
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Implementasi  

Menurut Susilo (2007 : 174), Implementasi merupakan suatu penerapan 

ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak baik berupa pengetahuan, ketrampilan atau nilai dan sikap. 

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah 

kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan 

sepenuhnya. 

Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh 

seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas 

kalkirnya maka impelementasi yang dilakukan oleh para tukang adalah 

rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan 

melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh 

para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar 

dengan bangunan yang telah dibuat karena rancangan adalah sebuah proses 

yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan 

itu (http://el-kawaqi.Blogspot.com /2012/12). 

Implementasi menurut para ahli salah satunya sebagai berikut, 

implementasi sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik. Pandangan 

ini sejalan dengan pendapat Peter S. Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul 

Wahab (2008 : 187), menyebutkan :“Implementasi itu mencakup “a proses of 
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moving toward a policy objective by means of administrative and political 

steps” (Cleaves, 1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi  

implementasi itu ialah untuk membentuk  suatu hubungan yang memungkinkan 

tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai 

outcome hasil akhir/kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi 

implentasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik disebut 

“policy deliverysystem” (sistem penyampaian/penerusan kebijakan publik) yang 

biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau 

didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang dikehendaki (http:// perdi-girsang .blogspot .com  /2012/ 

06/ pengertian - implementasi - menurut-para.html). 

 

B. Perkawinan dan Tujuan Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang terdapat pada Pasal 1 yaitu : 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

 

Sedangkan arti perkawinan yang diatur di dalam Kompilasi Hukum 

Islam pada Pasal 2, yaitu :  

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
pelaksanakannya merupakan ibadah. 
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Ada juga dasar hukum perkawinan menurut Al Qur’an yaitu :  

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang 
yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamab 
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mengkayakan 
mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan 
Maha Mengetahui. (QS.An Nuur (24) : 32). 

 
Arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriyah saja, melainkan 

juga menyangkut unsur batiniah. Dalam suatu perkawinan diharuskan adanya 

ikatan lahir dan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak 

cukup hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi harus ada kedua-

duanya. Adanya ikatan lahir dan batin dalam suatu perkawinan menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Pentingnya ikatan lahir dalam perkawinan dikembangkan oleh K. 

Wantjik Soleh (1980 : 14-15) bahwa sebagai ikatan lahir, perkawinan 

merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita 

untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan 

hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya 

maupun bagi orang lain ataupun masyarakat. 

Pentingnya ikatan batin dalam perkawinan dikemukakan oleh Ridwan 

Syahroni (1989 : 67) bahwa perkawinan sebagai ikatan batin, perkawinan 

merupakan pertalian jiwa yang terjadi karena dengan kemauan yang sama 
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dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama 

sebagai suami isteri.  

 
2. Sahnya Perkawinan 

Sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 

1974, yang berbunyi sebagai berikut : 

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaanya itu.” 

 
Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan sebagai 

berikut : 

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan UUD 
1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan 
atau tidak ditentukan lain dari lain Undang-undang ini. 

 

Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) berbunyi : 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 

 
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan 

tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, karena pencatatan hanya 

merupakan tindakan administratif saja. 

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, Pasal 7 Kompilasi Hukum 

Islam menyatakan : 

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai 
Pencatat Nikah. 
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Lebih lanjut sehubungan dengan pencatatan perkawinan K. Wantjik 

Soleh (1980 : 34) menyatakan : 

Pembuatan pencatatan itu tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, tetapi 
menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi 
semata-mata bersifat administratif. 

 

3. Asas-asas Perkawinan 

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-

undang  Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan di dalam penjelasan umumnya           

yaitu : 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai 

kesejahteraan spritual dan material. 

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu dan 

di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah 

sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam 

surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar 

pencatatan. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari (yang 

bersangkutan) mengijinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari 
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seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan 

tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

d. Undang- undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus 

telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar 

supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus 

dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah 

umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan kependudukan, 

maka untuk mengendalikan laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah 

terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur, 

sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin 

menyebabkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

batas umur yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka Undang-

undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria ataupun 

wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia 

dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang menganut prinsip untuk 

mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus 

ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang 

Pengadilan. 

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban 

suami baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat 
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sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dan diputuskan bersama-sama suami isteri. 

C. Perceraian  

1. Istilah Perceraian 

1) Istilah Perceraian Menurut Undang-Undang 

 Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 : 185) 

berarti : v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami isteri; 

talak. Kemudian kata perceraian mengandung arti : n (kata benda), 1. 

Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan. Adapun 

kata bercerai berarti : v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, 

bersatu,dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami-isteri). 

 Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat 

putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. 

 Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, 

yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau 

berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia di atas. 

 Istilah perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya : 

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk 

memutus hubungan perkawinan diantara mereka. 
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b. Peristiwa hukum yang memutus hubungan suami dan isteri, yaitu 

kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan 

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha 

Kuasa. 

c. Putusnya hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. 

 

2) Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum 

 Menurut Abdul Kadir Muhammad (2000 : 108), putusnya 

perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan 

putusnya perkawinan karena perceraian ada 2(dua) istilah, yaitu : cerai 

gugat (khulu’) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan 

Pengadilan disebut dengan istilah cerai batal. 

 Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk 

menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat 

beberapa alasan, yaitu : 

a. Penyebutan istilah cerai mati dan cerai batal tidak menunjukkan kesan 

adanya perselisihan antara suami dan isteri. 

b. Penyebutan cerai gugat (khulu’) dan cerai talak menunjukkan kesan 

adanya perselisihan antara suami dan isteri. 

c. Putusnya perkawinan baik karena putusan Pengadilan maupun 

perceraian harus berdasarkan putusan Pengadilan. 

 Menurut Soemiyati (1982 : 103), perceraian dalam istilah fiqih 

disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. 
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Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah yang artinya 

bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu 

digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian 

suami isteri.  

 Kata talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum, ialah 

segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang 

ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya 

atau perceraian karena meninggalnya suami atau isteri. Selain itu, talak 

juga mempunyai arti yang khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh 

pihak suami. 

 Menurut Sulaiman Rasyid (1995 : 410), dalam Islam dikenal dengan 

talak tebus, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran 

dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan 

dari isteri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. 

Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai dari pihak 

isteri, karena ia benci kepada suaminya. 

 Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur 

Anshori (2011 : 108) menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti 

berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam 

bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk 

putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, 

sebagai berikut : 
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a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui 

matinya salah seorang suami isteri. Adanya kematian itu 

menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan. 

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami karena adanya alasan 

tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. 

Perceraian dalam bentuk ini disebut talak. 

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri karena isteri melihat 

sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami 

tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan 

yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami 

dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. 

Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut khulu’. 

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau isteri yang 

menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. 

Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh. 

2. Pengertian Perceraian 

 Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah 

putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah 

menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah : 

Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai 
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  
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Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang 

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami 

dan isteri tersebut.  

 Menurut Wahyu dan Putu (2006 : 110-111), Pasal 39 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan Pasal ini, 

Wahyu dan Putu menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan 

pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak 

perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi 

menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena 

pada umunya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga 

untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga 

peradilan. 

 Lebih lanjut, Wahyu dan Putu menjelaskan bahwa dengan adanya 

ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang 

Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, 

termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya 

hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang 

Pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan 

bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk 

warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, 

sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa 

peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menetukan 
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lain. Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan tidak menyebutkan 

ketentuan lain menyangkut masalah perceraian ini. 

 Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum 

berikut. 

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 

dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup antara lain 

sebagai berikut : 

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang 

diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada 

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala 

akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

Pengadilan Agama. 

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang 

diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada 

Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala 

akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula 

dipositifkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang 

gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada 

Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya 
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terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh pegawai 

pencatat di Kantor Catatan Sipil 

 

3. Asas Hukum Perceraian 

1. Pengertian Asas Hukum 

 Menurut Mahadi (1989 : 119), kata asas atau prinsip identik dengan 

principle dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah 

principium (kata latin). Principium berarti permulaan, awal, mula sumber, 

asal, pangkal, pokok, dasar, dan sebab. Adapun asas atau prinsip adalah 

sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, 

sebagai tempat yang menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal 

yang hendak dijelaskan. 

Dalam arti tersebut, kata principle dipahamkan sebagai sumber yang 

abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, 

suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai 

dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa (Mahadi, 1989 : 119). 

 Peter Mahmud Marzuki (2003 : 193), menegaskan bahwa asas-asas 

hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan dalam 

pergaulan sosial, yang kemudian diadopsi oleh pembuat Undang-undang, 

sehingga menjadi aturan hukum, namun tidak semua asas hukum dapat 

dituangkan menjadi aturan hukum.  

  Sudikno Mertokusumo (1985 : 33), menegaskan bahwa asas hukum 

bukanlah hukum, melainkan pikiran dasar yang masih umum sifatnya. 

Asas hukum menurut Mahadi bukan norma hukum yang dapat dipakai 
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langsung dalam praktik, sehingga isinya perlu dibentuk lebih konkret. 

Artinya, suatu asas hukum dirumuskan secara abstrak dan umum, harus 

dikonkretisasi menjadi norma hukum positif jika ingin digunakan dalam 

praktik (Mahadi, 1989 : 127).  

 

2. Fungsi Asas Hukum 

Pemikiran hukum yang banyak dianut oleh banyak pemikir hukum 

adalah asas hukum bersifat umum, sedangkan kaidah perilaku (aturan 

hukum) bersifat khusus. Makna umum adalah asas hukum memmpunyai 

wilayah penerapan yang lebih luas daripada kaidah perilaku. Jadi, makin 

luas wilayahnya, maka lebih umum kaidah hukumnya, makin lebih 

abstrak aturan hukum yang dirumuskannya. 

Dalam suatu sistem hukum, asas hukum sebagai kaidah penilaian 

fundamenal adalah kaidah hukum yang paling umum, sehingga kaidah 

hukum itu dalam penerapannya harus dkhususkan dengan 

mengarahkannya kepada situasi faktual. Kaidah hukum yang khusus ini, 

yang timbul dari aturan hukum yang dirumuskan lebih konkret, 

memberikan pedoman yang lebih jelas bagi perbuatan. Asas hukum 

sebagai kaidah hukum yang umum hanya memberikan suatu ukuran nilai 

dalam kaidah perilaku sebagai kaidah hukum yang khusus memperoleh 

bentuk yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan pedoman yang jelas 

bagi perbuatan, misalnya dengan jalan memberikan suatu hak atau 

meletakkan suatu kewajiban (Bruggink. 1996 : 124). 
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Selain itu, menurut Notohamidjoyo,asas hukum memiliki arti 

penting sebagai berikut : 

a. Perundang-undangan harus mempergunakan asas hukum sebagai 

pedoman kerjanya. 

b. Hakim melakukan interpretasi huku berdasarkan asas-asas hukum. 

c. Hakim perlu mempergunakan asas hukum apabila ia akan melakukan 

analogi. 

d. Hakim dapat melakukan koreksi terhadap perundang-undangan 

apabila Undang-undang karena tidak dipakai terancam kehilangan 

maknanya. 

3. Asas –Asas Hukum Khusus Perceraian 

  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum 

perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan umumnya, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar 

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membentuk dan 

mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah 

bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat 

menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan 

adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan 
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dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam 

daftar pencatatan. 

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri 

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya 

dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan 

diputuskan oleh Pengadilan. 

4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu telah 

masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya 

dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu 

harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di 

bawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan 

masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih 

tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami isteri yang 

masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang 

wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan 

itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik 

bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi 

wanita. 

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut 
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prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan 

perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan. 

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik bagi dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami isteri. 

Dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas-jelas 

diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tenteram 

dan bahagia, juga bertujuan untuk mengubah tatanan aturan yang telah ada 

dengan aturan baru yang menjamin cita-cita luhur dari perkawinan melalui 6 

(enam) asas/prinsip yang dominan berikut. 

1. Asas sukarela. Tujan perkawinan adalah membentuk keluarga yang 

bahaga dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

2. Asas partisipasi keluarga da dicatat. Perkawinan merupakan peristiwa 

penting, maka partisipasi orang tua diperlukan terutama dalam hal 

pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan 

keluarga. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan 

agama kepercayaannya masing-masing, juga harus dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Asas monogami. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya 

apabila dikendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari 
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yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu. 

Dengan kata lain, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung 

asas mempersulit poligami. Khusu bagi Pegawai Negeri Sipil diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. 

4. Asas perceraian dpersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka 

mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan 

perbuatan halal yang dibenci Allah. Kalaupun pintu perceraian ini bagi 

orang islam dibuka itu hanya kecil saja, karena imbas negatif dari 

perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan juga 

secara umu berdampak pada masyarakat. 

5. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami isteri harus sudah masak 

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan,agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada 

perceraian. 

6. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan isteri 

adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam 

kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat 

(Muhammad, 1983 : 3). 

 

4. Sumber Hukum Perceraian 

Istilah sumber hukum, menurut Dedi Soemardi (1986 : 5) dapat diartikan 

sebagai sumber hukum dalam arti material, yaitu faktor-faktor yang menentukan 

isi hukum, yang terdiri dari faktor ideal berupa pedoman tentang  
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keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk Undang-undang atau lembaga-

lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya dan faktor 

kemasyarakatan yang berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan 

masyarakat yang mencakup : 

1. Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat. 

2. Kebiasaan dalam masyarakat yang terus berkembang dan pada tingkat tertentu 

ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. 

3. Hukum yang berlaku. 

4. Tata hukum negara-negara lain. 

5. Keyakinan keagamaan dan kesusilaan. 

6. Kesadaran hukum masyarakat. 

 

Lebih lanjut, Dedi Soemardi juga menjelaskan bahwa sumber hukum juga 

dapat diartikan sebagai sumber hukum formal berdasarkan segi bentuknya, yang 

menekankan pada penampilan lahiriyah dari hukum positif yang dapat dipakai 

oleh masyarakat sebagai hukum yang mengatur tingkah laku mereka yang harus 

dituangkan dalam suatu bentuk tertentu, misalnya Undang-undang, kebiasaan, 

trakat, dan putusan-putusan hakim tertentu. 

Kedinamisan sumber-sumber hukum, dalam arti sumber-sumber yang 

menentukan substansi atau isi hukum dan bentuk hukum memang dipengaruhi 

oleh kesadaran hukum dan ditentukan oleh politik hukum. Penjelasan secara 

sistematis mengenai sumber hukum, khususnya sumber hukum perceraian, 

mengarah pada pemahaman sumber hukum material dan sumber hukum formal 

sebagaimana dijelaskan oleh Dedi Soemardi tersebut. Selanjutnya, sumber hukum 
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perceraian yang mencakup baik sumber hukum material maupun sumber hukum 

formal dapat diuraikan sebagai berikut. 

A. Sumber Hukum Material Perceraian 

1. Faktor Ideal : Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental 

Negara 

 Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan 

menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila. 

Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertib hukum nasional Indonesia, 

termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan 

pelaksanaannya. Cita hukum adalah konstruksi pikir yang merupakan 

keharusan untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang 

diinginkan masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari 

cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya (Roeslan 

Saleh, 1996 : 16). 

 Pancasila menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sumber dari segala 

sumber hukum negara, yang menurut penjelasan Pasalnya berarti setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Jadi, Pancasila adalah 

landasan filosofis tertinggi pembentukan hukum perceraian di Indonesia, 

yang berarti pula setiap substansi atau isi hukum perceraian tidak boleh 

bertentangan dengan Pancasila. Dalam kerangka pandangan tentang cara 

keberadaan manusia, maka cita hukum Pancasila berintikan : 
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a. Ketuhanan Yang Maha Esa; 

b. Penghormatan atas martabat manusia; 

c. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara; 

d. Persamaan dan kelayakan; 

e. Keadilan sosial; 

f. Moral dan budi pekerti yang luhur; 

g. Partisipasi  dan transparasi dalam proses pengambilan putusan 

publik (Bernard Arief Sidharta, 2000 : 185) 

2. Faktor Kemasyarakatan : Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang 

Agama dan Kesusilaan Masyarakat 

 Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai 

dengan landasan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat 

mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 

NRI Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung 

segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Jadi, 

berdasarkan Penjelasan UUD 1945 NRI Tahun 1945 ini, segala kenyataan 

yang hidup dalam masyarakat adalah faktor kemasyrakatan yang 

determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam 

Undang-undang Nomor 1Tahun 1974, selain Pancasila dan UUD NRI 

Tahun 1945 sebagai faktor idealnya. 

 Menurut Muhammad Syaifuddin,dkk (2013 : 26), kebutuhan hukum 

masyarakat, khususnya para suami dan isteri yang telah melangsungkan 

perkawinan, tetapi kemudian berkehendak memutuskan hubungan 
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perkawinan di antara mereka dengan cara melakukan perceraian adalah 

faktor yang determinan menentukan substansi atau isi aturan hukum 

perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan aturan 

pelaksanaanya, yang harus menjadi institut yang otentik dan fitri, sehingga 

harus berpijak pada kenyataan masyarakat, dalam arti menggali bahan-

bahan hukumnya yang ada dalam masyrakat. 

 Selanjutnya, keyakinan tentang agama dan kesusilaan dalam 

masyarakatt juga merupakan faktor kemasyarakatan yang determinan 

menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Menurut 

Penjelasannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung di 

dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Ini berarti bahwa pembentuk 

Undang-undang menyatakan bahwa hukum perceraian dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menampung unsur-unsur yang 

terkandung dalam hukum agama-agama dan kepercayaannya di Indonesia. 

 Sebagai contoh dari substansi atau isi hukum perceraian yang 

dipengaruhi oleh hukum agama adalah substansi atau isi Pasal 37 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasalnya, yang menentukan 

bahwa akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat 

atau hukum yang lain. Berdasarkan Pasal ini, hukum agama dapat berlaku 

bagi suami dan isteri yang memutuskan hubungan perkawinan karena 
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perceraian dan menuntut pelaksanaan hak atas harta bersama yang 

diperoleh dalam perkawinan. 

B. Sumber Hukum Formal Perceraian 

1. Peraturan Perundang-undangan 

 Menurut Titon Slamet Kurnia (2009 : 49), yang dimaksud dengan 

peraturan ialah suatu konsep yuridis untuk mengabstraksi pengertian 

tentang keseluruhan kaidah tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang 

berwenang, yaitu negara. Untuk membedakan peraturan yang dibuat 

oleh negara dengan peraturan yang tidak dibuat oleh negara, maka 

dalam bahasa teknis-yuridis di Indonesia ditambahkan istilah 

perundang-undangan sebagai ajektif, sehingga lengkapnya disebut 

peraturan perundang-undangan. 

 Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan adalah : 

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 
umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 
Perundang-undangan. 
 
 Fungsi peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H. Bruggink 

(1999 : 142), ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal 

terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara 

teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk 

melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang 

berwenang. 
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 Indonesia saat ini memiliki Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang perkawinan, termasuk perceraian. Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perceraian disahkan tanggal 2 Januari 1974 dan 

mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, serta dimuat 

dalam Lembaran Negara Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3019. Sistematika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri 

dari 14 bab dan 67 Pasal, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, 

sebagai berikut : 

1. Dasar Perkawinan 

2. Syarat-syarat Perkawinan 

3. Pencegahan Perkawinan 

4. Batalnya Perkawian 

5. Perjanjian Perkawinan 

6. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

7. Harta Benda dalam Perkawinan 

8. Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya 

9. Kedudukan Anak 

10. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak 

11. Perwalian 

 Ketentuan-ketentuan normatif khusus perceraian terkandung 

dalam Bab 8 tentang Putusnya Perkawinan dan Akibat Hukumnya yang 

diuraikan dalam beberapa Pasal. Namun, karena perceraian berkaitan 

dengan kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan isteri, serta 

IMPLEMENTASI PASAL 19 HURUF ..., AGIL BAGUS NUGROHO, F. HUKUM,  UMP 2013



kedudukan, hak dan kewajiban anak, bahkan berkaitan pula dengan hak 

dan kewajiban suami, isteri dan anak-anak atas harta bersama yang 

diperoleh selama perkawinan, maka ketentuan-ketentuan normatif 

dalam bab-bab yang telah diuraikan dalam Pasal-pasal lainnya juga 

berlaku secara sistematis sebagai dasar hukum bagi perceraian. 

 Selanjutnya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan, 

dalam arti norma-norma hukumnya dijabarkan secara lebih konkret 

dalam peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 yang disahkan pada tanggal 1 April 1975 dan dimuat dalam 

Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975 dengan Tambahan 

Lemabaran Negara Nomor 3050. 

 Sistematika PP No. 9 Tahun 1975 terdiri 10 bab dan 49 Pasal, 

yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai 

berikut : 

1.) Ketentuan Umum 

2.) Pencatatan Perkawinan 

3.) Tata Cara Perkawinan 

4.) Waktu Tunggu Perkawinan 

5.) Beristri Lebih dari Seorang 

6.) Ketentuan Pidana 

7.) Penutup  

2. Putusan Pengadilan 

 Putusan pengadilan, menurut penjelasan Titon Slamet Kurnia 

(2009 : 71-72) merupakan sarana paling efektif untuk mengidentifikasi 
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sistem hukum karena putusan Pengadilan sendiri notabene merupakan 

hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam memutuskan kasus hakim 

harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi 

putusannya. Putusan Pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat 

konkret. Putusan Pengadilan berfungsi untuk menegakkan kaidah-

kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan 

kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian demikian 

putusan Pengadilan merupakan salah satu sumber hukum paling 

penting di dalam sistem hukum di samping peraturan perundang-

undangan. 

 Putusan Pengadilan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 adalah sumber hukum terpenting peraturan perundang-undangan 

sebagaimana terdapat dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan 

imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak ada 

perceraian, jika tidak ada putusan Pengadilan. Sebaliknya, tidak ada 

putusan Pengadialan, jika tidak ada perkara perceraian. 

 Menurut Titon Slamet Kurnia (2009 : 89), putusan Pengadilan atau 

Yurisprudensi sebagai sumber hukum sangat penting artinya bagi 

praktek hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu 

memberikan pedoman dalam membanggun argumentasi hukum. 

Kesulitan yang biasa dihadapi ialah peraturan perundang-undangan 

tidak memberikan preskripsi yang diperlukan untuk membangun 
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argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut, maka untuk memperoleh 

kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh pendekatan 

kasus, yaitu membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada 

pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam putusan Pengadilan. 

 Hakim-hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan 

memutus perkara perceraian di Pengadilan dapat mengacu pada 

yurisprudensi dengan menggunakan pendekatan kasus, jika pendekatan 

perundang-undangan tidak menemukan norma-norma hukum 

perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 

pelaksananya yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus-

kasus individual dan konkret tersebut.  

  Putusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara perceraian adalah sumber hukum paling penting dalam hukum 

perceraian, selain peraturan perundang-undangan yang merupakan 

norma hukum positif yang mengikat suami dan isteri yang bercerai, 

yang dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan pemutusannya 

dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan 

pendekatan kasus, yang kemudian hasilnya disistematisasi atau 

diklasifikasi, sehingga dapat dipilah secara tepat norma-norma dalam 

putusan Pengadilan tersebut yang siap akan dipergunakan oleh hakim-

hakim lainnya dalam menyelesaikan perkara perceraian. 

3. Hukum Adat (Customary Law) 

Kebiasaan dalam masyarakat menurut Soerojo Wignjodipoero (1995 : 18), 

dapat berkembang menjadi hukum adat apabila memenuhi 2 unsur, yaitu : 
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a. Unsur kenyataan, yaitu terdapat adanya keyakinan yang sama 

selalu diindahkan oleh rakyat 

b. Unsur psikologis, yaitu terdapat adanya keyakinan pada rakyat, 

bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah 

yang menimbulkan adanya kewajiban hukum 

  Hukum adat dalam masyarakat, menurut Soerojo 

Wignjodipoero (1995 : 22) nampak dalam 3 wujud, yaitu : 

1. Hukum yang tidak tertulis (jus nonscriptum), merupakan bagian 

yang terbesar. 

2. Hukum yang tertulis (jus scriptum), hanya sebagian kecil saja, 

misalnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh raja-raja dahulu, seperti pranatan-pranatan di 

Jawa, peswara-peswara di Bali dan sarakata-sarakata di Aceh. 

3. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya uraian ini adalah 

suatu hasil penelitian yang dibukukan, seperti antara lain buku hasil 

penelitian Supono yang diberi judul Hukum Perdata Adat Jawa 

Barat. 

  Saat ini, dasar yuridis-konstitusional berlakunya hukum adat di 

Indonesia adalah UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada 18 

Agustus 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di negara hukum 

Indonesia. Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memuat 

ketentuan konstitusional, yaitu : 

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. 
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Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat 

yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh masyarakat 

adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum 

perceraian. Kebiasaan dalam masyarakat senantiasa timbul, 

berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah 

laku yang tetap. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, 

yang terlebih dulu harus ada suatu perbuatan faktual yang harus 

dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian untuk diikuti oleh 

sebagian besaar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan 

yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai dengan pola 

sikap hidup bersama masyarakat, barulah kebiasaan itu menjadi hukum 

tidak tertulis. 

Isi hukum perceraian juga dipengaruhi oleh hukum adat yang 

bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan 

kemasyarakatan. Harta bersama dalam perkawinan yang menganut 

pola hukum adat diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan memuat 

ketentuan kategorial bahwa harta benda yang diperoleh selama 

perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan masing-masing 

suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai haidah 

atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 

para pihak tidak menentukan lain. Jadi, Pasal 35 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 menggolongkan harta benda dalam perkawinan 
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menjadi 2 golongan, yaitu harta bersama dan harta bawaan yang pola 

pikirnya dipengaruhi oleh pola pikir hukum adat. 

5. Bentuk-Bentuk Perceraian 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya 

memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini 

berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut 

bentuk-bentuk perceraian, yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian 

itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk 

perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara 

pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraiannya yang 

telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 

1975. 

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang 

diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum 

perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur 

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

1. Talak  

  Secara harfiyah, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkan kata talak 

dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami dan 

isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam 

mengemukakan arti talak secara termologis, ulama mengemukakan 

rumusan yang berbeda, namun esensinya sama, yakni melepaskan 
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hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talaj dan sejenisnya 

Abdul Ghofur Anshori, 2011 : 105-106). 

  Abdul Ghofur Anshori (2011 : 106) menjelaskan bahwa dalam hukum 

Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, 

bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam 

mempertimbangkan sesuatu daripada isteri yang biasanya bertindak atas 

dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat 

diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada isteri. 

  Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, 

terdiri dari 2 macam talak, yaitu : 

1. Talak sunnah, ialah talak yang dibolehkan atau sunnah hukumnya, yang 

diucap 1 kali dan isteri belum digauli ketika suci dari haidh. Jika talak 

yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang 

berbeda dan isteri dalam keadaan suci dari haidh serta belum digauli 

pada tiap waktu suci dari haidh itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, 

sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi. 

2. Talak bid’ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang 

talaknya dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan haidh, juga talak yang 

dijatuhkan ketika isteri suci dari haidh lalu disetubuhi oleh suami. 

Tergolong bid’ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu 

waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat dirujuk 

kembali tergolong talak bid’ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam 

waktu/kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri 
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yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

syariat Islam (Sudarsono, 1994 : 133) 

 Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan 

talak juga terdiri dari 2 macam talak, yaitu sebagai berikut : 

a. Talak raj’i ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami dan suami 

dapat rujuk kembali sengan isteri yang telah ditalak tadi. Dalam 

syariat Islam, talak raj’i terdiri dalam beberapa bentuk, antara lain : 

talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut. Akan 

tetapi, dapat juga terjadi suatu talak raj’i yang berupa talak satu, talak 

dua dengan tidak menggunakan pembayaran juga isteri belum digauli. 

b. Talak ba’in ialah talak yang terjadi sehubungan dengan adanya syiqaq 

yang mengarah kepada suami dan isteri mendatangkan hakim dari 

keluarga masing-masing sebagai juru damai sesuai dengan Surah An 

Nisa ayat 35. Oleh sebab itu, jika terjadinya perselisihan tidak 

semestinya langsung mengajukan cerai, tetapi harus ditempuh 

berbagai cara yang dapat mendamaikan dengan mendatangkan hakim 

keluarga. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkaranya 

baru kemudian diajukan ke hakim Pengadilan.  Apabila isteri ditalak 

syiqaq disebut talak ba’in sugrha. Akan tetapi, di samping itu sebelum 

perselisihan ditangani hakim keluarga suami terlebih dahulu 

mengadakan usaha-usaha, yaitu menasehati, jika isteri tidak 

memperhatikan suami memisahkan tempat tidur, dan jika kedua cara 

itu belum juga terselesaikan  suami dapat memukul dalam batas-batas 

kewajaran. Jadi menurut tuntutan Al Qur’an tindakan tersebut tidak 
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melampaui batas sebagaimana ditegaskan dalam Surah An Nisa ayat 

34 dan ayat 35. Seandainya terjadi penjatuhan talak ba’in kubro oleh 

seorang suami, maka dalam hal ini suami tidak diizinkan lagi untuk 

rujuk dan atau kawin lagi dengan isteri yang telah ditalaknya. Talak 

ba’in kubro terdiri dari beberapa macam, yaitu karena li’an atau 

karena penjatuhan talak untuk ketiga kalinya. Talak ba’in kubro dapat 

terjadi karena li’an atau menuduh zina. Jika perceraian terjadi karena 

tuduhan zina, maka suami isteri selama-lamanya tidak boleh kawin 

lagi. Talak ba’in dapat pula terjadi karena penjatuhan talak yang 

ketiga kalinya. Apabila hal itu terjadi, maka suami tidak dapat kembali 

rujuk lagi tidak dapat menikahi lagi bekas isterinya, kecuali si mantan 

isterinya telah dinikahi orang lain kemudian ternyata cerai oleh suami 

yang belakangan sebagai muhallil. Talak ba’in kubro sebagaimana 

diuraikan di atas, ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 230 

(Sudarsono, 1994 : 133-134). 

Selanjutnya, Abdul Ghafur Anshori (2011 : 133-134) menjelaskan 

macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang 

terbagi menjadi 2 macam talak : 

1. Talak Tanjis, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan langsung, tanpa berkaitan kepada waktu, baik menggunakan 

ucapan sharih atau kinayah. Inilah bentuk talak yang biasa dilaksanaka. 

Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan 

ucapan talak tersebut. 
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2.  Talak Ta’lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi 

kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti 

ucapan suami : “bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya 

talak”. Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah 

syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas, talak jatuh 

segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan 

itu diucapkan. Talak ta’lik ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku 

di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab 

kabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebentuk perjanjian dalam 

perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri 

yang tidak rela dengan itu dapat mengajukan ke Pengadilan sebagai 

alasan untuk bercerai. 

 Kemudian, talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan 

talak itu menurut Abdul Ghafur Anshori dibagi menjadi 2 macam talak. 

a. Talak mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh 

suami yang menjatuhkan  talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil. 

b. Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri 

oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila 

talak itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami terhadap 

isterinya, seperti ucapan : “Saya serahkan kepadamu untuk mentalak 

dirimu”, secara khusus disebut talak tafwidh. Secara etimologi talak 

tafwidh mengandung arti melimpahkan.  
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Dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa nilai dari talak 

adalah hak suami untuk menceraikan isterinya yang harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh hukum Islam, baik yang 

ada pada suami, isteri dan sighat talak, yang berakibat hukum putusnya 

perkawinan antara suami dan isteri. 

2. Syiqaq  

  Menurut Soemiyati (1982 :111-112), menjelaskan bahwa syiqaq itu 

berarti perselisihan atau menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami 

isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan 

satu orang dari pihak isteri. Pengangkatan hakam kalau terjadi syiqaq ini 

merujuk pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 35, yang artinya : 

“dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua suami isteri, 

maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 

dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan 

perbaikan niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”. 

  Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam 

menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar 

(1974 : 174) adalah : 

1. Berlaku adil di antara pihak yang berpekara 

2. Dengan ikhlas berusaha mendamaikan suami isteri tersebut 

3. Kedua hakam itu disegani oleh pihak suami isteri itu 

4. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya apabila pihak yang lain 

tidak mau berdamai 
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Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan 

isteri adalah musyawarah keluarga besarnya, karena merekalah yang paling 

berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika hal ini tidak 

dilalui, maka dapat mengakibatkan kerusakan, permusuhan dan kebencian 

yang banyak melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlak 

dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat dan masyarakat itu sendiri. 

3. Khulu’ 

  Menurut Abdul Ghafur Anshori (2011 : 135), menjelaskan bahwa 

khulu’ yang terdiri dari lafaz kha-la-‘a secara etimologi berarti 

menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu’ 

dengan perkawinan, karena dalam Al Qur’an Surah Al Baqarah (2) ayat 

187, disebutkan suami itu sebagai pakaian dari isterinya dan isteri 

merupakan pakaian bagi suaminya. Penggunaan kata khulu’ untuk 

putusnya perkawinan, karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya 

berusaha menanggalkan pakainnya itu dari suaminya. Dalam arti istilah 

hukum dalam beberapa kitab fikih khulu’ diartikan dengan putus 

perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan 

talak atau khulu’. Khulu’ itu merupakan satu bentuk dari putusnya 

perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, 

dalam khulu’ terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau iwadh. 

  Abdul Ghafur Anshori menjelaskan bahwa khulu’ memiliki beberapa 

unsur yang sekaligus rukun, serta menjadi karateristik dari khulu’. 

a. Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan. 
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Suami hendaklah seseorang yang ucapannya telah dapat 

diperhitungkan secara syara’, yaitu akil baligh dan bertindak atas 

kehendaknya sendiri secara sengaja. Dengan kata lain, suami dalam 

keadaan gila atau di bawah pengampuan tidak sah melakukan khulu’. 

b. Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan. 

Isteri selaku pihak yang mengajukan khulu’ kepada suaminya 

disyaratkan memenuhi hal-hal sebagai berikut. 

1. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti 

istrinya atau yang telah diceraikannya, namun masih berada dalam 

iddah raj’iy.. 

2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta. Karena 

untuk keperluan pengajuan khulu’ ini ia harus menyerahkan harta. 

Untuk syarat ini ia harus seseorang yang telah baligh, berakal 

sehat, tidak di bawah pengampuan, dan cakap bertindak atas harta. 

Kalau syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka yang melakukan khulu’ 

adalah walinya, sedangkan iwadh dibebankan kepada hartanya 

sendiri, kecuali keinginan datang dari pihak wali. Khulu’ dapat 

dilakukan atas kehendak pihak ketiga dengan persetujuan isteri 

atau yang dikenal dengan khulu’ ajnabi. Pembayaran iwadh dalam 

khulu’ ini ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. 

c. Uang tebusan atau iwadh 

Mayoritas Ulama menempatkan iwadh sebagai rukun yang tidak 

boleh ditinggalkan untuk keabsahan khulu’. 

d. Sighat atau ucapan khuluk 
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Menurut Para Ulama ucapan khulu’ terdiri dari dua macam, yaitu 

menggunakan lafaz yang jelas dan terang dan menggunakan lafaz 

kinayah yang harus disertai dengan niat. 

e. Alasan untuk terjadinya khulu’ 

Alasan utama terjadinya khulu’ adalah dengan adanya 

kekhawatiran isteri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai isteri 

yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah. 

4. Fasakh  

  Pengertian fasakh (1981 : 117) dijelaskan oleh Sajuti Thalib ialah suatu 

lembaga pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak 

mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu 

ada cacat celanya. Salah satu hadist Rasul yang membolehkan seorang 

wanita yang sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak 

sederajat dengan suaminya), untuk memilih tetap diteruskan hubungan 

perkawinannya itu atau apakah dia ingin difasakhkan, diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah. 

  Sajuti Talib menegaskan bahwa arti fasakh ialah diputuskannya 

hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui 

cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum 

diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada 

adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di fasakhkannya oleh 

Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu.  

5. Fahisah 
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  Fahisah menurut Al Qur’an  Surah An Nisa (4) ayat 15 ialah 

perempuan yang melakukan perbuatan keji atau perbuatan buruk yang 

memalukan keluarga, seperti mesum, homo seksual, lesbian dan 

sejenisnya. Apabila terjadi peristiwa yang demikian itu, maka suami dapat 

bertindak mendatangkan 4 orang saksi laki-laki yang adil yang 

memberikan kesaksian tentang perbuatan itu, apabila terbukti benar, maka 

kurunglah wanita itu dalam rumah  sampai mereka menemui ajalnya 

(Mohd. Idris Ramulyo, 2004 : 140). 

  Menurut Surah An Nisa (4) ayat 135 dijelaskan tentang kurunganitu 

ialah sampai Allah memberikan jalan kepadanya. Tindakan mengurung itu 

apabila suami dapat mendatangkan 4 orang saksi bahwa isterinya itu telah 

benar-benar telah melakukan perbuatan yang memalukan keluarga, apabila 

kelak wanita tersebut telah sadar dan bertaubat ingin menjadi orang yang 

baik-baik dia harus dibebaskan. Kata fahisah ini dalam ayat lain dalam Al 

Qur’an terutama dihubungkan dengan penyelewengan dalam hubungan 

seks atau perzinaan. 

6. Ta’lik Talak 

  Menurut Sudarsono (1994 : 135), pada prinsipnya ta’lik talak adalah 

suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu 

sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. 

Dalam kenyataan, hubungan suami isteri menjadi putus berdasarkan ta’lik 

talak dengan adanya beberapa syarat, yaitu : 

a. Berkenaan dengan adanya peristiwa di mana digantungkan talak 

berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. 
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b. Menyangkut masalah ketidakrelaan isteri.  

c. Apabila isteri sudah tidak rela, maka ia boleh menghadap pejabat yang 

berwenang menangani masalah ini, yang dalam hal ini Kantor Urusan 

Agama. 

d. Isteri membayar iwadl melalui pejabat yang berwenang sebagai 

pernyataan tidak senang terhadap sikap yang dilakukan suami 

terhadapnya. 

Menurut penjelasan Soemiyati (1982 : 116), pembacaan ta’lik talak 

tidak merupakan keharusan, melainkan hanya kesukarelaan. Namun, pada 

umumnya hampir semua suami mengucapkan ta’lik talak setelah 

melakukan akad nikah. Ta’lik talak ini diadakan dengan tujuan untuk 

melindungi kepentingan si isteri supaya tidak dianiaya oleh suami. Jika 

diperhatikan jatuhnya ta’lik talak ini hampir sama dengan khulu’, sebab 

sama-sama disertai uang iwadl dari pihak isteri. Sehingga talak yang 

dijatuhkan atas dasar ta’lik talak dianggap sebagai talak ba’in, suami 

boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad 

nikah baru. Akad nikah ini baru boleh dilaksanakan baik dalam masa 

iddah maupun sesudah masa iddah habis. Talak satu yang dijatuhkan 

suami berdasarkan ta’lik, mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, 

apabila keduanya kembali melakukan perkawinan lagi. 

7. Ila’ 

 Ila’ berasal dari bahasa Arab, yang secara arti kata berarti tidak mau 

melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Dalam hukum 

Islam, bila seorang suami suami marah kepada isterinya, maka sebelum ia 
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menjatuhkan talak, ada cara lain yang dapat ditempuh, yakni ila’ atau 

bersumpah untuk tidak mendatangi isterinya selama saat tertentu dengan 

harapan menjadi pelajaran kepada isterinya agar dia tidak dapat durhaka 

lagi kepada suaminya.  

 Ila’ menurut penjelasan Sudarsono adalah suatu bentuk perceraian 

sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa suami tidak 

akan menggauli isteri. Apabila suami telah bersumpah tidak akan 

menggauli isterinya, maka suami diberi kesemoatan dalam jangka waktu 

empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan 

mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan isteri atau 

menalak isterinya.  

 Syaikh Hasan Ayub (2002 : 349-350) menjelaskan bahwa syarat-syarat 

ila’ ada 4 yaitu sebagai berikut : 

a. Bersumpah dengan nama Allah atau dengan salah satu sifat-Nya, tidak 

ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa sumpah dengan nama 

Allah atau sifat-Nya disebut ila’. Bila ia bersumpah tidak menggauli 

isteri bukan dengan nama Allah, seperti bersumpah dengan bercerai, 

pembebasan budak, sedekah harta, haji, zhihar, maka ada dua 

pendapat : 

1. Ia tidak dapat dianggap mu’li (orang yang melakukan ila’) dan ini 

adalah riwayat dari Ahmad dan pendapat Syafi’i dalam qaul 

qadim. 

2. Ia dinggap mu’li dan ini adalah riwayat kedua milik Ahmad dan 

qaul jadid syafi’i. 
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b. Suami bersumpah tidak menyetubuhi lebih dari 4 bulan.  

c. Suami bersumpah tidak senggama pada vagina. Seandainya ia 

mengatakan “Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu di anus”, maka ia 

tidak disebut mi’li, karena ia tidak meninggalkan persetubuhan yang 

wajib baginya, dan ia tidak merugi lantaran suami meninggalkan 

persetubuhan melalui anus. Persetubuhan ini diharamkan, dan ia 

menegaskan pantangan dirinya terhadap persetubuhan tersebut dengan 

sumpah. 

d. Yang disumpahkan adalah isterinya berdasarkan firman Allah, 

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh 4 bulan 

(lamanya)’, karena selain isteri tidak berhak disetubuhi, sehingga ia 

tidak disebut mu’li terhadapnya, sama seperti orang asing. 

8. Zhihar  

  Zhihar adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan ila’. Arti 

zhihar ialah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya 

sama dengan punggung istrinya. Ibarat seperti ini erat kaitannya dengan 

kebiasaaan masyarakat Arab, apabila masyarakat Arab marah, maka 

ibarat/penyamaan tadi sering terucap. Apabila ini terjadi berarti suami 

tidak akan menggauli isterinya (Sudarsono, 1994 : 141). 

  Menurut hukum Islam, jika terjadi zhihar, maka suami telah 

menceraikan isterinya. Ketentuan mengenai zhihar ini diatur dalam al 

Qur’an Surah Mujadalah ayat 2-4, yang isinya sebagai berikut : 

a. Zhihar ialah ungkapan yang berlaku khusus bagi orang Arab yang 

artinya suatu keadaan di mana seorang suami bersumpah bahwa 
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baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini berarti 

dia tidak akan mencampuri isterinya lagi. 

b. Sumpah seperti ini termasuk hal yang mungkar, yang tidak disenangi 

oleh Alllah dan segaligus merupakan perkataan dusta dan paksa. 

c. Akibat dari sumpah itu ialah terputusnya ikatan perkawinan antara 

suami isteri. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, 

maka wajiblah suami membayar kafarat-nya terlebih dahulu, 

d. Bentuk kafarat-nya adalah melakukan salah satu perbuatan di bawah 

ini dengan berurut menurut urutannya menurut kesanggupan suami 

yang bersangkutan, yaitu memerdekakan seorang budak, puasa dua 

bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. 

Pertanyaan yang timbul adalah dapatkah isteri membantu suaminya 

untuk membayar denda, misalnya isteri memberi pinjaman kepada 

suaminya yang melarat untuk membayarkan denda kepada 60 orang 

miskin. Menurut Muhammad Thalib, di mana Rasullulah membenarkan 

Salamah bin Shakhr al-Bayadhi untuk meminta bantuan dari orang kaya 

dari Bani Zurayqi guna membayar dendanya, maka isteri pun boleh 

membantu suaminya untuk membayar denda agar ia dapat melunasi 

tanggung jawabnya dalam menebus dirinya dari perbuatan zhirar. 

9. Li’an 

  Perkawinan dapat putus karena li’an. Li’an diambil dari kata la’n 

(melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia 

menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. 

Perkara ini disebut li’an, ilti’an (melaknat diri sendiri) dan mula’anah 

IMPLEMENTASI PASAL 19 HURUF ..., AGIL BAGUS NUGROHO, F. HUKUM,  UMP 2013



(saling melaknat). Li’an diambil dari firman Allah : “Dan (sumpah) yang 

kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang 

berdusta”. 

  Soemiyati (1982 : 119-120) menjelaskan bahwa dalam hukum 

perkawinan Islam, sumpah li’an ini dapat mengakibatkan putusnya 

perkawinan anatara suami isteri untuk selama-lamanya. Proses 

pelaksanaan perceraian karena li’an diatur dalam Al Qur’an Surah An-Nur 

ayat 6-9 berikut. 

a. Suami yang menuduh isterinya berzina harus mengajukan saksi yang 

cukup yang turut menyaksikan perbuatan penyelewengan tersebut. 

b. Kalau suami tidak dapat mengajukan saksi, supaya ia tidak terkena 

hukuman menuduh zina, ia harus mengucapkan sumpah lima kali. 

Empat kali dari sumpah itu menyatakan bahwa tuduhannya benar dan 

sumpah kelima menyatakan bahwa ia sanggup menerima laknat Tuhan 

apabila tuduhannya tidak benar. 

c. Untuk membebaskan dari tuduhan si isteri juga harus bersumpah lima 

kali. Empat kali ia menyatakan tidak bersalah dan yang kelima ia 

menyatakan sanggup menerima laknat Tuhan apabila ia bersalah dan 

tuduhan suaminya benar. 

d. Akibat dari sumpah isteri ini telah terbebas dari tuduhan dan ancaman 

hukuman, namun hubungan perkawinan menjadi putus untuk selama-

lamanya. 

Akibat hukum dari ucapan li’an suami, menurut penjelasan Mohd. Idris 

Ramulyo (2004 : 146) adalah : 
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1. Suami terhindar dari hukuman menuduh zina. 

2. Dilakukan hukuman zina terhadap isteri. 

3. Hubungan perkawinan menjadi putus. 

4. Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada 

ibunya. 

5. Isteri haram selama-lamanya terhadap suami, tidak dapat kembali 

hidup bersuami isteri. 

6. Pihak isteri hanya dapat terhindar dari hukuman li’an setelah suami 

menyatakan sumpah, apabila isteri bersedia menyatakan sumpah li’an 

pula. 

10. Murtad  

Syaik Hasan Ayyub (2002 : 402) menjelaskan bahwa apabila salah 

seorang suami isteri murtad sebelum terjadi persetubuhan, maka nikah 

terkena fasakh menurut pendapat mayoritas ulama. Dituturkan dari Abu 

Daud bahwa pernikahan tidak terkena fasakh sebab kemurtadan, karena 

menurut ketentuan dasar nikahnya tetap sah. Apabila kemurtadan terjadi 

setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat 

mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat 

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa 

perpisahan ditunda hingga berakhirnya iddah. Apabila yang murtad itu 

kembali masuk Islam sebelum iddah berakhir, maka suami isteri tetap 

dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai iddah 

berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad. Ini adalah mazhab 

Syafi’i, riwayat kedua dari Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri berdasarkan 
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ketentuan dasar di atas mengenai kemurtadan sebelum terjadinya 

persetubuhan. 

Menurut Mohd. Idris Ramulyo (2004 : 147), apabila salah seorang 

dari suami dan isteri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah 

hubungan perkawinan mereka. Dasar hukumnya dapat diambil i’tibar dari 

al Qur’an Surah Al Baqarah ayat 221, yang melarang menikah baik laki-

laki yang tidak beragama Islam. Di samping itu, Al Qur’an Surah Al 

Baqarah ayat 229 pun dapat dipergunakan, karena salah satu pihak tidak 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu Al Quranul Karim. Akan 

tetapi, adakalanya lembaga murtad ini sering disalahgunakan, karena ingin 

mempermudah perceraian salah satu pihak menyatakan dirinya murtad. 

6. Alasan-Alasan Hukum Perceraian 

1. Pengertian Alasan-Alasan Hukum Perceraian 

  Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari 

pengertian “alasan” dan kata “hukum” yang merupakan dua kata kuncinya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997 : 23), kata “alasan” berarti 

1. Dasar; hakikat; asas; 2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk 

menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan dan sebagainya; 3. Yang 

menjadi pendorong (untuk berbuat); 4. Yang membenarkan perlakuan 

tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa. 

  Selanjutnya, kata “hukum” berarti peraturan perundang-undangan yang 

merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang 

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau 
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ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.  

  Dengan memperhatikan kata “alasan” dan “ hukum” di atas, maka 

dapat ddibangun pengertian “alasan-alasan hukum perceraian”, yaitu alas 

atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan 

an atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara 

perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum Nasional, yaitu peraturan 

perundang-undangan, khususnya  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 

hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan hukum adat ( Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013 : 175).  

2. Macam-Macam Alasan Hukum Perceraian 

  Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan 

lahir batin antara suami isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan 

keluarga ( rumah tangga ) antara suami dan isteri tersebut. Perceraian 

adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum 

membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan 

mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. 

  Perceaian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975), yaitu : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di 

luar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. 

6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumah tangga. 

 

7. Putusnya Perkawinan  

Perihal putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII, pada Pasal 38 

sampai dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Bab V 

dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36. 

Putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII Pasal 38 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : 

Perkawinan dapat putus karena : 

a. Kematian 

b. Perceraian dan 

c. Atas keputusan Pengadilan 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan diatur dalam 

Pasal 113, isi dari Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan isi pada 

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian tidak bisa 

dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. 

Putusnya perkawinan karena kematian adalah perceraian karena 

matinya salah satu pihak (suami/isteri). Putusnya perkawinan karena kematian 

ini tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinan di sini 

bukan kehendak bersama atau salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan. 

Putusnya perkawinan karena perceraian ini dapat juga karena cerai 

talak (Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975). Perceraian ini harus dilakukan di 

depan sidang Pengadilan Agama, berdasarkan alasan-alasan yang dapat 

dibenarkan. Alasan-alasan mana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perceraian ini terhitung sejak saat talak 

dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 

1975). 

Putusnya perkawinan karena keputusan Pengadilan oleh K.Watjik 

Saleh dalam bukunya Uraian Peraturan pelaksanaan (UUP) disebut dengan 

istilah cerai gugat, justru UUP dan peraturan pelaksanaannya menyebutkan 

bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan (Riduan Syahrani, 1989;48). 
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D. Pasal 19 Huruf b PP No. 9 Tahun 1975 

Isi Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : 

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain dli 
luar kemampuannya.” 
 

Persoalan yang timbul dari isi Pasal di atas tentu saja merupakan salah 

satu penyebab terjadinya perceraian. Akibat dari faktor ekonomi atau faktor 

kecemburuan sosial yang terjadi di dalam keluarga bisa menyebabkan adanya 

salah satu pihak yang tidak suka atau tidak terima akan hal itu. Hal ini bisa 

memicu pertengkaran yang mengakibatkan salah satu pihak pergi meninggalkan 

isteri atau suaminya. Apabila salah satu pihak pergi meninggalkan meninggalkan 

pihak lain selama bertahun-tahun tanpa kejelasan yang pasti atau izin kepada 

pihak yang terkait dengan demikian bisa dikatakan kalau salah satu pihak yang 

pergi tersebut telah melanggar taklik talak. 

Substansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Jika 

dilihat dari sistematika penyusunan kompilasi, nampaknya kompilasi lebih 

menitikberatkan esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini tampak dari 

pemuatannya dalam Pasal 45 dan 46 diatur lebih rinci dari pada pemuatannya 

dala, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan. Dalam praktik Peradilan Agama, 

baik ia sebagai perjanjian ataupun sebagai alasan perceraian, maka hakim harus 

secara tegas mempertimbangkannya dalam putusannya. Hendaknya hakim 

mempertajam upaya dalam mengonstatir, mengkualifisir maupun mengkonstituir 

perkaranya, sehingga kecenderungan selama ini untuk menggiring atau 
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mengarahkan perkara cerai gugat menjadi perkara cerai taklik talak dapat 

dikurangi. Di samping itu hendaklah hakim menjuntokan dengan alasan 

perceraian menurut Undang-undang, baik yang dimuat dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun perluasannya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam (Abdul Manan, 2009 : 402). 
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