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ABSTRAK 

     Allah Swt memerintahkan manusia untuk memakmurkan alam semesta ini dan 

salah satu cara nya yaitu melalui perkawinan. Melalui perkawinan diharapkan 

dapat tercipta keluarga yang harmonis yakni keluarga yang sakinnah, mawaddah, 

warahmah. Apabila keluarga jauh dari kata harmonis bahkan cenderung 

bertengkar maka Allah bukakan suatu jalan yakni perceraian. Perceraian dapat 

terjadi diakibatkan bermacam-macam hal, salah satunya yaitu akibat telah terjadi 

perbedaan agama diantara suami isteri. Putusnya perkawinan dikarenakan 

pasangan murtad dilakukan dengan fasakh. Namun adapula pengadilan agama 

yang memutusnya dengan penjatuhan talak bain sughra. Apa dasar pertimbangan 

hakim dalam Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Gst dan Putusan Nomor : 

15/Pdt.G/2017/PA.Kras dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap disparitas 

putusan hakim pada perkara perceraian pasangan yang murtad tersebut  ? 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas putusan hakim pada 

perkara perceraian pasangan yang murtad ditinjau dari aspek hukum Islam. 

penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (Library Research) yang 

bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian kualitatif. Data primer 

penelitian ini yaitu Al-Qur’an dan Putusan Nomor:8/Pdt.G/2011/Pa.Gst 

Pengadilan Agama Gunungsitoli serta Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/Pa.Kras 

Pengadilan Karang Asem. Sumber data sekunder yaitu buku-buku ilmiah, jurnal 

ilmiah, dan kompilasi hukum Islam. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 

metode dokumentasi. Pengolahan data melalui pemeriksaan, penandaan, 

rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian dianalisis dalam kerangka berfikir 

deduktif. Kedua putusan ini memiliki disparitas yakni dalam hal penjatuhan 

putusan oleh majelis hakim, jika diperhatikan kedua putusan ini memiliki illat 

yang sama yakni sama-sama pasangan yang murtad. 

     Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penetapan suatu keputusan oleh 

majelis hakim dipertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan penggugat dan 

tergugat, serta segala kemungkinan untuk kembali dalam ikatan perkawinan. 

Majelis hakim memutuskan menjatuhkan talak bain sughra hal ini dikarenakan 

penggugat yang merupakan isteri ini telah murtad dan kembali ke agamanya yag 

semula yakni Kristen Prostestan. Perempuan agama Kristen dalam agama Islam 

dipandang sebagai ahli kitab sehingga tetap sah perkawinannya. Sebaliknya pada 

perkara cerai yang kedua diketahui tergugat yakni suami telah murtad dan kembali 

ke agamanya yang semula yakni agama Hindu. Dalam agama Islam tidak sah 

apabila wanita muslim dinikahkan dengan selain lelaki muslim. Oleh karena itu 

fasakh perkawinan mereka. Kesimpulannya bahwa majelis hakim memutus 

penjatuhan talak atau penetapan fasakh berdasarkan fakta persidangan dan 

latarbelakang agama masing-masing pihak. 
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MOTTO 

 

 

                            

  } ( 3ال عمران) :501   { 

Artinya: “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan 

berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka 

Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.” {Q.S Ali Imrān (3) 

: 105} 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Sebelum membahas masalah lebih lanjut saya ingin menjelaskan apa 

yang dimaksud di dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam 

Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Perceraian Pasangan 

Yang Murtad (Studi Pada Putusan No : 8/Pdt.G /2011/PA.Gst. Dan 

Putusan No : 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)” Adapun maksud dan pengertiannya, 

dapat dilihat dari penjelasan berikut ini: 

1. Analisis 

Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk  mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
1
 

2. Hukum Islam 

Pengertian hukum Islam menurut ahli fiqh abdul wahab khalaf :  

ِيريًا اَْو وْضًعاْْيَ طََلباً اَو تَْ فِ َكل  َعل ِق بِاَفْ َعاِل اْلمُ ت َ رِِع اْلمُ اِخطَاُب الش    
Titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, 

yang dapat berupa tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.
2
 

3. Disparitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna perbedaan.
3 Disparitas 

juga diartikan sebagai penerapan kaidah hukum yang berbeda-beda

                                                             
      

1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58. 

      
2
 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, Alih Bahasa Fais El Muttaqin, Ilmu Ushul Fikih : 

Kaidah Hukum  Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 100. 

      
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat…., h. 335. 
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dalam menyelesaikan kasus yang serupa.
4
 Dalam hal ini perbedaan 

yang dimaksud dalam Putusan Nomor : 8 / Pdt.G / 2011/ Pa.Gst dan 

Putusan Nomor : 15 / Pdt.G / 2017/ Pa.Kras. 

4. Putusan Hakim 

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa antara para pihak.
5
 

5. Perceraian 

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan 

keputusan pengadilan da nada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak 

akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
6
 

6. Pasangan 

Ialah yang selalu dipakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang.
7
 

Dalam hal ini makna pasangan adalah suami atau istri. 

7. Murtad 

Murtad adalah ke luar dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran.
8
 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam 

skripsi ini adalah suatu upaya untuk menganalisis disparitas yang terdapat pada 

putusan hakim pada perkara perceraian pasangan yang murtad studi Putusan 

                                                             
      

4
 Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Popoler, (Surabaya: Arkola,2001),h. 

117. 

      
5
 Soedikno Mertokoesoemo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan pertama, edisi ke-II, 

(Yogyakarta: Penerbit Liberty,1985), h. 172. 

      
6
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Undang-Undang No 1 Tahun 1974Tentang  

Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty,1982), h. 12. 

      
7
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 

Keempat…., h. 1025. 

      
8
 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana  Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 120. 
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Nomor : 8 / Pdt.G / 2011/ Pa.Gst dan Putusan Nomor : 15 / Pdt.G / 2017/ 

Pa.Kras. 

B. Alasan Memilih Judul 

     Adapun yang menjadi alasan  dalam memilih judul penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

a. Bahwa terjadi disparitas penjatuhan talak ba’in sughra oleh hakim 

pada pasangan yang murtad, sehingga dipandang perlu mencari 

sebab-sebab penjatuhan putusan tersebut. 

b. Berusaha memberikan kontribusi dalam perkembangan Hukum 

Islam 

2. Alasan Subjektif 

a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang  ditempuh sebagai 

mahasiswa di jurusan Akhwal Al-Syakhsiyyah yang meliputi 

hukum keluarga  

b. Permasalahan dalam pernikahan yang selalu saja terjadi serta 

kemudahan dalam mencari data terkait dengan permasalah 

tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah 

     Allah Swt. menciptakan manusia untuk memakmurkan dunia ini dan 

dengan segala yang telah Allah ciptakan didalamnya. Menjaga 

kemakmuran alam semesta ini dapat terus dilakukan oleh manusia dengan 

cara bereproduksi. Kemakmuran alam semesta bergantung pada 
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keberadaan manusia dan keberadaan manusia bergantung atas adanya 

perkawinan.
9
 

    Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang 

sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah diadakan adalah untuk  

selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri 

bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, 

menikmati naungan kasih sayang, dan dapat memelihara anak-anaknya 

hidup dalam pertumbuhan yang baik.
10

  

     Perkawinan juga harus memenuhi persyaratan sahnya nikah dan bukan 

pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Perkawinan yang dilakukan 

secara kufu akan mendatangkan suatu kebahagiaan dalam rumah tangga. 

Kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga hendaknya dilandaskan 

kepada prosedur perkawinan yang sah dengan memperhatikan landasan 

perkawinan yang kokoh.
11

 Seseorang yang berpikir untuk mewujudkan 

dan menginginkan berkeluarga, akan memperhatikan dengan penuh 

kejelasan dan berupaya mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai 

tugas terpenting.
12

 

     Apabila hubungan perkawinan yang kokoh dalam keluarga terdapat 

permasalahan yang pelik dalam Islam terdapat satu jalan keluar yakni 

 

                                                             
      

9
 Ali Ahmad Al-Jurjawi, Hikmatut Tasry’ Wa Falsafatuhu Juz II, (Singapura: Haramain, tt), 

h.7. 

      
10

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid VIII, (Bandung : PT Alma’arif,1980), h. 7. 
      

11
 M. Wagianto, Kritik Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fakta Hukum Pembatalan 

Perkawinan Di Pengadilan Agama Depok Jawa Barat, ( Al-'Adalah Vol XII, 2014): h. 267. 

      
12

 Achmad Asrori, Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam 

Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam, ( Al-'Adalah Vol XII, 2015): h. 808. 
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perceraian. Namun alangkah baiknya jika sebelum itu terjadi diadakan 

upaya-upaya untuk  mendamaikan pasangan suami istri tersebut. seperti 

dalam firman Allah Swt : 

                               

                     }( ٤الّنساء : )٣۵{ 

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 

bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. {Q.S An-Nisā (4) : 35}
13

 

      

Maksudnya, seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan 

seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami agar keduanya 

bermusyawarah, membicarakan masalah keduanya, dan menentukan 

tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat, apakah itu 

berupa perceraian atau rujuk.
14

 

     Putusnya ikatan perkawinan dalam Islam dapat dilakukan dengan 3 

cara yaitu : talak , khulu’ dan fasakh. Lafadz talak berarti melepaskan 

ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang 

khusus dan sindiran dengan niat talak.
15

 Sementara itu khulu’ yaitu    

perceraian yang terjadi atas perintah isteri dengan memberikan tebusan                  

atau iwadh kepada suami untuk  dirinya dan perceraian disetujui oleh 

                                                             
      13 Departemen Agama RI, Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah 

,(Tangerang Selatan: Kalim, 2011), h. 85. 
      

14
 Muhammad Nasib Rifa’I, Kemudahan Dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid I, 

(Jakarta: Gema Insani,2011), h. 533. 

      
15

 Dahlan Idhami, Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga  Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 

t.t.), h. 64. 
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suami.
16

 Kemudian fasakh berarti merusak atau melepas tali ikatan 

perkawinan, terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah 

(yang sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah 

berlakunya akad. 

     Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang 

harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang 

lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk  

menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia.
17

   

     Dimana semua perbuatan masyarakatnya diatur dalam suatu peraturan. 

Baik dalam penyelesaian sengketa, pemberian hak dan kewajiban diatur 

dalam peraturan. Dalam penyelesaian sengketa atau konflik baik dalam 

ranah perdata dan pidana dapat diselesaikan melalui peradilan sebagai 

lembaga yang berwenang dalam penegakkan hukum. 

     Peradilan sendiri adalah kekuasaan negara dalam menerima, 

memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara untuk  

menegakkan hukum dan keadilan.
18

 Dalam sistem penegakkan hukum di 

Indonesia terdapat 4 lingkungan pengadilan yaitu: peradilan umum, 

peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer.
19

 

 

                                                             
      

16
 Nasruddin, Fiqh Munakahat (Bandar Lampung : TeamMsBarokah, 2015), h. 118. 

      
17

 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di 

Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), h. 1. 

      
18

 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Di Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), h. 

6. 

      
19

 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013) , 

h. 11. 
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     Dalam penyelesaian permasalahan perdata khusus yang di anut oleh 

masyarakat yang beragama Islam, diselesaikan di pengadilan agama. 

Peradilan agama adalah peradian Islam di Indonesia , sebab dari jenis-jenis 

perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara 

menurut agama Islam.
20

 Secara umum kewenangan mengadili dalam 

lingkungan peradilan agama meliputi perkara perkara perdata seperti 

perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum Islam, wakaf dan shodaqoh.
21

 Perkara perkawinan yang di tangani 

oleh pengadilan agama  meliputi perkara cerai talak, percara cerai gugat, 

permohonan nafkah anak, harta bersama. 

     Apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan peradilan 

secara mutlak menjadi kewenangannya untuk  memeriksa dan memutus 

perkara. Namun Pengadilan Agama diharuskan untuk  meneliti perkara 

yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau 

bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama 

dilarang menerimanya.
22

 

     Salah satu sebab perceraian di Indonesia adalah perkawinan yang 

dilangsungkan walau dengan perbedaan latar belakang agama yang dianut. 

Allah Swt berfirman :  

                                                             
      

20
 Ibid., h. 6. 

      
21

 M.Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar 

Grafika,2005), h. 137. 

      
22

 Linda Firdawaty, "Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 

Tentang Kekuasaan Peradilan Agama." Al-'Adalah 10.2 (2011): 213-220. 
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          }( ۲البقرة : )۲۲۲{ 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 

lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik 

hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. {Q.S Al-Baqarah (2) : 221}
23

 

 

     Sungguh haram hukumnya lelaki muslim kawin dengan wanita 

musyrik, dan lelaki musyrik kawin dengan wanita muslimah. Haram 

mengadakan perkawinan antara dua hati yang tidak sama akidahnya. 

Apabila dia telah beriman maka hilanglah sekat yang memisahkan. 

Dapatlah bertemu kedua hati itu pada akidah terhadap Allah. Bahkan 

dalam ayat tersebut Allah Swt menegaskan bahkan wanita atau lelaki 

budak yang mukmin lebih baik dibandingkan dengan wanita atau lelaki 

musyrik walau mereka dari kalangan bangsawan sekalipun dikarenakan 

penisbatan kepada Islam akan mengangkat derajatnya. 

     Jalan laki-laki dan wanita musyrik adalah ke neraka, seruan mereka 

juga ke neraka. Sedangkan, jalan laki-laki mukmin dan wanita mukminah 

adalah jalan Allah, jalan yang yang menuju surga dan ampunan dengan 

                                                             
      23 Departemen Agama RI, Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah)…., h. 36. 
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izin-Nya. Walau ada beberapa perbedaan pendapat kebolehan lelaki 

muslim kawin dengan wanita ahli kitab. Adapun masalah perkawinan 

lelaki ahli kitab dengan wanita muslimah maka hal ini terlarang. Hal ini 

berbeda dengan perkawinan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab yang 

tidak mempersekutukan Allah dalam hal ini terdapat perbedaan hukum. 

     Sesungguhnya anak-anak itu dinisbatkan kepada ayahnya menurut 

hukum syariat Islam, sebagaimana istri juga berpindah kepada keluarga 

suami, kaumnya, dan tempat tinggalnya menurut hukum kenyataan. Maka, 

apabila seorang lelaki muslim kawin dengan wanita ahli kitab (yang tidak 

mempersekutukan Allah) berpindahlah wanita itu kepada keluarga si 

suami, dan anak-anak yang dilahirkannya dinisbatkan kepada suaminya. 

Maka Islamlah yang melindungi dan menaungi tempat perlindungan itu. 

Dan sebaliknya, kalau seorang wanita muslimah kawin dengan lelaki ahli 

kitab, maka dia akan hidup jauh dari keluarganya. Kadang-kadang karena 

kelemahannya dan sudah hidup menyatu dengan suami dan keluarganya 

yang non-muslim, maka ia terfitnah dari keislamannya. Anak-anaknya pun 

dinisbatkan kepada bapaknya dan beragama dengan agama yang bukan 

agama si ibu (muslimah), padahal Islam wajib melindungi selamanya. 

     Sekarang kita liat bahwa perkawinan beda agama ini merupakan 

malapetaka dalam rumah tangga muslim. Satu hal yang tidak dapat 

diingkari dalam kenyataan, isteri yang beragama yahudi atau nasrani atau 

yang tidak beragama, membentuk dan mewarnai rumah tangga dan anak-

anaknya dengan shighah-nya, dan menjauhkan generasi (anak-anaknya) 
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dari Islam dengan sejauh-jauhnya. Khususnya dikalangan masyarakat 

jahiliyah yang kita hidup ditengah-tengahnya sekarang ini, dimana Islam 

hanya menjadi sebutan di bibit saja, atau pada lelaki yang tidak berpegang 

pada Islam melainkan dengan sangat rapuh yang segala keputusan akhir 

urusannya ditentukan oleh si isteri yang berbeda agama itu.
24

 

Nabi Muhammad Saw pula bersabda mengenai kriteria memilih pasangan, 

yaitu : 

ثَنَا زَُهي ْرُْبُن َحرْ  ثَ َنا ََيََْي ْبُن َسِعْيٍد َحد  ٍب َوُمَُم ُد ْبُن اْلُمثَ َّن  َو ُعبَ ْيُداهلِل ْبُن َسِعْيٍد َقاُلوا َحد 
َعْن ُعبَ ْيِداهلِل َأْخبَ َرِن َسِعيُد ْبُن َأِب َسِعيٍد َعْن أَبِْيِه َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َعْن الن ِبِّ َصل ى اهللُ 

 ا َوِلديِْنَها, َفْظَفْر ِبَذاتَكُح اْلَمْرأَُة ِِلَْرَبٍع : ِلَماِِلَا َوِِلََسِبَها َوِِلََماِلَِ تُ نْ َعَلْيِه َوَسل َم َقاَل 
ْيِن, َترَِبْت َيَداَك )روى ومسلم(  الدِّ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, 

Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 

'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari 

ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; 

karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena 

agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu 

beruntung."(HR Muslim)
25

 

     Rasulullah Saw memberi arahan untuk  memilih kriteria calon pasangan 

dari agama niscaya akan beruntung,  sehingga jika terjadi perkawinan yang 

tidak berdasarkan se-kufu’ beda agama dikhawatirkan akan terjadi 

permasalahan dalam rumah tangga. 

     Pemahaman keagamaan (fikih) bangsa Indonesia banyak dipengaruhi 

oleh mazhab sunni atau lebih spesifiknya dipengaruhi oleh mazhab syafi’i, 

                                                             
      

24
 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zilalil Qur’an, (Jakarta : Gema Insani, 2006), h. 287. 

      
25

 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mukhtashar shahih Muslim, (Jakarta : Pustaka 

as-Sunnah, 2008), h. 510. 
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hal ini tentu mempengaruhi terhadap terhadap pemahaman mengenai 

permasalahan keislaman maupun studi dan pengembangan kajian hukum 

Islam.
26

  

     Banyak kasus perceraian yang ditangani oleh peradilan agama. Salah 

satunya Putusan Nomor : 8/Pdt.G /2011/PA.Gst. dan Putusan Nomor : 

15/Pdt.G/2017/PA.Kras, dua kasus perceraian yang terjadi antara antara 

penggugat dan tergugat namun beda agama. 

     Terdapat disparitas dalam kedua putusan itu, pada Putusan Nomor : 

8/Pdt.G /2011/PA.Gst merupakan kasus cerai gugat, pada putusan ini 

penggugat beragama Kristen Protestan , lalu menikah dengan tergugat 

secara Islam, lalu setelah lama hidup berumah tangga penggugat kembali 

ke agamanya yang semula yaitu Kristen Protestan lalu penggugat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gunungsitoli dan pengadilan 

memutus mejatuhkan talak ba’in sughra tergugat atas penggugat. 

     Sementara itu pada Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PA.Kras, pada 

perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat. Dimana penggugat 

beragama Islam sementara tergugat semua beragama Hindu lalu memeluk 

Islam, dan melangsungkan pernikahan secara Islam setelah lama 

membangun rumah tangga , tergugat kembali ke agamanya yang semula 

yaitu agama Hindu. Setelah penggugat mengajukan gugatan perceraian ke 

Pengadilan Agama Karang Asem lalu hakim mengadili memutus fasakh 

bagi pernikahan keduanya. 

                                                             
      

26
 Muhammad Jayus, Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia, ( Al-

'Adalah Vol XI, 2013): h. 258. 
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     Disini terdapat kesamaan illat dalam kasus tersebut yakni pasangan 

sama sama murtad keluar dari agama Islam, namun terdapat perbedaan 

hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dimana pada  

Putusan Nomor : 8 / Pdt.G / 2011/ Pa.Gst hakim memutus penjatuhan 

talak ba’in sughro tergugat atas penggugat, sementara pada Putusan 

Nomor : 15 / Pdt.G / 2017/ Pa.Kras hakim memutus hubungan perkawinan 

penggugat dan tergugat dengan fasakh. 

     Hal inilah yang menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul 

“Analisis Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara 

Perceraian Pasangan Yang Murtad (Studi Pada Putusan No : 8/Pdt.G 

/2011/PA.Gst. Dan Putusan No : 15/Pdt.G/2017/PA.Kras)” 

D. Fokus Penelitian 

     Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

disparitas putusan hakim pada perkara perceraian pasangan yang murtad 

(Studi Putusan Nomor : 8 / Pdt.G / 2011/ Pa.Gst dan Putusan Nomor : 15 / 

Pdt.G / 2017/ Pa.Kras.) 

E. Rumusan Masalah 

     Dari uraian diatas maka diperoleh suatu rumusan masalah sebagai 

berikut yaitu: 

1. Apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara perceraian 

pasangan yang murtad? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap disparitas putusan hakim 

pada perkara perceraian  pasangan yang murtad tersebut? 
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F. Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim pada perkara 

perceraian  pasangan yang murtad. 

2.  Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

disparitas putusan hakim pada perkara perceraian  pasangan yang 

murtad. 

G. Signifikansi Penelitian 

1. Secara teoretis signifikansi penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan kajian mengenai disparitas putusan hakim pada 

perkara perceraian  pasangan yang murtad. 

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi 

kepada masyarakat tentang bagaimana hakim dalam memutuskan 

perkara khususnya dalam perkara perceraian pasangan yang murtad. 

3. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Intan Lampung 

H. Metode Penelitian 

     Agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan 

memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan 

yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan 

yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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1. Pendekatan Penelitian 

     Pendekatan Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana 

penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang 

menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, 

gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan 

multimetode; bersifat alami dan holistik; ,mengutamakan kualitas; 

menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.
27

 

     Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan 

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat 

serta mengolah bahan penelitian.
28

 Penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam kepustakaan, 

seperti buku , naskah, catatan, dan dokumen.
29

 

     Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini 

semata-mata menggambarkan suatu objek untuk menggambil 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
30

 

2. Sumber Data 

     Adapun sumber data yang  digunakan adalah sumber data primer 

dan sekunder. 

                                                             
      

27
 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan gabungan, (Jakarta : 

Kencana,2014), h. 328. 

      28
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2014), h.3. 

      
29

 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : 

Ghalia Indonesia,2002), h. 57. 

     
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi 

UGM, 1986), h. 3. 
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a. Sumber data primer 

     Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer 

pada penelitian ini ialah Putusan Hakim No : 8/Pdt.G 

/2011/PA.Gst. Dan Putusan Hakim No : 15/Pdt.G/2017/PA.Kras. 

b. Sumber data sekuder 

     Sumber Data Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan sumber 

data primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penulisan, pendapat 

para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya 

ilmiah.
31

 

3. Metode Pengumpulan Data 

     Riset Perpustakaan (library research), yaitu riset yang dilakukan 

dengan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.
32

 Dalam riset perpustakaan ini 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi yakni 

suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data data dan informasi 

dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 

berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. 

4. Metode Pengolahan Data 

     Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data 

dilakukan dengan cara : 

 

                                                             
      

31
 S. Nasution, Metode Penulisan Naturalistic Kualitatif, (Bandung: Tarsio, 1998), h.26.  

      
32

 Supratmo. J, Metode Research dan Aplikasi Dalam Pemasaran, (Jakarta:Fak. Ekonomi UI, 

1981), h. 71. 
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a. Pemeriksaan Data 

     Yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, 

sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang 

dikaji.
33

 

b. Penandaan Data  

     Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis 

sumber data (buku literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta 

(nama , tahun penerbitan), atau urutan rumusan masalah. Catatan 

atau tanda ditempatkan dibagian dibawah teks yang disebut 

catatan kaki (footnote) dengan nomor urut. 

c. Rekonstruksi Data 

     Yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis sehingga 

mudah dipahami sesuai dengan permasalahan, kemudian ditarik 

kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penulisan.
34

 

d. Sistematisasi Data  

            Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

5. Metode Analisis Data 

     Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber.
35

 Adapun metode analisis data yang 

                                                             
      

33
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penulisan Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2004), h.128. 

      
34

 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), h.107. 

      
35

 Lexi. J. Moleong, Metode Penulisan Kualitatif ,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 

h.190. 
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dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah : Deduktif yakni 

pembahasan yang didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum 

kemudian disimpulkan dalam arti yang khusus.
36

 Metode ini di 

gunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data 

penelitian yang ada tentang  disparitas putusan hakim pada perkara 

perceraian pasangan yang murtad (studi Putusan Nomor : 8 / Pdt.G / 

2011/ Pa.Gst dan Putusan Nomor : 15 / Pdt.G / 2017/ Pa.Kras.). 

 

 

                                                             
      

36
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta:PT. Andi Offset, 1989), h. 42. 
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BAB II 

KONSEP TALAK SERTA FASAKH DALAM HUKUM ISLAM DAN 

DISPARITAS DALAM PUTUSAAN HAKIM 

 

A. Landasan Teori 

1. Konsep Talak dalam Hukum Islam 

     Tujuan pernikahan itu adalah untuk hidup dalam pergaulan yang 

sempurna, suatu jalan yang amat mulia  untuk mengatur rumah tangga, 

dan keturunan, serta sebagai suatu tali yang amat teguh guna 

memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) 

dengan kaum kerabat perempuan (isteri) sehingga pertalian itu akan 

menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk 

tolong-menolong dengan kaum yang lainnya.
37

 

     Apabila pergaulan antara kedua suami isteri tidak dapat mencapai 

tujuan-tujuan perkawinan tersebut, maka hal itu mengakibatkan 

berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara 

suami isteri, maka dengan keadilan Allah Swt. dibukakan-Nya suatu 

jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-

mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman 

antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari 

pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
38

                                                             
      

37
 Sulaiman Rasjid, Fiqh  Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), h. 401. 

      
38

 Ibid. 
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a. Pengertian Talak 

     Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. 

Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat naaqatun 

Thaaliqun, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga 

kalimat asiirun muththaliqun, yang artinya terlepas ikatannya dan 

terbebas darinya. 

     Menurut syari’at pengertiannya adalah terlepasnya ikatan 

pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang 

sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau 

ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.
39

 

b. Rukun dan Syarat Talak 

     Mazhab Hanafi berpendapat, rukun talak adalah lafal yang 

menjadi dilalah bagi makna talak secara bahasa yang merupakan 

pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang 

terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara 

sindiran. Sedangkan dalam makna syar’inya adalah menghilangkan 

penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal. 

     Mazhab selain Hanafi mengatakan, talak memiliki beberapa 

rukun, karena kalimat “rukun talak” adalah kalimat mufrad mudhaf  , 

maka bermakna umum, jadi dikabarkan mengenainya dengan 

berbilang-bilang. Misalnya dikatakan, rukunnya ada empat. Yang 

                                                             
      

39
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih  Islam Wa adilatuhu jilid IX, (Jakarta : Gema Insani,2011), h. 

318. 
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dimaksud dengan rukun menurut jumhur adalah, yang dengannya 

terwujud pemahaman, meskipun tidak masuk ke dalamnya.
40

 

     Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, rukun talak ada empat : 

Mampu melakukannya; maksudnya orang yang menjatuhkannya 

yang terdiri dari suami, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih 

kecil. Maksud: Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang-

terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud 

melepaskan  ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang 

dilakukan secara bergurau. Objek; maksudnya perkawinan yang dia 

miliki. Dan lafal yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran. 

     Sedangkan Ibnu Juzaa menghitungnya ada tiga, yaitu suami yang 

mentalak, istri yang ditalak, dan ucapan, yang berupa lafal, dan 

perkara yang memiliki makna yang sama.
41

 Sedangkan mazhab 

Syafi’i dan Hambali berpendapat, rukun talak ada lima: laki-laki 

yang menalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud. Maka tidak 

jatuh talak dalam ucapan seorang ahli fikih yang mengucapkannya 

secara berulang-ulang, juga orang yang tengah bercerita, meskipun 

dia tengah menceritakan dirinya sendiri. 

     Diperhatikan bahwa perwalian dimasukkan oleh mazhab Maliki 

ke dalam rukun yang pertama, yaitu kemampuan. Mazhab Syafi’i 

serta Hambali menambahkan rukun objek. 

 

                                                             
      

40
 Ibid., h. 322. 

       41 Ibid 
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c. Dasar Hukum Talak 

                          

                                

                           

                     }( ۲البقرة: )۲۲ 9{ 
Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh 

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan 

cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali 

sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali 

kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada 

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri 

untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar 

hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. {Q.S 

Al-Baqarah (2) : 229}
42

 

 

     Talak yang dapat dirujuk dua kali, artinya seorang suami hanya 

memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan 

isterinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali bukan dua 

perceraian. Ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua 

kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu 

antara talak yang pertama dan talak yang kedua.  

     Tenggang waktu itu untuk memberi kesempatan pada suami dan 

isteri melakukan pertimbangan ulang, memperbaiki diri, serta 

merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Tentu saja, hal 

tersebut tidak dapat tercapai bila talak langsung jatuh dua atau tiga 

kali, dengan sekedar mengucapkannya dalam satu tempat dan waktu. 
                                                             
      

42
 Departemen Agama RI, Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah)…., h. 37. 
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     Memang, pada masa nabi Muhammad Saw dan khalifah pertama, 

Abu Bakar Ash-Shiddiq, demikian itulah halnya. Tetapi, khalifah 

kedua, Umar Bin Khattab RA, mengambil kebijaksanaan lain. Beliau 

menetapkan bahwa talak jatuh dua atau tiga kali sesuai ucapan walau 

dalam sekali waktu atau sekali ucap. Ini beliau tempuh dengan 

maksud memberi pelajaran kepada para suami yang ketika itu 

dengan sangat mudah mengucapkan talak, semudah membalikkan 

telapak tangan. Beliau mengharap, dengan kebijaksaan tersebut, para 

suami berhati hati dalam ucapannya. Namun demikian, tujuan 

tersebut tidak tercapai atau, paling tidak, kesempatan untuk 

merenung dan memperbaiki diri tidak lagi ditemukan. Karena itu, 

walaupun pendapat Umar RA itu didukung oleh keempat mazhab 

popular, banyak ulama dan pemikir sesudah mereka menolaknya, 

bahkan kini, kecenderungan untuk mempersempit kesempatan 

perceraian semakin besar. Ini ditempuh dengan jalan menempatkan 

syarat-syarat bagi jatuhnya talak, seperti adanya saksi atau bahwa ia 

harus dialaksanakan di pengadilan agama. 

     Setelah dua kali talak dilakukan oleh suami, ia diberi kesempatan 

untuk kembali kepada isterinya, dan sejak saat itu ia hanya memiiki 

sekali kesempatan talak. Karena itu, lanjutan ayat di atas menyatakan 

“setelah itu”, yakni setelah talak yang kedua, suami boleh menahan 

dengan ma’ruf, yakni rujuk atau kembali lagi kepada isterinya 

dengan cara yang baik atau menceraikan, yakni talak yang ketiga 
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kalinya tanpa boleh kembali lagi sesudahnya sebagaimana dua kali 

sebelumnya.  

     Talak ketiga ini hendaknya ditempuh dengan cara ihsan tanpa 

boleh kembali lagi. Tanpa boleh kembali lagi  dipahami dari kata 

(tasrih) yang bermakna melepaskan sesuatu bukan untuk 

mengembalikan, berbeda dengan kata (ath-thalaq) yang berarti 

melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya.  

     Talak kedua yang disusul dengan rujuk perlu digaris bawahi 

dengan berdasar ma’ruf. Ini untuk menegaskan bahwa rujuk setelah 

talak tersebut harus dengan niat melakukan yang terbaik untuk 

kepentingan kelangsungan hidup rumah tangga, bukan untuk 

menyakiti hati isteri sebagaimana hal nya pada masa jahiliyyah. 

Sedangkan tasrih yakni perceraian yang disertai dengan keengganan 

untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga di masa mendatang 

digaris bawahi dengan kata ihsan. Kata ini digunakan untuk dua hal; 

pertama memberi nikmat pada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. 

Karena itu kata ihsan lebih luas dari sekadar memberi nikmat atau 

nafkah. Ihsan ditekankan disini karena sang suami masih 

berkewajiban memberi mut’ah (pemberian nafkah kepada isterinya), 

dengan demikian sang isteri tidak kehilangan dua hal sekaligus, cinta 

serta pemberian suaminya.
43

 

                                                             
      

43
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume I, (Jakarta : Lentera Hati,2010), h. 599. 
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              }1( :56) الطلالق{ 
Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu 

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka 

dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah 

itu sesuatu hal yang baru. {Q.S Ath-Thalaq (65) : 1}
44

 

 

     Ayat ini menyapa nabi Saw guna menghormati dan memuliakan, 

lalu menyapa umat Islam sebagai pengikutnya. Ayat ini menjelaskan 

pula mengenai masa iddah didalam pelaksanaan talak. Allah Swt 

berfirman “Dan hitunglah waktu iddah itu” yaitu ketahuilah 

permulaan dan akhirnya, agar seorang wanita tidak terlalu lama 

menunggu masa iddah sehingga terhalangi untuk menikah lagi. 

“Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu” yaitu, dalam 

menghitung masa iddah itu. Allah Ta’ala berfirman “janganlah 

kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) keluar,” yaitu, dalam masa iddah itu dia masih 

berhak bertempat tinggal di rumah suami yang telah menceraikannya 

itu dan suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya itu. Juga 

                                                             
      

44
 Departemen Agama RI, Al Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka Al-Hidayah)…., h. 

559. 
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bagi wanita yang sedang mengalami masa iddah, tidak boleh keluar 

sendiri karena dia masih ada ikatan dengan suami yang telah 

menceraikannya. 

     Allah Swt berfirman “kecuali kalau mereka melakukan perbuatan 

keji yang terang.” Yaitu, mereka tidak boleh dikeluarkan dari rumah 

itu kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji dan terang-

terangan, maka hendaklah ia dikeluarkan dari rumah. Perbuatan yang 

keji yang dimaksudkan ini ialah sebagai perbuatan zina. 

     Allah Swt berfirman “itulah hukum-hukum Allah” yaitu syariat 

dan hal-hal yang telah diharamkan-Nya. “Dan barang siapa 

melanggar hukum-hukum Allah” yaitu keluar dari rumah itu dan 

tidak mau tinggal di dalamnya, “maka sesungguhnya dia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri” yaitu dia telah menzalimi 

dirinya sendiri dengan perbuatan nya itu. Allah Ta’ala berfirman 

“kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu 

suatu hal yang baru.” Sesungguhnya, alasan kami menetapkan isteri 

yang ditalak untuk tetap tinggal dirumah suami yang telah 

mencerainya selama iddah itu karena barangkali saja ia menyesali 

perbuatan itu dan Allah menciptakan dalam hatinya untuk kembali 

merujuknya lagi. Sehingga dia lebih mudah dan gampang melakukan 

perujukan itu.
45

 

                                                             
      

45
 Muhammad Nasib Rifa’I, Kemudahan Dari Allah Ringkasan tafsir Ibnu Katsir Jilid IV…., h. 

546. 
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     Disamping itu yakni hadist Nabi Muhammad Saw beliau 

bersabda : 

 

ُد بُن َخاِلِد، َعن ُمَعرِِّف بن َواِصِل، َعْن  َحَدثَ َنا َكِثيُر بُن ُعَبيد، َحَدثَ َنا ُمَحمَّ
ُمَحاِرِب بِن ِدثَاِر، َعن ابِن ُعَمَر، َعن النَِّبيِّ ص.م. َقاَل : أبْ َغُض الَحََلِل إلى 

 (8712َجلَّ الطَََّلُق )روه أبو داود :  اهلِل َعزَّوَ 
“Diceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, diceritakan kepada 

kami dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari 

Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw berkata : 

perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.“(HR 

Abu dawud : 2178)
46

 

 

     Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu 

yang hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang 

tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali 

suami isteri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang 

sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada 

akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya.
47

  

d. Macam-Macam Talak 

Sementara itu untuk talak sendiri terdapat beberapa jenis, 

1) Talak berdasarkan lafaz nya 

a) Talak secara sarih 

َراُح, َواَل يَ ْفَتِقُر َصرِْيُح الطَّاَلِق  َفاالصَّرِْيُح َثاَلثَُة أَاْلَفاٍظ : الطَّاَلُق, َواْلِفَراُق, َوالسَّ
يَِّة.  إََل الن ِّ

                                                             
      

46
Abu Dawud Sulaiman Ibnu Al-Asy’as As-Sijistani, Sunan Abu Dawud juz II, (Beirut : Dar 

Al-Kotob Al-Ilmiyah,2011), h. 120. 

      
47

Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, ( Al-'Adalah Vol X, 

2012): h. 416. 
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“maka yang dimaksud dengan Sharih dengan tiga lafadz : Talak 

(cerai), pisah, lepas, dan pada talak sahrih tidak memerlukan 

niat.
48

” 

 

b) Talak secara kinayah 

يَّةِ  رَُه, َويَ ْفَتِقُر ِإََل الن ِّ  ُكلُّ َلْفٍظ اْحَتَمَل الطَّاَلَق َوَغي ْ
“Setiap lafadz yang mengandung makna talak dan lainnya, 

memerlukan niat.
49

” 

 

2) Talak berdasarkan waktu boleh rujuk nya 

a) Talak raj’i 

     Talak raj’i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada 

isterinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan 

bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan 

sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan talak kepadanya 

sama sekali atau baru sekali saja.
50

 

Merujuk kitab Tafsir Ayat Ahkam Ali Ash-Shobuni 

، َوِبُدْوِن َمْهٍر دٍ يْ دِ جَ  دٍ قْ عَ  نِ وْ دُ بِ  ةِ عَ جْ الرَ  قَّ حَ  لِ جَ لرِ لِ  حُ يْ بِ ي يُ عِ جْ الرَّ  قُ اَل الطَّ ”
ةُ  ِة، َفإَذا انْ َقَضْت الِعدَّ َجِدْيٍد ، َوِبُدْوِن رَِضا الَزْوَجِة َماَداَمِت اْلَمْرأَُة ِف الِعدَّ

تَ َعاََل : وَلَْ يُ َراِجُعَها بَاَنْت ِمْنُو، َوَقْد أَثْ َبَت الَشارُِع َلُو َحقَّ الَرْجَعِة بَِقْوِل 
)َوبُ ُعْو َلتُ ُهنَّ َأَحقَّ ِبَردِِّىنَّ ِف َذِلَك( َأي َأَحقُّ بِِإْرَجاِعِهنَّ ِف َوْقِت التَ َربُِّص 
ِة، َوِإَذا َكاَنْت الَرْجَعِة َحقِّا لِلَرُجِل َفاَل َيْشتَ َرُط رَِضا الَزْوَجِة َواَل  بِاْلِعدَّ

، كَ  َها َوإْن َكاَن َذِلَك ِعْلُمَها، َواَل ُُتَْتاُج ِإََل َوِلٍ َمااَليُْشتَ َرٌط اإِلْشَهاُد َعَلي ْ
“ُمْسَتَحبِّا َخْشَيًة ِإْنَكاًر الَزْوَجِة ِفْيَما بَ ْعَد أَنَُّو رَاَجَعَها

51 
                                                             
      

48
Musthofa Dib Al-Bugha, At-Tadzhib fii Adillah Matn Al-Ghayah Wa Taqrib, (Indonesia 

:haramain,1978), h. 170. 

      
49

 Ibid.,h. 171. 

      
50

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid VIII…., h. 60. 

      
51
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     “Talak raj’I dibolehkan bagi seorang laki-laki hak untuk 

ruju’ tanpa akad baru, tanpa mahar baru, dan tanpa izin 

dari isterinya selagi isterinya sedang dalam masa iddah, 

apabila habis masa iddah-nya dan belum ruju’ jelas-jelas 

darinya. 

     Syariat menetapkan hak ruju’ berdasarkan firman Allah 

ta’ala {Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 

massa iddah nya iu}.  

     Merujuki mereka pada waktu mengamati melalui masa 

iddah. Hak ruju’ oleh seorang laki-laki tidak disyaratkan 

izin dari isterinya ataupun pengetahuannya. Dan tidak 

dibutuhkan wali. Sebagaimana tidak disyaratkan 

penyaksian atasnya walaupun yang demikian itu 

dianjurkan, khawatir sang isteri mengingkari setelah ruju’-

nya.” 

 

b) Talak ba’in 

     Talak yang ketiga kalinya, talak sebelum isteri dikumpuli, 

dan talak dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya.
52

 Talak 

ba’in ada 2 macam yaitu : 

(1) Talak ba’in kubra 

     Sesuai dengan pasal 120 Kompilasi Hukum Islam talak 

ba’in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. 

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu 

dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain 

dan kemudian terjadi perceraian ba’da dukhul dan habis 

masa iddah-nya.
53
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(2) Talak ba’in sughra 

     Talak ba’in sughra adalah si suami setelah talak tersebut 

tidak dapat mengembalikan istri yang telah ia talak kecuali 

dengan akad yang baru dan mahar.
54 

3) Talak berdasarkan waktu pengucapannya 

a) Talak sunni 

     Talak sunni atau talak sunnah yaitu talak yang berjalan 

sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang mentalak 

perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali 

talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama 

bersih itu.
55

 

b) Talak bid’i 

     Talak bid’i atau talak bid’ah yaitu talak menyalahi 

ketentuan agama, seperti mentalak tiga sekali ucap atau 

mentalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, 

atau seorang suami metalak isterinya di masa isterinya haid 

atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli.
56

 

e. Hikmah Talak 

     Hikmah disyariatkan nya talak tampak dari dalil secara ma’qul 

(logika) yang tadi telah disebutkan, yaitu akibat adanya kebutuhan 

terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci 
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yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah 

Swt. Pensyariatan talak dari-Nya merupakan sebuah rahmat.  

     Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan 

jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk 

dipecahkan oleh suami isteri, dan orang-orang yang baik, serta kedua 

hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi’at, 

serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara 

suami dan istri. Akibat salah satu suami isteri tertimpa penyakit yang 

tidak bisa ditanggung. Atau akibat kemandulan yang tidak ada 

obatnya, yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang 

sehingga  melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan 

keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan 

dan keburukan yang datang. 

     Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi 

jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyaratkan untuk 

memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa 

kebutuhan.
57

 

2. Konsep Fasakh dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Fasakh 

     Fasakh berarti merusak atau melepas tali ikatan perkawinan, 

terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (yang 
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sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah 

berlakunya akad.
58

 

b. Dasar Hukum Fasakh 

                                 

                     }( ٤الّنساء : )٣۵{ 

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 

seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam 

itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. {Q.S An-Nisā (4) : 35}
59

 

 

c. Konsekuensi fasakh 

     Hal-hal yang membuat akad nikah batal bilamana salah satu dari 

beberapa hal di bawah ini terdapat pada suatu pernikahan. 

1) Nikah syigar, misalnya, seorang ayah berkata kepada seorang 

laki-laki: “Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan 

sebagai maharnya kamu nikahnya pula putrimu dengan aku”. 

Dalam bentuk akad nikah seperti ini yang menjadi mahar adalah 

diri wanita itu sendiri. 

2) Nikah mut’ah, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu 

yang ditentukan menurut kesepakatan. 

3) Nikah muhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua 

calon suami-isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram 

baik untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. 
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4) Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang 

dinikahka oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. 

5) Nikah wanita yang sedang beriddah. 

6) Nikah laki-laki muslim dengan wanita non-muslim seperti 

beragama Majusi, penyembah api, penyembah matahari atau 

bulan, atau menikahi wanita yang sedang murtad, atau anak 

campuran antara orang Majusi dan Nasrani, atau menikahi wanita 

yahudi atau Nasrani yang tidak asli di mana nenek moyangnya 

baru menganut salah satu agama tersebut setelah dua agama 

tersebut diakhiri keberlakuannya dengan datangnya Al-Qu’ran. 

Adapun wanita Ahli Kitab asli dimana diketahui Musa nenek 

moyangnya telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum 

dua agama itu di nasakh kan oleh Al-Qur’an adalah sah dinikahi 

oleh laki-laki muslim. 

7) Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim. Wanita 

muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki non-muslim.
60

 

     Sementara dalam mazhab Hanafi berpendapat sesungguhnya 

perpisahan berbentuk fasakh pada perkara  yang berikut ini
61

 : 

1) Pemisahan qadhi antara suami-isteri akibat penolakan isteri untuk 

masuk islam setelah suaminya yang musryik masuk Islam 

2) Kemurtadan salah satu suami-isteri 

3) Pilihan anak kecil laki-laki atau perempuan yang telah baligh 
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4) Pemisahan akibat adanya ketidaksetaraan 

     Mazhab hambali Hambali berpendapat perpisahan berupa fasakh 

dalam kondisi yang berikut ini
62

 : 

1) Khulu’ 

2) Murtadnya salah satu suami-isteri 

3) Perpisahaan akibat cacat yang dimiliki keduanya 

4) Perpisahan akibat illa’ 

5) Perpisahan akibat li’an 

3. Putusan Hakim Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 

a. Pengertian Putusan Hakim 

     Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
63

 

b. Unsur-Unsur Putusan Hakim 

1) Dalil gugatan 

     Dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum 

serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil 

gugatan dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak. 
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Suatu putusan dianggap tidak memiliki landasan titik tolak 

apabila tidak mencantumkan dalil gugatan.
64

 

2) Mencantumkan jawaban tergugat 

     Keharusan mencantumkan jawaban tergugat menurut pasal 

184 ayat (1) HIR, cukup dengan ringkas. Tidak mesti 

keseluruhan. Cukup diambil yang pokok dan relevan dengan 

syarat, tidak boleh menghilangkan makna hakiki jawaban 

tersebut. Agar ringkasan itu tidak menyimpang dari jawaban yang 

sebenarnya, hakim dapat menanyakan tergugat tentang hal-hal 

yang kurang jelas dan meragukan dalam jawaban. 

     Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi replik, dan duplik 

serta konklusi. Oleh karena itu, sesuai dengan tata tertib beracara, 

yang harus dirumuskan dalam putusan meliputi replik dan duplik 

maupun konklusi. Ringkasan mengenai hal-hal tersebut, harus 

tercentum dalam putusan. Kelalaian mencantumkannya 

menyebabkan putusan tidak memenuhi syarat. 

3) Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian 

     Deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas 

dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang 

diajukan penggugat, dan dilanjutkan dengan pembuktian 

tergugat
65

: 
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a) Alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak 

b) Terpenuhi atau tidak syarat formil dan syarat materiil 

masing-masing alat bukti yang diajukan. 

4) Pertimbangan hukum 

     Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan 

intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, 

pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa 

perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas 

berdasarkan undang-undang pembuktian: 

a) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat 

memenuhi syarat formil dan materiil 

b) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal 

pembuktian 

c) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti 

d) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para 

pihak 

5) Ketentuan perundangan-undangan 

     Biasanya menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-

undangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam pasal 

184 ayat (2) HIR yang menegaskan, apabila putusan didasarkan 

pada aturan undang-undang yang pasti maka aturan itu harus 

disebut. Segala peraturan putusan pengadilan selain harus memuat 

alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-
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pasal tertentu dan juga peraturan perundangan yang menjadi 

landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber 

hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan 

putusan.
66

 

     Putusan yang lalai mencantumkan pasal-pasal yang melandasi 

suatu putusan dainggap bukan merupakan cacat serius, oleh 

karena itu selalu ditolerir. Sikap ini memang beralasan karena 

apabila hal demikian dapat berakibat batalnya suatu putusan maka 

tindakan itu dapat merugikan pihak yang berperkara dan sekaligus 

mengingkari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

6) Amar putusan 

     Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) 

yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para 

pihak dengan barang objek yang disengketakan. Dan juga berisi 

perintah atau penghukuman atau condemnatoir yang ditimpakan 

kepada pihak yang berperkara.
67

 

a) Gugatan mengandung cacat formil 

b) Gugatan tidak terbukti 

c) Gugat konvensi tidak terbukti; eksepsi tidak berdasar dan 

rekovensi tidak terbukti 

d) Konvensi tidak terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekovensi 

terbukti 
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e) Konvensi terbukti, eksepsi tidak berdasar, rekovensi tidak 

terbukti 

f) Amar putusan mesti dirinci 

g) Amar putusan mesti menyatakan menolak selebihnya 

c. Kekuatan Mengikat Dalam Putusan Hakim 

     Putusan hakim yang tekah memperoleh kekuatan hukum tetap (in 

kracht van gewijsde, irrefutable), tidak dapat diganggu gugat, 

artinya, sudah tertutup menggunakan upaya hukum biasa untuk 

melawan putusan itu karena tenggang waktu yang ditentukan 

undang-undang sudah lampau. Putusan hakim yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap bersifat mengikat (bindende 

kracht, binding force). Dalam bahasa hukum dikatakan res judicata 

pro veritate habitur , artinya putusan yang memperoleh kekuatan 

hukum tetap dengan sendirinya mengikat. Apa yang diputus oleh 

pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan 

memenuhi putusan tersebut.
68

 

     Sifat mengikat putusan pengadilan bertujuan untuk menetapkan 

suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang 

berperkara, atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu, atau 

untuk melenyapkan keadaan hukum tertentu. Jadi, kekuatan 

mengikat putusan hakim (declarative) sebab dalam bagian 

pernyataan itulah ditetapkan dan diakui suatu hak atau hubungan 
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hukum, atau suatu keadaan hukum tertentu, atau lenyapnya suatu 

keadaan hukum tertentu. Sementara bagian lainnya (dispositive) 

hanyalah sebagai pelaksanaan dari pernyataan hukum tersebut. oleh 

itu, dispositive dapat berubah menurut keadaan tiap perkara. Dengan 

kata lain, tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

     Akibat dari kekuatan mengikat suatu putusan hakim adalah apa 

yag pada suatu waktu telah diperiksa atau diputus oleh pengadilan 

tidak boleh diajukan lagi kepada pengadilan lagi (litis finiri oportet). 

Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan adalah prinsip umum 

yang diakui dalam dunia peradilan. Apabila suatu perkara sudah 

pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh 

kekuatan hukum mengikat, perkara yang demikian itu tidak perlu 

diulang lagi karena tidak akan memperoleh akibat hukum. Menurut 

Soepomo , putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap dapat digunakan secara positif apabila penggugat 

mendasarkan tuntutannya itu pada putusan pengadilan dan dapat 

digunakan secara negatif apabila tergugat menolak tuntutan dengan 

alasan tuntutan itu sudah pernah diputus oleh penadilan, sedangkan 

putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
69

 

     Walaupun pada prinsipnya pengadilan tidak mempunyai 

keharusan mengikuti putusan yang telah pernah dijatuhkan, apabila 

menurut pertimbangannya adalah layak untuk memerhatikan putusan 
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tersebut, dia dapat mendasarkan putusannya pada putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, apabila perkara 

yang diajukan itu adalah perkara yang pernah diputus dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan harus menolak 

perkara tersebut. inilah makna penggunaan secara positif dan secara 

negatif putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

d. Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Peradilan 

1) Disparitas secara Horizontal antar Putusan Hakim Pengadilan 

Agama 

a) Disparitas putusan hakim dari aspek hukum formal 

     Disparitas putusan hakim ditinjau dari aspek hukum formal 

akan menyajikan aspek putusan hakim ditinjau dari sumber 

hukum formal lainnya diluar undang-undang yang menjadi 

dasar putusan hakim. 

     Secara teoretis, menurut pandangan Abdul Manan dalam 

usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang 

diperiksa dalam persidangan, majelis hakim dapat mencarinya 

dalam
70

 : 

(1) Kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis 

(2) Kepala Adat dan penasihat agama 
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(3) Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama 

sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang 

terdahulu itu. Ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat 

bila ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau 

tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. 

Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan 

tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak 

yang berperkara 

(4) Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku 

ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya dengan 

perkara yang sedang diperiksa itu. 

Para hakim tidak hanya menerapkan hukum dari peraturan 

perundang-undangan belaka, tetapi dia harus mencari sumber 

hukum lain dalam perkara yang sedang ditanganinya itu diluar 

peraturan perundang-undangan. 

b) Disparitas putusan hakim dari aspek hukum materil 

     Disparitas putusan hakim dalam kaitannya dengan hukum 

materiil akan membahas dua aspek, yaitu putusan hakim 

ditinjau dari segi konsep-konsep hukum tertentu (utama/kunci) 

yang menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan, putusan 

hakim ditinjau dari segi dasar hukum selain undang-undang 

yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan. 
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c) Disparitas putusan hakim dari aspek filosofi penjatuhan 

putusan 

     Disparitas putusan hakim ditinjau dari aspek filosofi 

pejatuhan putusan dilakukan terhadap aspek putusan hakim 

ditinjau dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

bagi semua pihak. 

     Sesungguhnya konsep suatu putusan yang mengandung 

keadilan, sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang 

bersengketa. Adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan adil 

oleh pihak lain.  

     Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu 

memberi rasa keadilan pada kedua belah pihak. Para pencari 

keadilan (justiciabellen) tentu sangat mendambakan apabila 

perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan agama dapat 

diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki 

integritas moral yang tinggi. 

d) Disparitas putusan hakim dari aspek penalaran hukum 

     Disparitas putusan hakim dari segi aspek penalaran hukum 

akan melihat suatu putusan mengenai keruntutan bernalar 

hakim mulai dari penerapan hukum acara, hukum materil, dan 

filosofi penjatuhan sanksi, argumentasi yang dibangun oleh 

hakim dengan keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, 

dan konklusinya serta penemuan hukum. 
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2) Disparitas secara Vertikal antar Putusan Hakim Pengadilan 

Agama 

a) Disparitas putusan hakim dari aspek hukum formal 

     Disparitas putusan hakim dari aspek hukum formal akan 

menyajikan dengan dua aspek, yaitu putusan hakim ditinjau 

dari segi dukungan keabsahan alat bukti dan putusan hakim 

ditinjau sumber hukum formal lainnya di luar undang-undang 

yang menjadi dasar pertimbangan hakim 

b) Disparitas putusan hakim dari aspek hukum materil 

     Disparitas putusan hakim dalam kaitannya dengan hukum 

materil akan membahas 2 aspek, yaitu putusan hakim ditinjau 

dari segi konsep-konsep hukum tertentu (utama/kunci) yang 

menjadi isu sentral dalam pertimbangan putusan, putusan 

hakim ditinjau dari segi dasar hukum selain undang-undang 

yang digunakan untuk mengelaborasi pertimbangan putusan. 

c) Disparitas putusan hakim dari aspek filosofi penjatuhan 

putusan 

     Disparitas putusan hakim ditinjau dari aspek filosofi 

penjatuhan putusan dilakukan terhadap aspek putusan hakim 

ditinjau dari nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan 

bagi semua pihak. 

 

 



43 
 

 

d) Disparitas putusan hakim dari aspek penalaran hukum 

     Putusan hakim yang mengandung disparitas dari aspek 

penalaran hukum akan membahas putusan hakim ditinjau dari 

keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum 

materil, dan filosofi penjatuhan sanksi dan putusan hakim 

ditinjau dari segi penemuan hukum. 

B. Tinjauan Pustaka 

No Nama Peneliti, Judul, 

Bentuk, dan tahun 

Penelitian 

 

Persamaan 

 

Perbedaan 

 

Orisinalitas 

Penelitian 

1 Eriska Permata Sari, 

Analisis Disparitas 

Putusan Hakim Dalam 

Perkara Pembatalan 

Perkawinan (Studi Pada 

Putusan Nomor: 

520/Pdt.G/2010/PA.TJ dan 

Putusan Nomor: 

19/Pdt.G/2011/PTA.JK), 

Skripsi, 2019 

Merupakan 

penelitian 

yang 

menjadikan 

disparitas 

putusan 

hakim 

menjadi 

objek 

penelitian 

1. Pembatalan 

perkawinan 

yang 

menjadi 

objek dalam 

penelitian 

2. Perbedaan 

putusan 

yang 

menjadi 

dasar 

penelitian 

3. Perbedaan 

jenis 

disparitas 

dalam 

putusan 

hakim 

Penelitian 

berfokus 

pada 

disparitas 

putusan 

hakim 

pada 

perkara 

perceraian  

pasangan 

yang 

murtad 
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2 Ahmad Bayhaqy, Cerai 

talak oleh suami murtad 

(Analisis Putusan Nomor 

2431/Pdt.G/2011/PA.Tgrs), 

Skripsi, 2019 

 

Membahas 

Murtad 

sebagai 

alasan 

penjatuhan 

putusan 

hakim 

1. Hanya 

membahas 

kemurtadan 

dari pihak 

suami saja 

2. Perbedaan 

putusan 

yang 

menjadi 

dasar 

penelitian 

Penelitian 

berfokus 

pada 

disparitas 

putusan 

hakim 

pada 

perkara 

perceraian  

pasangan 

yang 

murtad 

3 Munandar, Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap 

Talak Di Luar Pengadilan 

Agama Pada Masyarakat 

Di Kecamatan Lappariaja 

Kabupaten Bone, Skripsi, 

2017 

 

 

Membahas 

talak 

sebagai 

variabel 

objek 

penelitian 

1. Penjatuhan 

talak di luar 

Pengadilan 

2. Menjadikan 

talak di luar 

pengadilan 

sebagai 

objek 

penelitian  

Penelitian 

berfokus 

pada 

disparitas 

putusan 

hakim 

pada 

perkara 

perceraian  

pasangan 

yang 

murtad 

4 Peggy Dian Septi Nur 

Angraini, Perceraian 

Karena Perpindahan 

Agama (Murtad)(Studi 

Kasus Putusan Perkara 

Nomor 

Membahas 

perpindahan 

agama 

sebagai 

objek 

penelitian 

1. Hanya 

membahas 

kemurtadan 

dari pihak 

suami saja 

2. Perbedaan 

Penelitian 

berfokus 

pada 

disparitas 

putusan 

hakim 
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1120/Pdt.G/2013/PA.Sr di 

Pengadilan Agama 

Sragen), Skripsi, 2018 

putusan 

yang 

menjadi 

dasar 

penelitian 

pada 

perkara 

perceraian  

pasangan 

yang 

murtad 

5 Ihsan Maulana, Analisis 

Putusan Hakim dalam 

Perkara Cerai Gugat 

Dengan Alasan Salah Satu 

Pihak berpindah Agama 

(Studi Kasus Putusan 

Nomor : 

1830/Pdt.G/2017/PA.Mks), 

Skripsi, 2017 

Membahas 

perpindahan 

agama 

sebagai 

objek 

penelitian 

1. Hanya 

membahas 

kemurtadan 

dari pihak 

suami saja 

2. Perbedaan 

putusan 

yang 

menjadi 

dasar 

penelitian 

Penelitian 

berfokus 

pada 

disparitas 

putusan 

hakim 

pada 

perkara 

perceraian  

pasangan 

yang 

murtad 
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