, se- 

hingga putusnya perknwinan disini didasarkan pula pada 

Q* 12 : 223 c.

e, Sesamp3inya ueng itu di tangan penguasa atau penghulu 

atau penguasa/ hakim agama itu, maka jatuh&ah taluk si 

suami kapada isterinya i t u s a t u  kali.Nama lengk&p ..dari. 

talak itu ialah talak satu khulfi yang torjadi berdasar 

kan di langgarnya kefcentuan - ketentuan ta*lik, karena 

adanya iwadh pcngungkai resrni dari hubung&n perkauinan 

itu. Dengan adanya iwadh, maka mereka ' tidak boloh rujuk

jpi dapat kawin kembali,

Suatu bentuk yang tajaw dari talak ta'lik ini ialah 

bil. diberikan ktssempatan kapada / terjadinya talak ta*lik 

itu kepada salah satu pihak saja sepaxti ptsxbuatan si isteri 

saj._ dengan tidak ada unsur tidak sukaJVfiari si iateri dan 

tid::k zzz p'jlc iniuiatif dari *i Istsri pargi ke penghulu 

atau ke^pennadilon agama* Karena hal itu akan merugikan sal

lah satu pihak saja dan hanya raengonai aoal yang sepele,
/

Misalnya si suami mengatakan " Kalau isteri saya si 

A naik rumoh orang tuanya melalui tangga, jatuhlah talak sa 

ya satu kali”. Maka apabila si A pada suatu u/aktu kemudian
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noj'*. rumah orang tuonya melalui tangga, maka jatuhlah talak 

si ;uami satu kali, walaupun keduanya telnh lupa bahwa mere 

ka lernah berta'lik dsmikian itu* Apabila pada suatu tnalam 

seorang suami berkata kepadaisterinya bahwa ,f Engkau ter - 

talak besok pagi Mf maka sewaktu terbit fajar besok paginya 

jatuhlah talaknya satu kali, Segitupun kalsu si suarni bar - 

kata baho/a " Apabila telih terbit huri besok, engkau saya 

talak ” maka dengan terbitnyahari eeok /  hari yong dimok- 

sud yang di jodikcn ta'liknya itu, maka jatuhlah,talak suami 

kepcda isterinya satu kali,

Menurut pendapat Sayuti Thalib Bentuk ta*lik yang 

begini adalah bentuk ta'lik yang tid^k balk dan bukanlah 

bentuk ta'lik yang di dasarkan pada Q. IV ; 126, tetapi ma 

lahan ta'lik yang menunjukkan kesewenang - wenangan seornng 

suami.'

Hak menjatuhkan talak berada pada tangan suami. Dengan 

adanya lembaga talak ta'lik, maka ini berarti pelimpahan uewe 

nang menjatuhkan talak dari pihak suami kepada pihak isteri. 

Pelimpahan yang terbatas yaitu dalam hal - hal yang tertentu 

Si suami tetap juga inempunyai hak untuk menjatuhkan taj.ak. 

Berdasar kepada 0 I\J ; 1291 ternyata pelimpahan munjutuhkan 

talak i-tu, di buat dalam perjanjian antara suami isteri.

Di Indonesia, perjanjian ta'lik itu di lakukan dad 

di tanda tangani seaudah suami isteri itu melakukan ijab 

kauul dan terikat monjadi suami isteri, Biasanya tolah di - 

sediakan formulirnyq oleh penQhulu dan telah diberitahukan
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kupauo caion e u o ::i.i isteri sabalum ullakukan akad nikah#

Talak yang burdsiyar pada penyerahem kekuasaan men- 

curaiakn kapada pihak isteri dari pihak cuomi ini di namo- 

kan talak tafuidh. Tafuiun art! kata - ketanya adalah penys 

rahan atau mtinyuiruhkun* Tampaknya da3ar fikiran dun alasan 

nya adalah aama >aitu dari kitab sucl A1 - Quran, tetapi pe 

lahirannya dalar„ praktuk di sesuaikun dengan alam dan pemben 

tukari fikiran satompat.*^

Talak satu yang di jatuhkan suami karena ta'lik, mo 

ngakioaukan hak talak suami tinygal dua kali bila kaduanya 

mk;lakukan porkuwinan lagi.

G« Jasar - dosr.r t a ’lik talak

Dalam melaksanako.r porcoxaian, menurut iiukum Islam

di wajibkan, dlharuskan uardaaarkan ayat - ayat .yang ter-

dap«at d. lam kitao auci fll - Quran. SeUarjaimana pula, suatu

percc-raian yang turjadi karena talaii di langgarnya ta*lik

tal * atau pelang-jOran akan janji yang tolch di uuat oleh

sua i t maka harus pula bordaa^rkan atas ayat - ayat dalam

kit ^ suci ftl - fjuron.

Dasar hukum di perbolehkan mongudakan t a ’lik ialah;

Par c u.u.-i : Q. IV : 12U, yang bcrbunyi :/ ’

a. Kalau sooruiuj iatari kuatir 9 bahua su&uiinya 

pada suatu uaktu nanti akan bertindak nusjuz

3G
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b. ...........

Kedua : Q» II : 229f yang bcrbunyi i

a. ............

b ..............

c, K^lau tidak akan dapst suami isteri itu untuk 

manjalunkan pcraturan ~ peraturan Tuhart lagi, 

bolahlah si suami laongaiabil sesuatu dari har- 

ta si isteri sobagai penobusan untuk pnrcerai 

an.

37

7• Parbedaan antnra ta'lik talak dengan purjanjian kuuln 

menurut U.U Mo. 1 tohun 1974, B.M# Hukum fldot'

Scpcrti kita ketahui borsama bahiua arti ta'lik talak 

ialah suatu talak yang di gantungkan jatuhnya kepada terja- 

dinya suatu hal yang memong mungkin tarjadi yong telah di 

scbutkan lebih dahulu dalam suatu pcrjonjian atau tslah di 

perjanjikan terlubih dahulu. ( garis bawah dcri saya ).

Ta'lik taluk ialah hal - hal atau syarat - syarat 

y»nn d i n e r i t u *  Porj2djian itu h?ru?.1, berdnsarksn 

peda q, IV : 128, dan Q. II : 223,

"Sedang menurut pesal 29 Undang - Undang Narnor 1 ta - 

hun 1974 : - ;

1, Pada waktu atau sabulu:n perkawinan di langsungkantkeduc

40Ibld, h.lOG

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi TINJAUAN TENTANG PELANGGARAN TA ’ LIK 
TALAK SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN 
MENURUT HUKUM ISLAM

STEFANUS SUGIHARTO



balah pihak atas prsotujuan bersania dapat mengajuken per 

janjion .tertulii? yang di sahkan oieh pogawai pencatat 

perkawinan, satclah :nans i sin yd berlaku Juga tsrhodap 

pihak ketiga fcarsangkut*

2* Perjanjian tak dapat di sahkan bilamana melanggari batas 

batas huku<n, agama dan kasusilaan*

3* Purjsnjian tersebut berlaku sejak perkawinan di lahgsung 

kan.

4. Selama perkawinan berlan<jsung,perjanjisn taraebut tak 

dapat di rubah, kacuali bila dari kadua balah pihak ada 

parsatujuan untuk merubah dan perubahon • tidak marugikan 

pihak katiga*

Untuk :«onyetohui perbedsan antara ta'lik .talak da

ng, ,i perjanjian parkawinan menurut Undang - Undang 'Nomor 1 

ta; jn 1974, harualah kita kaitkan dengan Peraturari Pctnerin 

tnl. ’Johor 9 tahun 1975, yaitu tehtang penjoiasah dari Un - 

dai.j - Undang Momor 1 tahun 1974 dalam paaalnya. yang ke 29 

'y&*•-.*> bcrbunyi ;

Yang di maksud dengan parjanjian kauiin menurut paaal 

ini tid.-<k, termnsuk ta'lik talak ( garis bawah dari saya)» 

Denman mu.nparh.-'.tlkan paaal dari Peraturan Po;ntsrintah Nomor • 

9 t..ihurl "1975 yang ka 20, maka jalasiah buhwa ‘dalsift parjan

jit.n itu tidok termasuk ta'lik talak, karcna pada dasarnya
/

perjanjion itu hanya di pergunauan untuk monentukan ada ti

doknyo parsatuan harta, dalam hal ini harts bawaan masing

masing* ____ ___________ ’
j R I I I B
i PBRPDSTAKAA*
'UilYBKSITAS AIRLAHQOA'

I U R A B A Y A
~ ~ ----------) ' ■— »"
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t ’
Maka jelaslah bahua perjanjian dalam taflik talak

tidak sama dengen perjanjian kau/in dalarn Undang - Undang

Nomor tahun 1374,

Perbedaannya dengan perjanjian kau/in menurut B.lii

Dalam pasal 139 B.u! dikatekan bahwa w Dengan manga 

dakan perjanjian kawin, kedua colon suami isteri adalah borhak 

menyiapkan boberapa penyimpangon dari peraturan undang - 

undang sekitar persotuan harta kekayaan, a3al perjanjian 

itu tidak menyalahi tata susila yang bail<f atau tata tertib 

umum don asal di indahkan pula segala kctentuan di bcwah ini 

Perjanjian kaudn adalah perjanjian yang di buat oleh 

dua orang suami isteri untuk mengatur akibat — akibat per - 

kauinan mengenai harta kckayaan. Perjanjian kauln ini harus 

di buat dongan akta notaris sebelum perkaudnan di langsung- 

kan.

Plokfj jelaslah perbcdc.cn antara perjanjian dalam ta'llk 

talak dengan perjanjian dalam D.W yaitu mengenai :

1. Perjanjian kauin menurut B.W harus di buat dengan ak 

ta notaris sobelurr, pc:rkaiwnan di langsungkan.

2. Perjanjian kauin itu di buat olah kedua belah pihak 

yaitu calon suami isteri.

sedangkan ta'lik talak adalah :

1. Perjanjian dalam t a !lik talak di ucapkan sesudah a - 

kad nikah dun tidak purlu dengan akta notaris,

2. Perjanjian dalam ta'lik talak hanya di ucapkan oleh 

si suami.
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Perbudaarwya dengan porcctujuan dalam Hukum Adat.

1. Perjonjinn dala.n ta'lik talak di'buat oleh suumi. 

Sedang dalam Hukum Adat :

1. Pcrsetujucn dulc.m Hukum Adat dilaksartakan oleh suami 

isteri.
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BAB IV

PRAKTEK PEUGADILAN AGAMA

1. Kasus

Pada kcsoinpaton ini saya bcrikan satu contoh putu - 

san pangadilan Agama Surabaya yang borasai dari gugatan 

perceraian seorang isteri*

No : 017 / 1937

P U T U S A N ;

f'Jy. mi blnti DJDSARI, bcrtempat fcinggal di kedung aaom 

RT II, R’ui 02 Rumjkut, Kotaumdya Surabaya, selanjutnya disc- 

but peinohon*

L A W A W :

fflUSTQFA bin E3LIADI. bcrtempat tinggal di banjar .sari, kec. 

tanggulangin, Kabupatan Sidoarjo, salanjutnya di sabut tormo 

non*

Tentong duduk pcrkaranya j

Bahu/a peinohon dengan suratnya tcrtanggal 1 Juli 19Q7, me - 

ngojukcn pcrmohonan '.jhing di daftarkan pada kepaniteraan Pe- 
*

ngadilpn Agamu Surabaya dengan nomer 017 / 1907.

Keterangan pomohan':

1. Pemohon ( My, UMI binti Djosari ) talah munikah sah de - 

ngan tcrmohon ( MUSTQfA bin Buadi ) pada tgl 14 Juni 19

06.
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2. Sesudah akad niksh termohon mongucapkan shiqot ta’lik ta 

lak sobaoaimana tercantum dalam sura.t nikah,

3. Sooudah munikah, berkumpul barsarna salama 2 minggur be~ 

lum di karuniai kuturunan*

4. Keadaan rumah tamjganya penuh.'.denQan perselioihan dan 

sudah U bulan tsrmohon muninggalkan rumah , salama itu 

termohon tidak mambcri ncifkah wajibnya, tidak mcmperdu- 

likan pcmohon,

5. Qahua bardasarkan hal tarsebut, pemohon, memohon kepada 

poncjadilnn Agama Surabaya agcr di tctapkan tolah tcrja- 

di / terlanggar syarat ta'lik tulnk yang dulu di ucap - 

kan oluh termohon torhadap pcmohon 3ebagaimana tc’rcan- 

tu.D dalam akta.mikahnya.

6* Sahua pumohon barsodia mumbayar fiomua biaya dalasi per - 

kara ini,

7* Bahua pada sidang terakhir* pemohon rnengaku dalam keada

an suci 7 hari*

TENTANG PERTINBANGAN HUKUWNYA :

Pcngadilnn Agama Surabaya setalah mundongar Uutorangan perno^ 

hori dan termohon sarta setcXah mcmpolajari surat - suart 

yr.ng bcrhubuntjan dongan pormohonan pemohon*
, ✓ '

----- Menimbang, gugatan pcrnohon pada pokoknya bcrmeksud

seperti tersebut di atas------------ ►---- — — ;— ----------------

----- Plenimbang, bahuia pcrkara ini tormacuk dalam lapangan

tu-jas dan ueuanang Pengadilwn Agama Surabaya— ---- -— ---- —
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----- Menivnbang, bahwa berdasarkan keterengan pemohon tenting

kobuncran gugatannya tersebut di atas telah terbukti bah - 

wn tcrmohon sudah 8 bulrn meninggalkan rumah, selama itu
a

terrnohon tidak member! nafkah wajibnya, tidak mempcrdulik^n

pemohon----------- — ------- --- -— ---- -— ------ ---------- -----

----- Menimbang,bahwa pemohon pada sidang terakhir dalan ke

adaan suci 7 hari------------------------------ --------- ----------

— Renimbang,bahwa ibarat dari kitab suci A1 - Quran,ftl 

Quranul Karim surat Ai Isra1 ayat 34 yang berbunyi Penuhi- 

lah janjimu itu, karena janji itu akan diminta pertanggu-

ngan jnwabnya------------------------------------------ ----------

----- Menimbang, tqahwa ibarat dari Al - hadits Riwayat Imam

Termidzi, yang berbunyi : Orang Muslim itu terikat pada.

janjinya------------- *---- ----- — --------- ---------------------

---Menimbang,bahwa ibarat dari hadits dari riwayat Ibnu

Hadjah yang berbunyi: Tidak boleh menimbulkan madlorot be-

gi diri atau orang lain------------------------- ---- ----------

----- Menimbang,bahua ibarat dari kitab Syarqowi Ala Tahrir

Juz II hal. 302 yang berbunyi : Sarang siopa menggantung 

kan talak dengan suatu sifat, maka ijatuhlah talak itu de

ngan adanya sifot todi, menurut dzohirnya weapon yang di - 

kehendaki------------------- •----------------------- .----------—  -r

(V)EIMimBAMG :

1. Uahua porknra ini.turmasuk Ualcim wuucnang Penyudilan A- 

gsma Surabaya.
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2, Sahua psmohon (ion tcrmohon telah terbukti 3ebagai suami 

isturi yang sah berdasarkan akta nikah suparti di atas,

3. 3ahwa sesudah akad nikah termohon mengucapkan ahiqot ta 

lik talaknya terhadap pemohon sebagsimana torcantum da~ 

lam akta nikah*

4# CSuh'ua termohon telah ikrar menjatuhkan talaknya tcrha - 

dap pemohon di;nuko sidang pangadilan Agania Surabaya pa

da tgl 10 Juli 1937,

5. yahua oleh karena itu, parmohonan pemohon toraebut dapat 

diterima dan di kobulkan,

NENfCTAPKAN :

1, Plengabulkan permohonan pemohon*

2, Plenyatakan telah terjadi porcer&ian antara. pemohon dengan 

termohon,

3, Ponetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya*

4, Semua biaya dalam perkara ini di bebankan kepada pemohon,

2, Analiais Kasus dan pelaksanoan Undang - Undang PJomor 1 

tahun 1974

Meroparhatikan penetapan pengadilan Agama Surabaya, 
f

ternyata ayat - ayat dalam kitab suci A1 - Quran juga di

jadikan dasar pertimbangan*

Hal ini dapat kita lihat perbedaannya dalam Undang**

Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya dalam peraturan pelak -

sanaannya yaitu dalam Peraturan Pemarintah Nomor 9 tahun
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l‘J75 duXarn paaalnyts ke 19,

Oolaiii pasnl 19 P c r a t u m n  Purnorintah Nomor 9 tahun

1975 hunyci dlsebutkun B bucih aXauan yang dapat diajukan 

sebayai alasan percornianf tutapl tidak demikian halnya 

dcngon hukum Islam ,

Undang - Undnng Woinor 1 tahun 1374 yang berlcku se- 

corn umum, hcndr.kuya inenyotur pula segoala sesuatu ynng 

berkoitan denyan rnusolah perk&winnn scc&rn urnurn pula*
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BAO

PENUTUP

1. Kcsimpulan

ttengenai berlakunya Hukum Purkawinan Islam di Indo — 

nesia, dencjan berlakunya Undang - Undang Nomor I tahun 1974 

tant^ng purkauin-n, dan Paraturan pe.viurinbah Nomor 3 tahun

1975 uebagai peraturan pelaKsanuannytt, apabila ditinjau se 

caru sepintaa daput di anggap tidak berlaku lagi , suponjang 

sejauh hal - hal yang tal&h diatur dalam Undang - Undong 

"Nornor 1 tahun 1974.

Karei'ia dungan berlakunya peraturan purundangan tur - 

sebut di atas, muka sejak 1 ,0ktober 1075 hanya ada s»atu pe 

raiurcn perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga ncgara 

Indonesia tanpa melinat golongannya masing - masing.

Hal ini disabut dungari tegas dalam paaal 66 Undang — 

Undang Parkavuinon, yang menentukan dongan berlakunya Undang 

unuang ini, tnaKa Katcntuan - katentuan yang di atur dalam 

KitciU Undang - Undang Hukum Pardata, Ordonansi Perkawinan 

Indonesia Kristen, Peraturan Parkauinan cainpuran, dan pera 

turan - peratyran lain yang mangatur tantang perkawinan se 

jauh tclah di atur dalam Undang - Undang ini* jangan ada 

anggapan tidak berlaku lagi.

Anggapan yang monyatakan bahuia dengan berlakunya Un

dang - U n d a n g  ini, hukum Perkawinan Islam tidak berlaku la- 

gi adalah tidak tepot.Sabab menurut kctentuan dalam pasal
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60 torcobut di afc?.s yang di snggap tidak berlaku lugi bu~ 

kanlah peraturan - peraturan teruubut di etao secara kese 

luruhan, melainkon hanya hal - hal yang mongatur tcntang 

perkawinan &cj&uh telah di atur dalam Undang - Undang Perl'lr 

kawinan ini, dalam hal - hal yang bclum atau tidak di atur 

dalam Undang - Undang ini masih berlaku,

Ei r.cr7ipirvu k::ter«tuan tarsebct di atas tcntang ,ui&aih 

oorlakunya huku.r; parkawinan Islam, secara tegas disebutkcn 

dalam pasal 2 'ayat 1 Undung - Undcng Perkawinan yang iiscnen 

ti <an bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan inunurut 

h> sum me-si no - fusing agaroanya dan k-parcayaannya,

Dangan damikien make hal - hal yang belum’di atur 

d; ;i tidak bartontangon dengan Undong - Undang ini, totcp 

bi rlnku menurut agama den kspcrcayaannya* Maka bagi warga 

nt sc Indonesia yang beratjama Islam y*.-ng hendak melakukan 

pcrkawinan aupaya sah harus di laksanakon menurut katsntuan 

hukum perkawinan Islam.

Maks pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 

137m LouLwng perkewinan dapat di pakai sebagai dasar hukum 

bf.rlakunya hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai para 

tursn khusus disamping peraturan - peraturan umura yang ta - «

lan di' atur dalan Undang - Undang Nomor 1 tah&n 1974, untuk

warja negara Indonesia yang baragoma Islam*
/

2* Saran

Beranjak dari kosaluruhcn pembahoaon dan bahkan sam
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pai pada kesimpulan, saya memandang perlu untuk memberikan 

S e i r a n  - saran yang saya anggap berguna bagi pelaksanaan Un- 

dang - Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan 

nya .

Karena mayoritas warge negara Indonesia beragama I - 

slam, maka seyogyanya peraturan agama Islam d.apat di terap 

kan bagi mereka yang beragama Islam,

Untuk menghilangkan kesan / anggapan bahuia Hukum 

Perkawinan Islam tidak berlaku lagi dengan adanya Undang - 

Undang Nomor 1 tahun 1974, maka hendaklah dalam Undnng - 

Undang maupun Peraturan pelnksanaaan terhadap Undong - 

Undang yang akan di buat kernudian ( ius constituendum ) 

dalam bab tentang alasan perceraian di tambahkan satu ala- 

san yang berbunyi :

Bila di benarkan dan sah menurut agama dan masing - ma 

sing kepercayaannya.

Karena dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974,

B .W , maupun hukum Adat tidnk kita iumpai suatu bentuk per 

janjian seperti ta'lik talak dalam hukum Islam, maka sete - 

lah di tinjau dari pasal 2 ayat 1 Undag - Undang Nomor 1 

tahun 1974 , jis pasal 66 Undang - Undang Nomor 1 tahun 

1374 , [basal 29 ayat 2 Undang - Undang Dasar 1945. , rnaka 

pelanggaran t a ’lik talak dapat di jadikan sebagai alasan 

untuk mengadakcn perceraian, karena hal tersebut dibenarkan 

dan sah rnenurut Hukum Islam,
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