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BAB II
PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Perkawinan dan Dasar Hukumnya
Pengertian Perkawinan
Islam menggunakan dua istilah dalam menggambarkan tentang kata perkawinan, yaitu an-nikảh (berhimpun) dan al-zawảj (berpasangan). Kedua kata tersebut di dalam al-Qur’an terulang secara berbeda, untuk kata al-nikảh terulang sebanyak 23 kali dengan segala bentuk kata jadiannya Sahabuddin,, Ensiklopedia al-Qur’an; Kajian Kosakata, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Vol. 2, h. 727, sedangkan kata al-zawảj dengan berbagai derivasinya terulang tidak kurang dari 80 kali. Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1;  Edisi Revisi, (ACAdeMIA & Tazzafa, 2005), h. 17 Atas dasar kata-kata tersebut di dalam al-Qur’an, para ulama memberikan definisi perkawinan yang berbeda antara satu sama lainnya, namun satu esensi yakni suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 220. Namun jika dikembalikan lagi perujukkannya ke dalam al-Qur’an, maka substansi dari kata perkawinan bukan sekedar melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, namun juga demi terbentuknya kelompok sosial terkecil yang harmonis (sakinah), penuh dengan cinta kasih (mawaddah) dan curahan rahmat (rahmah) Allah swt.
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rủm (30): 21).

Berdasarkan norma tersebut, maka kata perkawinan (al-nikảh atau al-zawảj) dapat dikelompokkan pada tiga pengertian dasar, yakni bergabung (ضمّ), hubungan kelamin ( وطء ), dan juga berarti akad ( عقد ). Dede Rosyada merumuskan definisi perkawinan yakni, perjanjian kesepakatan antara 2 orang calon suami-istri untuk hidup bersama dan saling memberi, yang diucapkan melalui ijab qabul antara wali perempuan dengan calon suami, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial; Dirasah Islamiyah III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 76 Adapun para ulama fiqh pengikut mazhab empat (al-Syafi’i, al-Hanafi, al-Maliki, dan al-Hanbali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan (istri). Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid IV, h. 2 
Definisi yang tepat dengan konteks Indonesia, maka para pembuat hukum melalui lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) merumuskan definisi dari Perkawinan yakni, ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istei dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Pasal 1 UU Perkawinan, lihat Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. IV, h. 2. Atas dasar penjelasan di atas, maka sebagaimana yang diungkapkan oleh Bustanul Arifin Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 98, perkawinan Islam bukan sekedar restu, pengakuan atau legislasi hubungan pria dengan seorang wanita, akan tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat.
Pada penjelasan Undang-undang Perkawinan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur bathin atau rohani yakni membentuk keluarga yang sakinah dan saling mencintai.
Apabila ditinjau dari segi hukum nampak sekali terlihat bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami-istri dan dihalalnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang sakinah dan saling mencintai.
Melalui beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fiṭrah ilahi. Hal ini dilukiskan dalam Firman Allah swt :
وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ{الروم : 21}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rûm (30): 21).

Berdasarkan firman Allah swt., yang telah disebut di atas, maka definisi yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sejalan dengan syari’at Islam.
Merujuk pada definisi yang telah terangkum di dalam fiqh Islam klasik serta UU Perkawinan tersebut, maka dasar hukum tentang perkawinan dapat dirumuskan berdasarkan 3 (tiga) landasan utama, yakni al-Qur’an, al-Hadis, dan UU Perkawinan.
	Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Amir Syarifudin Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 6, ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang hal ihwal perkawinan tersebut sebanyak 85 kali dan tersebar di dalam 22 surat, keseluruhan dari ayat-ayat tersebut disepakati oleh para ulama keberadaanya sebagai ayat-ayat yang qaṭ’i al-subut, diantaranya adalah:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {النور : 32}

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Nủr (24): 32)

Memahami maksud dari ayat ini, bahwa perintah dan kewajiban kepada wali atau orang tua untuk menikahkan anaknya atau orang-orang yang dibawah pemeliharaannya, serta Allah menjamin bagi orang yang menikah agar tidak khawatir dan tidak takut akan menjadi miskin atau takut tidak akan mampu menopang kehidupunnya pasca  menikah.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ.. .{النور: 33}
Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya…” (QS. al-Nủr (24): 33)

Atas dasar ketentuan Allah swt., tersebut, maka para ulama menegaskan bahwa:
فالزواج نظام إلهى شرعه الله لمصلحة المجتمع الإنسانى وسعادة أفراده وحفظ كيان الأسرة التى هي عماد الأمة Abd al-Wahab Khalaf, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), Cet. Ke-2, h. 17

Artinya: “Perkawinan merupakan peraturan Tuhan yang disyari’atkan oleh Allah untuk kemaslahatan sosial-manusia, kemuliaan dirinya sendiri dan menjaga keberlangsungan keluarga yang merupakan tiangnya umat.”

Begitu pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, karena perkawinan sendiri merupakan wadah yang legal untuk terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, demi kelangsungan hidup manusia. Bahkan Rasulullah saw., menganjurkan bagi seseorang yang sudah mampu untuk segera menikah, dan bagi yang belum mampu namun khawatir akan kehormatannya, maka dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana sabda Rasulullah saw:
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ {رواه البخاري} Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar, (Beirut: Dar ibn Kasir, 1987), Juz. V, h. 1950

Artinya: “Nabi Muhammad saw bersabda; wahai para pemuda, bagi siapa yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan bagi yang belum mampu maka hendaknya berpuasa sebagai perisainya.” (HR. al-Bukhari)

Al-San’ani ketika mensyarah hadis tersebut menjelaskan bahwa:
أن المراد بها (الباءة) الجماع. فتقديره من (أراد) منكم الجماع لقدرته على مؤنة النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنته فعليه بالصوم ليدفع شهوته Muhammad bin Isma’il al-Amir al-San’ani, Subul al-Salam al-Musalah ila Bulug al-Maram, (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1421 H), Cet. Ke-2, Juz. VI, h. 6

Artinya: “Bahwa yang dimaksud dengannya (al-ba’ah) adalah melakukan hubungan seksual. Maksudnya adalah, barang siapa yang (berkeinginan) di antara kalian untuk melakukan hubungan seksual karena kemampuannya untuk menafkahi pernikahannya maka menikahlah, dan bagi siapa yang belum mampu untuk melakukan hubungan seksual karena kelemahannya untuk memenuhi nafkah keluarga maka hendaknya ia berpuasa untuk membentengi syahwatnya.”

Pada hadis lain Rasulullah Muhammad saw., pernah menasehati sekelompok sahabat yang melakukan ritual-ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah saw., dengan terus beribadah shalat setiap waktu tanpa tidur untuk beristirahat, terus berpuasa setiap hari tan pernah berbuka, dan bahkan tidak sama sekali menikah karena takut akan merusak ritus ketakwaannya, maka Rasulullah Muhammad saw., menerangkan:
...لَكِنِّى أُصَلِّى وَأَنَامُ وَأَصُوْمُ وَأَفْطُرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى {رواه مسلم}
Artinya: “…padahal saya beribadah shalat dan juga berisitrahat tidur, saya berpuasa dan juga berbuka, saya pun menikahi wanita, maka bagi siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia bukan golonganku.” (HR. Muslim)

UU Perkawinan yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah produk hukum yang telah melalui perjalanan disukusi yang panjang akibat pluralitas dan kemajemukan yang hidup di bumi Indonesia. Demi meminimalisir konflik yang dapat diakibatkan dari pluralitas dan kemajemukan tersebut dan sekaligus menampung kesadaran hukum masyarakat, maka dirumuskan medel unifikasi sebagai pilihan; meskipun demikian, menurut Sudargo Gautama Lihat M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 21-22, unifikasi harus disesuaikan dengan keadaan-keadaan di Indonesia, unifikasi harus dapat diterima oleh dan memenuhi perasaan keadilan masyarakat Indonesia sendiri, dan bukan demi kepentingan penguasa atau segolongan orang, oleh karenanya membuat undang-undang adalah mudah, akan tetapi yang terpenting adalah membuat undang-undang yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.
Salah satu produk univikasi tersebut dalam menunjukkan dasar hukum perkawinan di Indonesia, dapat dilihat di dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan haruslah berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat diimplementasikan secara baik oleh umat Islam, maka dibuatlah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) melalui instruksi presiden pada tahun 1991, yang isinya juga merupakan hasil unifikasi atas berbagai pendapat hukum (fiqh) yang berkembang di dalam Islam. 
Salah satu ketentuan atau dasar hukum seperti yang termaktub di dalam Pasal 2 KHI, adalah; “Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miṡaqan ghaliẓan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada Pasal 4 lebih ditegaskan lagi bahwa; “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
Pada bagian ini perlu dijelaskan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah perbuatan ibadah dalam hal hubungan atau kontrak keperdataan saja, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah mahḑah yang ketentuannya tidak dapat direvisi sedikitpun; oleh karena itu sebagai sunah nabi yang sifatnya adalah kontrak keperdataan maka aturan-aturan di dalam perkawinan bisa saja berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. 
Rukun nikah menurut mazhab Hanafi ada dua yaitu ijab dan qabul. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), Vol. 9, h. 6521; Mas’ud bin Ahmad al-Kasani, Bada’i’ as-Sana’i’ fi Tartib asy-Syara’i’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.), Vol. 2, h. 230 Menurut mazhab Hanbali, rukun nikah ada tiga yaitu calon mempelai (suami dan istri) yang sepi dari penghalang berlangsungnya nikah seperti mahram, ijab, dan qabul. Mansur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, t.th.), Vol. 5, h. 38 Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar (mas kawin), calon suami, calon istri, dan sigat (ijab-kabul). Abd ar-Rahman bin Muhammad ‘Aud al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 818 Sementara Wahbah al-Zuhayli mengkritisi, bahwa rukun nikah pada dasarnya hanya ada empat; sigat (ijab-kabul), calon istri, calon suami, dan wali. Calon suami dan wali merupakan orang yang melakukan akad nikah (العاقدان). Manakala perkara yang diakadkan adalah kenikmanat seksual (الإستمتاع) yang dicari suami dan istri dalam pernikahan. Sedangkan mahar sama seperti saksi dalam pernikahan, yang hanya menjadi syarat sebuah pernikahan dengan argumentasi diperbolehkannya melakukan nikah al-tafwîḑ, bahkan termasuk saksi juga sebagai syarat. Berhubung dengan kedudukan mahar dan saksi yang tersebar luas sebagai rukun nikah, pada hakikatnya tidak tepat karena penerimaan kedua-dua perkara itu sebagai rukun hanyalah istilah yang digunakan sebagian ahli fiqh. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Loc.Cit.

	Syarat dan Rukun Perkawinan

Adapun rukun dan syarat perkawinan yang populer di Indonesia adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Kholil Rahman Kholil Rahman, Hukum Perkawinan Islam; Diktat (tidak diterbitkan), (Semarang: IAIN Walisongo, t.th.), h. 31-32:
	Calon Mempelai Pria

	Beragama Islam
	Laki-laki

Jelas orangnya
Dapat memberikan persetujuan
Tidak terdapat halangan perkawinan
	Calon Mempelai Wanita

	Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani
	Perempuan
	Jelas orangnya
	Dapat dimintai persetujuan
	Tidak terdapat halangan perkawinan

	Wali Nikah

	Laki-laki
	Dewasa
	Mempunyai hak perwalian
	Tidak terdapat halangan perwaliannya

	Saksi Nikah

	Minimal dua orang laki-laki
	Hadir dalam ijab qabul

Dapat mengerti maksud akad
Islam
Dewasa
Ijab dan Qabul.
	Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
	Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan kedua kata tersebut
Antara ijab dan qabul bersambungan
Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
	Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
	Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yakni calon mempelai atau yang mewakilinya, wali atau wakilnya, dan kedua orang saksi 
KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan termaktub di dalam Pasal 14, yakni; (a) calon suami, (b) calon isteri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul. Sedangkan syarat-syaratnya termaktub di dalam Bab II Pasal 6 UU Perkawinan;
	Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
	Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
	Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
	Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
	Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
	Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI Pegawai	Kejaksaan Pegawai  Negeri Sipil,  Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 3-4

Pada Pasal 7 juga dijelaskan:
	Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
	Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
	Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6). Redaksi Sinar Grafika, Ibid., h. 7

Berdasarkan produk hukum tersebut maka dapat ditegaskan,  dalam konteks hukum keluarga di Indonesia telah terjadi transformasi dari ideologi fiqhiyyah-mazhabiyyah menuju ideologi taqniniyyah-talfiqiyyah dengan berbagai pembaharuan di dalamnya. Atas dasar transformasi hukum tersebut, maka semangat pembaharuan akan terus berlangsung selama konteks hukum juga mengalami perubahan, sebagaimana kaidah hukum Islam menjelaskan:
تغير الأحكام بتغير الأمكنة والأزمنة والأحوال Muhammad Sidqi ibn Ahmad al-Barnu, al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyyat, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1983), h. 182
Artinya: “Perubahan hukum terjadi karena perubahan tempat, waktu dan keadaan.”

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua belah pihak yakni suami istri, kedamaian dan kebahagian suami istri sangat tergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Agar suatu perkawinan dapat mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan syari’at, yaitu kebahagian duniawi menuju kebahagian akhirat. Islam mengariskan beberapa yang harus dipedomi sebagai prinsip, yakni:
Prinsip kebebasan memilih jodoh
Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari’ah. Sebelum Islam anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayahnya atau wali. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi jodohnya. Selain itu ada petunjuk praktis memilih jodoh; sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ {رواه البخاري}

Artinya: “Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda; Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamannya, maka jatuhkanlah pilihanmu atas yang beragama, maka engkau akan selamat.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Bazzar dan Baihaqi dari Abdullah bin Amr, Nabi bersabda: 
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ
Artinya: “Janganlah kalian menikahi perempuan karena cantiknya. Boleh jadi kecantikan tersebut akan membinasakannya. Jangan pula karena hartanya karena harta boleh jadi akan menyebabkannya melampaui batas. Menikahlah karena agama. Sungguh budak hitam yang cacat namun baik agamannya itu yang lebih baik.” Hadis di atas merupakan hadis shahih yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Imam yang 5 sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Bulughul al-Maram; Dikutip dari Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Matha’bah, al-Salafiyah, Mesir, h. 196.

	Prinsip Mawadah dan Rahmah (cinta dan kasih sayang)

Mawadah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan rahmah bermakna kasih sayang. Mawadah wa rahmah terbentuk dari susunan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannnya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan mawadah dan rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.
	Prinsip saling melengkapi

Prinsip ini ditentukan, antara lain pada ayat 187 surat al-Baqarah:
هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَا سٌ لَّهُنَّ {البقره:187}
Artinya: “Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian untuk kamu dan kamu adalah pakaian untuk mereka.” (QS. al-Baqarah (2):187).

Firman Allah di atas mengisyaratkan bahwa sebagai mahkluk, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan tidak ada pasti membutuhkan masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya ibarat pakaian menutupi tubuh.

	Prinsip Mu’asyarah bi al-Ma’ruf (Memperlakukan isteri dengan baik)

Prinsip ini jelas sekali dikemukakan dalam firman Allah swt., pada ayat 19 surat al-Nisâ’:
وَعَا شِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ...(النساء : 19}
Artinya: “Pergaulilah istri-istrimu dengan sopan…” (QS. al-Nisâ’: 19)
Kebahagian dan kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan dan kepedulian kedua belah pihak yaitu suami istri, sedangkan semua ini dimungkinkan dalam perkawinan poligami. Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1998), h. 15 Juga didalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan tentang prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan.
	Tujuan Perkawinan

 Ada beberapa hal yang bersifat prinsipil di dalam Undang-undang Perkawinan, yakni:
	Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal; untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. I, h. 48

Secara normatif, asas ini dapat dirujuk dari firman Allah swt;
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {الروم : 21}
	
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Rûm (30): 21)

	Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi,  Ibid. h. 48
	.Untuk memenuhi tuntutan naluri (biologis) manusia yang asasi.
Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan ‘aqad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dilaksanakan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Tujuan Pernikahan Dalam Islam, http://almanhaj.or.id/ content/3232/slash/0/tujuan-pernikahan-dalam-islam/, Akses pada tanggal 26 Desember 2014
	Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat bersitri lebih dari seorang. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi, Ibid. 48

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt;
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا {النساء : 3}

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. al-Nisâ’ (4): 3)

	Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Tujuan lain agar mampu membentengi akhlaq yang luhur dan  menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyari’atkannya pernikahan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

Rasulullah saw., bersabda:
يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
Artinya; “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena ṣaum itu dapat membentengi dirinya.” Hadis shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (I/424, 425, 432), al-Bukhari (no. 1905, 5065, 5066), Muslim (no. 1400), al-Tirmidzi (no. 1081), al-Nasâ’i (VI/56, 57), al-Darimi (II/132) dan al-Baihaqi (VII/ 77), dari Shahabat ‘Abdullah bin Mas’ud radhiyallaahu ‘anhu.

	Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi, Ibid. 48

Asas ini di dasarkan atas hadis Rasulullah Muhammad saw., yang menjelaskan bahwa perbuatan yang diperbolehkan oleh agama namun dibenci oleh Allah swt., adalah perceraian;
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ {رواه ابو داود} Sulaiman ibn al-Asy’as Abu Daud al-Sajistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), Juz. I, h. 661
Artinya: “Menyampaikan kepada kami Kasir bin ‘Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt., adalah perceraian.” (HR. Abu Daud).

	Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh sumi isteri. Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi, Op Cit, h. 48-49


Pada bagian ini Allah swt., berfirman;
وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا {النساء : 32}

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisâ’ (4): 32)

Berdasarkan pemaparan asas prinsipil di atas, maka dapatlah dirangkum secara rinci berdasarkan tujuan perkawinannya tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Khoiruddin Nasution Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1;  Edisi Revisi, Op.Cit., h. 38-47, yakni;
	Untuk memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berfungsi sebagai sarana reproduksi atau regenerasi.
Untuk pemenuhan kebutuhan biologis.
Untuk menjaga kehormatan
	Sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah swt.
	Relasi Suami-Istri dalam Keluarga

	Posisi perempuan Pra dan Pasca Islam

Secara historis, sebelum datangnya Islam, perempuan secara umum tidak dipandang keberadaannya dalam berbagai. Dibutuhkan berabad-abad bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya, meskipun hanya dalam teori saja, bukan praktek. Pada masa ini perempuan cenderung diperlakukan sebagai barang. Jika dirujuk ke dalam berbagai literatur sejarah Islam, maka ada beberapa perbedaan mencolok terkait dengan perlakuan terhadap perempuan pada masa pra dan pasca Islam, di antaranya:

Pra Islam
Pasca Islam
Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal dalam UU karena dianggap bukan makhluk hukum sehingga tidak diatur dalam perundang-undangan
Perempuan dilindungi oleh al-Qur’an dan sunah
Perempuan dianggap sebagai harta sehingga dapat diperlakukan sesuka hati oleh suami sebagai pemiliknya.
Perempuan memiliki kebebasan dalam rumah tangga termasuk dalam menentukan pasangan hidup
Perempuan tidak memiliki hak cerai sehingga harus menerima apapun perlakuan dari suaminya tanpa bisa melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang menyiksanya
Perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan cerai apabila memang ada alasan yang dibenarkan oleh agama
Perempuan tidak memiliki hak waris, bahkan merupakan barang yang diwariskan
Perempuan memiliki hak waris dan hak untuk memiliki harta, baik yang diperoleh dari warisan maupun mahar
Perempuan tidak memiliki hak untuk membelanjakan harta
Perempuan berhak terhadap harta yang ia miliki
Perempuan tidak berhak mengasuh anaknya, karena anak dianggap milik keluarga laki-laki

Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak hadhanah terhadap anak mereka
Penguburan bayi perempuan, karena dianggap sebagai aib keluarga
Perempuan sama halnya dengan laki-laki memiliki hak untuk hidup
Data: telah diolah oleh peneliti tahun 2015

Inilah beberapa hal yang memperlihatkan perbedaan perlakuan terhadap perempuan pada masa pra dan pasca Islam, namun dewasa ini, kondisi ini terkadang masih bisa ditemui. Atas dalih agama, perempuan seringkali tidak mendapatkan tempat yang layak bahkan tersubordinasi oleh hak-haki laki-laki.
	Konsep Kemitraan

Konsep hubungan suami dan istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 56 Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya:
...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ... {البقرة : 187}
Artinya: “…mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. al-Baqarah (2): 187)

Apa yang dimaksud dalam ayat ini (ideal moralnya) adalah bahwa pada prinsipnya posisi laki-laki maupun perempuan adalah setara. Ratna Batara Munti, Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga, Ibid., h. 59 Prinsip kesetaraan ini selaras dengan bunyi ayat berikut:
وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا {النساء : 124}

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” (QS. al-Nisa’ (4): 124).

Islam memberikan pembedaan (distinction), bukan perbedaan (discrimination) antara laki-laki dan perempuan. Dasar pembedaan tersebut didasarkan atas kondisi objektif, fisik-biologis perempuan yang ditakdirkan berbeda dengan laki-laki. Wahid Zain, dkk., Memposisikan Kodrat, (Bandung: Mizan, 1999), h. 102 Jadi pada asasnya pembedaan tersebut hanya bersifat kodrati dan alamiah yang oleh kalangan feminis disebut dengan sex. Islam tidak mengakui adanya diskriminasi peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam lapangan pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik.
Prinsip kemitraan ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari; Seperti apa yang dituturkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sering menjahit baju, menjahit kembali sandal yang rusak dan mengerjakan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan di rumah. Sejarah Rasul pun sudah jelas menunjukkan adanya kemitraan dalam melakukan pekerjaan rumah tangganya, misalnya realita bahwa Khadijah yang menyokong kehidupan dan dakwah Rasulullah. Rasul sangat mengandalkannya, baik dari segi pemikiran maupun ekonomi.
Mengenai kewajiban suami dan istri, Islam telah memberi batasan yang jelas. Bila perempuan dituntut melakukan sesuatu, maka begitu pula lelaki. Ini selaras dengan ayat:
...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة : 228}
Artinya: “…Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Baqarah (2): 228).

Imam Ali al-Ṣabuni menjelaskan bahwa maksud dari ayat di atas yaitu laki-laki dibebani kewajiban terhadap istrinya sebagaimana sang istri juga menanggung kewajiban dan hak yang seimbang. Ali as-Sabuni, Rawai’ al-Bayan Jilid 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah,  2001),  h. 254
Mengenai peran dalam rumah tangga, menjadi sebuah mainstream bahwa bahwa suami bertugas memberi nafkah keluarganya dan untuk peran istri ada perbedaan pendapat. Sa’id Abu Habib mengatakan bahwa pelayanan yang dalam bentuk pekerjaan rumah tangga dihukumi mubah, sedang an-Nawawi mengatakan hal itu termasuk sedekah. Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), h. 47 Meskipun dengan tidak adanya batasan yang tegas, maka yang terpenting adalah bagaimana kedua manusia yang sepakat membentuk rumah tangga tersebut, berupaya mencapai keluarga yang penuh kedamaian.
Apabila masalah kesetaraan peran antara suami istri (hak dan kewajiban) ditinjau dari hukum positif, maka Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang akan berbicara mengenai hal itu. Beberapa pasal dan bab tentang hak dan kewajiban suami istri yaitu mencerminkan kedudukan seorang istri yang hak-haknya sebagai ibu rumah tangga seimbang dengan kewajiban-kewajiban terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Al Hamidani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 185
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan:
	Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Pasal 31 (1) dan (3) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79 KHI).
	Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, wasiat, sedekah atau lainnya (Pasal 31 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 87 ayat 2 KHI).

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta suami tetap menjadi hak suami dan berhak dikuasai sepenuhnya (Pasal 86 KHI).
Harta benda yang diperolaeh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974).
Jika dilihat sepintas lalu konsep perkawinan yang mengedepankan kesetaraan terasa baik dan menjanjikan sebuah kebahagiaan yang ideal, baik dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Relasi dalam rumah tangga yang diinginkan adalah setara, dan untuk mengokohkan pendapat demikian gagasan fiqh Islam yang established dalam relasi suami istri direkonstruksi agar sejalan dengan gagasan kesetaraan.
	Konsep Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga

Gender merupakan konsep baru yang muncul sebagai respons terhadap fenomena diskriminasi di masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, hukum, sosial maupun ekonomi. Konsep gender dikemukakan dalam rangka menanggalkan tradisi yang telah mengakar kuat di masyarakat. Tradisi yang menganggap bahwa wanita adalah makhluk lemah sehingga sepatutnya hanya mengelola urusan domestik keluarga. Suamilah yang berkuasa menentukan kebijakan keluarga. 
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء : 34}

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. al-Nisa’ (4): 34)

Pemahaman dari ayat di atas menjelaskan bahwa suami menduduki jabatan sebagai kepala keluarga, sementara istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31 UU Perkawinan.
Berawal dari asumsi di atas, lantas akan dipandang miring bagi seorang istri yang turut berkarier di luar, sedangkan suaminya sibuk menyelesaikan urusan rumah tangga, mulai dari mencuci, memasak hingga menyapu. Istri akan dikecam sebagai istri yang tidak berbakti kepada suami. Demikian juga dengan suami yang akan diklaim tak mampu menghidupi keluarganya.
Terdapat hadis dari Abdullah bin Umar yang mendukung adanya kesetaraan gender sebagai berikut:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كللكم راع فمسؤل عن رعيته فالامير الذي على الناس راع وهو مسؤل عنهم. والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤل عنهم. والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤلة عنهم. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤل عنه، الا فكلكم راع و كللكم مسؤل عن رعيته اخرجه البخارى فى 490 كتاب العتق: 17 باب كرهية التطاول على الرقيق
Artinya: “Hadis Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketahuilah, kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemelihara rumah, suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya, dan ia bertanggungjawab tentang hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (dimintai pertanggungjawaban) tentang hal yang dipimpinnya.” Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari “Al Jami Al-Saheh Al-Musnad min hadis rasululillah wasunanihi, waayanihi, jilid III, (Khairo: Al Matbaah Al Salafiah, 1403. H) h. 328; Lihat juga Imam Nawawi, Riyadu Sholihin (Terjemah), Pustaka Amani, Jakarta, h. 303-304; Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha, 1993) h.  562-563.

Dilihat dari perspektif gender, hal di atas bukanlah permasalahan krusial. Sebab peran lelaki dan wanita dalam rumah tangga termasuk dalam kajian gender yang sewaktu-waktu bisa beralih peran tanpa mempertimbangkan jenis kelamin keduanya. Para feminis mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk yang tertuang dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.
Berbagai ketentuan dalam UU Perkawinan juga mencerminkan bahwa yang diutamakan adalah kepentingan yang dianggap mewakili kepentingan umum, tetapi yang menjadi penentu adalah kepentingan masyarakat patriakhis. Tapi Omas Ihromi, dkk., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 69 Seperti Pasal 31 (3) dan Pasal 34, “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, di dalam pasal tersebut terdapat pembedaan peran suami dan istri.
Ketentuan tentang fungsi bapak yang dalam undang-undang ditentukan sebagai kepala keluarga, mempunyai dampak bahwa dalam praktik, status lajang diberikan kepada wanita kawin yang menjadi tenaga kerja. Aturan ini memperoleh pengabsahan dan memperkuat pandangan masyarakat bahwa wanita seyogianya harus menghabiskan waktu di rumah.Tapi Omas Ihromi, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan,  Ibid., h. 69-70
Implikasi rumusan yang sangat genderistik dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 mengandung arti bahwa sebagai istri, perempuan menjadi sangat bergantung (setidaknya secara ekonomis) kepada suaminya. Tapi Omas Ihromi, dkk., Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Ibid., h. 116 Akhirnya timbul kesan bahwa suamilah yang menghidupi istri sehingga berhak berbuat atas istri dalam hal apapun, padahal kalau memang kepemimpinan itu mutlak milik laki-laki, akan mungkin terjadi bahwa pemimpin tidak memiliki kriteria sebagai pemimpin; Akibatnya, kepemimpinan keluarga tidak dapat berjalan dengan baik; Hal ini akan berbeda jika kepemimpinan didasarkan atas kriteria fadl dan infaq, dengan memiliki faḑl dan infaq seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Faḑl lebih tepat diartikan sebagai kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, karena ayat tersebut tidak secara tegas menyebutkan laki-laki atas wanita. Nasaruddin Umar, dkk., Bias Jender dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 88
Mengenai posisi kepala rumah tangga, sebenarnya Islam memberi posisi yang sama kepada suami maupun istri. Masing-masing menduduki posisi kepala rumah tangga, hanya bidangnya berbeda sesuai dengan kodratnya. Laki-laki memegang urusan keluar, sedang istri memegang urusan ke dalam. Sungguh ini merupakan aturan modern yang dimuat oleh prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu “the right man in the right place”, disamping adanya pembagian tugas pekerjaan secara spesifik. Wahid Zain, dkk., Memposisikan Kodrat, (Bandung: Mizan, 1999), Op.Cit., h. 140
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa secara umum lelaki mempunyai kelebihan dibanding perempuan, namun hal ini tidak bisa menggeneralisir adanya hak memimpin ditangan lelaki. Tidak menutup kemungkinan seorang istri yang lebih banyak berperan dalam keluarga. Laki-laki lebih berkompeten memimpin keluarga karena faktor faḑl dan kemampuannya menanggung beban ekonomi keluarga. Oleh karena itu, perempuan juga bisa menjadi pemimpin keluarga, Islam sangat mengedepankan asas musyawarah, sehingga siapa pun yang memimpin keluarga hendaknya di antara keduanya terjalin komunikasi yang baik. Sebab pada dasarnya sakinah, mawaddah dan rahmah yang diharapkan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Perceraian dan Dasar Hukumnya
Pengertian Perceraian (Talak)
Talak menurut istilah fikih ialah melepaskan atau membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang mengandung arti menceraikan. Bandingkan dengan Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit., h. 198 Talak merupakan jalan keluar terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga. 
Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ṭalâq, secara etimologi berarti:
اَلطَلاَ قُ وَهُوَ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fathal-Mu’in bi Syarh Qurrah al-‘Ain, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112
Artinya: “Talak secara bahasa adalah melepaskan tali.”
Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawina antara seorang pria dengan wanita (suami-istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri. Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6 
Para ulama memberikan pengertian perceraian yang bervariatif, sebagai berikut:
	Menurut Sayyid Sabiq

اَلطّلاَقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّ وَاجِ وَ إِنْهَاءُ الْعَلاَ قَةِ الزَّ وْجِيَّةِ   al-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jil. 2, h. 206
Artinya: “Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.”

	Menurut Imam Taqiy al-Din

اَلطَّلاَقُ في اللُّغَةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَاْلإِطْلاَ قِ وَفِى الشَّرْعِ اِسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ Imam Taqiy ad-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayah al-Ikhtisar, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th), Jil. II, h. 84
Artinya: “Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah).”

	Menurut ‘Abd al-Rahman al-Jaziri

اَلطَّلاَقُ فِى اْلإِصْطِلاَحِ بِأَنَّهُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, (Mesir: Dâr al-Fikr, 1989), Jil. IV, h. 278   
Artinya: “Perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.”

Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya (ازالة) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur dengan istri.
Adapun istilah perceraian di dalam ketentuan hukum di Indonesia disebut dengan putusnya perkawinan, yang bermakna berakhirnya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Berkenaan dengan istilah tersebut, Amir SyarifuddinLihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Op.Cit., h. 189 memberikan argumentasi bayani tentang penggunaan istilah tersebut di dalam Islam, hal ini dikarenakan di dalam fikih istilah putusnya perkawinan dapat diartikan ba’in, yakni suatu bentuk perceraian dimana suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali dengan akad nikah yang baru, dan lawan katanya adalah raj’i yang bermakna bercerainya suami dengan istrinya dalam bentuk yang belum tuntas, sehingga masih mungkin kembali kepada mantannya tanpa akad nikah yang baru selama istrinya masih berada dalam ‘iddah atau masa tunggu, namun jika dalam masa tunggu tersebut mereka tidak kembali, maka perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut dengan ba’in.
Istilah perceraian yang bermakna putusanya perkawinan dapat pula dirujuk di dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif, yakni; Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI  Pegawai	Kejaksaan Pegawai Negeri  Sipil, Op.Cit., h. 12. Sebagaimana peraturan perundang-undangan hukum perkawinan di Indonesia tersebut, nyatalah bahwa bentuk perceraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu karena disebabkan kematian atau perceraian, yang mana perceraian merupakan emergency exit, yaitu jalan alternatif, dalam artian dibolehkan walaupun dibenci oleh Allah, dalam hal ini haruslah dilakukan di depan pengadilan.
	Dasar Hukum

Perceraian sejatinya dibolehkan di dalam Islam, namun disisi lain perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal Lihat QS. an-Nisa’ (4) ayat 21: “dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud, sehingga perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal Haifah A. Jawad, Otentisitas Hak-hak Perempuan, h. 232-233; dikutip oleh Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. I, h. 228; oleh karenanya Allah swt., menjelaskan:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {الطلاق : 1}
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu 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) keluar 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.” (QS. al-Thalaq (65): 1)

Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak  merupakan hal dibenci oleh Allah swt., maka apapun perkara yang mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk islah, sehingga Allah swt., memberikan masa iddah untuk berpikir kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah.

Sebagaimana firman Allah swt., dalam al-Qur’an:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق : 2}
Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. al-Talâq (65): 2).

Sesungguhnya Allah swt., menjadikan perkawinan sebagai jalan yang mulia menuju ridhanya, sehingga Allah swt., menjadikan jalan keluar bagi siapa yang masih khawatir akan kekurangannya dalam memberikan nafkan kepada pasangannya, sebagaimana Allah swt., berfirman:
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق : 3}
Artinya: “Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. al-Talaq (65): 3)

Ayat-ayat di atas secara jelas menguraikan petunjuk atau aturan tentang waktu dan tata cara menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad saw., meskipun yang dikhitab dalam ayat tersebut hanya Nabi Muhammad saw, namun menurut para mufassir, kandungan hukum yang terdapat dalam ayat itu tetap menjangkau dan berlaku bagi umatnya.
Mengomentari pengkhususan khitab terhadap Nabi Muhammad saw., dalam ayat di atas, Abu Bakar, sebagaimana yang dikutip oleh Abi Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, mengemukakan sebagai berikut: 
قال أبو بكر : يحتمل تخصيص النبي بالخطاب وجوها : أحدها : اكتفاء بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لهم ، إذ كانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به دونهم ، فخصه بالذكر ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة ؛ إذ كان خطابه خطابا للجماعة. والثاني : أن تقديره : يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء .والثالث : على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع Abu  Bakr Ahmad al-Razi al-Jassas, Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), Juz. 3, h. 677
Artinya: “Abu Bakar berkata: Pengkhususan khitab ayat terhadap Nabi Muhammad saw membawa beberapa kemungkinan pengertian; (a) sudah diketahui bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi saw, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi saw; (b) pada awal potongan ayat tersebut, digunakan kalimat: Ya ayyuha an-Nabi qul li ummatika iza tallaqtum an-nisa’.... (Hai Nabi, katakanlah kepada umatmu; Apabila kamu menceraikan Istri-istrimu...); dan (c) biasanya, apabila yang dikhitab itu adalah Pemimpinnya, maka pengikutnya telah termasuk di dalamnya.”

Muhammad Sulaiman ‘Abdillah al-‘Asyqar dan Ibn Kasir berpendapat bahwa didahulukannya khitab tersebut kepada Nabi Muhammad saw hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi Muhammad saw., Ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut kedua mufassir tersebut, juga berfungsi bagi umatnya, sebab setelah khitab itu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., Allah swt., menujukannya kepada Nabi saw., dan umatnya, yaitu dengan menggunakan khitab plural pada kata “tallaqtum”.
Begitu juga dengan firman Allah swt ., lainnya:
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة : 231}

Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan  demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah (2): 231)

Allah swt., menjelaskan bahwa seorang suami yang menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada dalam masa ‘iddah ‘Iddah adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, yang diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru’. Lihat Taqi ad-Din Abu Bakr bni Muhammad al-Husaini ad-Damsyiqi asy-Syafi’i, Kifayah al-Akhyar, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 391 yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu Basyar, seorang laki-laki dari golongan Anṣar, dimana ia menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa ‘iddah-nya tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa ‘iddah selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian asbâb al-nuzûl ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayis. Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 154
Rasulullah Muhammad saw., juga memberikan penegasan bahwa meskipun cerai diperbolehkan akan tetapi ia merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah swt:
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلاَقُ {رواه ابو داود} Sulaiman ibn al-Asy’as Abu Daud al-Sajistani, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz. I, h. 661

Artinya: “Menyampaikan kepada kami Kasir bin ‘Ubaid, Muhammad bin Khalid dari Mu’arrif bin Wasil dari Muharib bin Disar dari Ibn ‘Umar dari Nabi saw bersabda: Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah swt adalah perceraian.” (HR. Abu Daud)

Sayyid Sabiq dalam menjelaskan hadis di atas, bahwa meskipun  hukum asal dari perceraian itu adalah mahzur (dilarang) kecuali karena alasan-alasan yang sudah masuk ke dalam kategori hajah; Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1983), Jil. 2, h. 207 namun walau bagaimanapun, perceraian memang disyari’atkan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi saw., tersebut di atas.
Berdasarkan penjelasan hadis di atas, perceraian hanya dibolehkan sebagai jalan terakhir ketika seluruh rangkaian usaha pencegahan telah dilakukan dan tidak menghasilkan jalan keluar selain dengan perceraian itu sendiri. al-Qur’an selain menerangkan tentang perceraian, juga memberikan kesempatan untuk berpikir ulang pasca ungkapan cerai terlontar, berupa ruju’ atau kembali bersatu, sebagaimana Allah berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة : 229}

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.” (QS. al-Baqarah (2): 229)

Adapun dasar hukum perceraian perspektif normatif-yuridis di Indonesia adalah:
	Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain;

	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 (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975)

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 mempuanyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36)
	Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU Perkawinan dan dijabarkan di dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Kasani sebagai berikut:
فر كن الطلاق هو اللفظ الذي جعل دلالة على معنى الطلاق لغة وهو التخلية ولإر سال ورفع القيد الصر يح وقطع الو صلة ونحوه فى الكناية أو شر عا وهو إز الة حل المحلية فى النو عين أو ما يقو م مقام اللفظ ‘Ala’ ad-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud al-Kasani, Bada’i wa al-Sana’i, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), Juz. III, h. 98

Artinya: “Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu at-takhliyyah (meninggalkan atau membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf’u al-Qayyid (mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinayah, atau secara syara’ yakni menghilangkan halalnya “bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (raj’i dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal.”

Adapun dalam mazhab al-Syafi’iyyah, rukun perceraian beserta syaratnya terbagi menjadi lima bagian, yakni:
	Orang yang menjatuhkan cerai, yakni orang yang mukallaf dan bukan anak kecil yang belum balig atau orang gila yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ungkapan cerai, terbagi menjadi tiga macam, yaitu;
	Lafal yang diucapkan secara sarih, seperti al-firaq, al-talaq, dan secara kinayah seperti izhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dengan niat untuk menjatuhkan cerainya;

Dengan ‘isyarah (isyarat), namun isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh sorang bisu;
Cerai juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawiḑ) kepada isterinya utnuk menjatuhkan talaknya.
	Dilakukan secara sengaja;

Wanita yang dihalalkan atau isteri;
Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada seorang wanita yang bukan isterinya: anti talliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i, maka talaknya baru dianggap sah. Lihat Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam asy-Syafi’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289; Lihat juga, as-Sayyid Abi Bakr, I’anah at-Talibin, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-Arabi, t.th.), Jil. IV, h. 2

	Syarat dan Rukun

Lebih rinci lagi, Daly merangkum rukun dan syarat dari sebuah perceraian dalam beberapa bagian, yakni:
	Suami. Untuk sahnya sebuah perceraian maka syarat dari seorang suami tersebut adalah;

	Berakal. Artinya suami yang gila, hilang akal karena sakit atau rusak syarafnya tidak berhak untuk menjatuhkan cerai.

Baligh.
Atas kemauan sendiri.
	Isteri. Syaratnya adalah;

	Isteri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

Kedudukan istri yang dicerai harus berdasarkan perkawinan yang sah.
Sigah Talaq. Syaratnya harus disucapkan secara sarih atau kinayah atau ‘isyarah.
Qasdun atau sengaja.
Wilayah; yaitu suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada isterinya. Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu Sunnah dan Negara-Negara Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 87; lihat juga Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 201-205
Menurut ulama dalam mazhab Malikiyyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:
	Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.
	Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal shrih atau lafal kinayah yang jelas.
	Istri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.
	Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori lafal kinayah. Menurut Ibn Jauza (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-mut}alliq (suami), al-mutallaqah (isteri), dan as-sigah (lafal atau yang menempatinya secara hukum), Lihat Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-3, Juz. 7,       h. 361-362

Adapun menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah, rukun talak itu adal lima, yaitu:
	Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.
	Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi’iyyah membaginya kepada tiga macam, yaitu;

	Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Diantara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-firaq, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu) atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad apabila di ucapkan dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah dengan meniatkannyauntuk menjatuhkan talak.
	Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan ulama dikalangan Syafi’iyyah, isyarat tersebut baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), Cet. Ke-4, h. 351
Artinya: “Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu.”

	Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawiḑ) kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalanya seorang suami berkata kepada isterinya: Ṯalliqi nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab: Ṯallaqtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Menurut pandangan ulama Syafi’iyyah, lafal atau sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami kepada isterinya.
	Dilakukan secara sengaja; maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan. Ulama Syafi’iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu:

	Salah ucapan; misalnya, seorang suami yang isterinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Ya Ṯaliq (wahai yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan) maka talaknya tidak sah. Jadi apabila seorang suami tersalah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.
	Ketidak tahuan; apabila seorang suami mengatakan: “Hai wanita yang ditalak” kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang lain namun ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi’iyyah talaknya sah; namun apabila orang ‘ajam (non arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami maksudnya maka talak itu tidak sah.

Bersenda gurau; talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya
Adanya unsur paksaan; adanya unsur keterpaksaan dapat menghalangi ke absahan seluruh bentuk tasharruf kecuali mengislamkan kafir harbidan murtad. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hokum, namun menurut pendapat terkuat, unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolute seperti ancama bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan relative seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada Hadits Nabi Saw berikut:
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (رواه ابن ماجة والحاكم) Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlani, Subul al-Salam; Syarh Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 176; Lihat juga: Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, Sunan Ibn Majah, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 659
Artinya: “Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bahwa ia bersabda: Sesungguhnya Allah Swt mengangkatkan dari umatku dari sifat tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya.” (HR. Ibnu Majah dan al-Hakim).

	Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat; Gilanya seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk tasaruf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi saw:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان) Lihat Al-Kahlani, ibid., h. 180-181; Lihat juga, al-Baqi, ibid., h. 658
Artinya: “Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi saw bahwa ia bersabda; Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar.” (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi. Hadis ini dianggap sahih oleh al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban)

	Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isternya, misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah. Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani, maka talaknya tidak sah.

Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata keada seorang wanita yang bukan isterinya; anti talliq (kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i, maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi’iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya; In nakahtuki fa anti talliq (jika aku menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya. Muhammad bin Muh}ammad Abi Hamid al-Gazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289. Lihat juga: as-Sayyid Abi Bakr, I’anah at-Talibin, (Beirut: Dar Ihya’ at-Turas al-‘Arabi, t.th.), Jil. 4, h. 2


	Macam-Macam Talak

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara fiqhiyyah implikasi yuridis dari adanya talak memunculkan beberapa macam talak, yakni:
	Talak Raj’i

Talak raj’i, yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya. 
Talak Bain
Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungnan suami isteri. Talak bain terbagi menjadi dua bagian:
	Talak bain ṣugra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas isterinya itu. Adapun yang termasuk dalam talak bain ṣugra ialah:

	Talak yang dijatuhkan suaminya pada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh)

Khulu’
Hukum talak bain ṣugra;
	Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri

Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)
Masing-massing tidak saling mewarisi manakala meninggal
Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
	Talak Bain Kubra

Bain kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu iddah atau sesudahnya. Adapun yang termasuk talak bain kubra adalah segala macam talak yang mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain kubra:
	Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4.

Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan telah dicerai oleh laki-laki yang mengawininya.
Adapun dalam konteks Indonesia, sesuai dengan aturan perkawinan maka pasal yang dapat dijadikan sebagai bagian utama seperti rukun dalam perceraian adalah Pasal 39 UU Perkawinan ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI Anggota POLRI  Pegawai Kejaksaan Pegawai Negeri  Sipil,  Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Op.Cit., h. 12-13 
Pasal tersebut dikuatkan oleh Pasal 115 KHI yang menjelaskan bahwa; Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, rincian rukun perceraian yang diungkapkan oleh para ulama di dalam fiqh-nya hanya berlaku setelah perkara tersebut masuk ke dalam persidangan.
Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan: ayat (1), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah  pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan  kedua belah pihak. Ayat (2); untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.
Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal  19  menyebutkan,  bahwa  perceraian dapat  terjadi  karena  alasan sebagai berikut:
	Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
	Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena  hal lain di luar kemampuannya;
	Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang membahayakan pihak yang lain;
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), Cet. Ke-2, h. 71
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas:
	Suami melanggar ta’liq talaq;

Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Cerai Gugat dan Dasar Hukumnya
Menurut bahasa, kata cerai gugat adalah istilah bahasa Indonesia yang sering dikenal dengan istilah khulu’ berasal dari khala’ ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian; karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Khulu’ menurut bahasa, dari kata خَلَعَ – يَخْلَعُ - خُلْعًا yang berarti melepaskan atau menanggalkan pakaian, A. W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Cet. 14, h. 361 atau بِمَعْنَي خَلَعَ الشَيْءُ خَلَعًا yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu. Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil. 1,  h. 184 Sedangkan menurut istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan hartanya maka tertalaklah dirinya. Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), Jil. 3, h. 182
Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu’ mempunyai dua arti yaitu ‘am dan khas. Khulu’ dalam arti umum adalah talak atas harta istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik dengan lafaz khulu’ atau lafazh mubara’ah atau dengan lafaz talak; pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer. Adapun khulu’ dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz khulu’, pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf. Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329
Secara terminologi, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan talak oleh istri, sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha:
الخلع: وهو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة وإصرار منها على ذلك، وقد شرع لذلك سبيل الخلع، وهو أن تفتدي نفسها من زوجها بشئ يتفقان عليه من مهرها تعطيه إياه
Artinya: “Khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah diberikan.” Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab al-Imam al-Syâfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, h. 127

Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khulu’ secara syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain itu, dalam khulu’ harus terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad khulu’, harus ada kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut. Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi nominal mas kawin pada saat pernikahan.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal khulu’ ini ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut diantaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzzabadi al-Syairazi:
إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدي حقه جاز أن تخالعه على عوض
Artinya: “Apabila seorang perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.”

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari khuluk yang bisa mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah, semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khulu’ menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun yang mendasarinya, maka khulu’ hukumnya haram.
Khulu’ dapat juga berarti fida atau tebusan, karena isteri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan atau imbalan; H. A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 95 sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Baqarah ayat 229:
وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْءً أَلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَأِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَ تْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الَظِلمُوْنَ {البقرة : 229}
Artinya: “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.” (QS. al-Baqarah (2): 229)

Menurut al-Malibariy, khulu’ adalah perceraian dengan tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan memakai kata talak atau khulu’ atau tebusan. Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fath al-Mu’in Syarh Qurrat al-Aini, (Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997), h. 111 Khulu’ adalah jalan keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan selain yang biasa melahirkan fasakh, isteri memberikan semacam ganti rugi (‘iwad) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dll, agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak kepadanya. Abdul Wahhab Muhaimin, “Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan Dan Perceraian”,  Jurnal Ahkam, No. 4 (Maret 1998), h. 44
Al-Jurzawi Ali Ahmad Al-Jurzawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuh, (Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam), Penerjemah: Hadi Mulyo Dan Sabahus Surur, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), h. 320 menuturkan: Khulu’ sendiri sebenarnya dibenci oleh syari’at yang mulia seperti halnya talak; semua akal dan perasaan sehat menolak khulu’, hanya Allah swt., saja Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakan hukum-hukum Allah swt.; Maksudnya Hikmah khulu untuk menghindari bahaya, yakni saat terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi dalam ikatan rumah tangga maka khulu’ diperbolehkan; Hal ini agar keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h. 379
Penjelasannya, kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain; mungkin isteri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah; maka tiada jalan penyelamat kecuali dengan khulu’, yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalaknya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabulkan permintaan isteri tersebut, karena isteri punya hak mas kawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekarang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami kepada suami. Allah mengingkari perbuatan itu dengan firman-Nya surat an-Nisa’ ayat 21:
وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ أَفْضَي بَعْضُكُمْ أِلَي بَعْضٍ وَأَخَذْ نَ مِنْكُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا {النساء : 21}
Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa’ (4): 21)

Hikmah yang terkandung didalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya yaitu apabila perpecahan suami isteri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami isteri, maka khulu’ dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya pernusuhan dan untuk menegakan hukum-hukum Allah; oleh karena itu, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 229:
فَأِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَ تْ بِهِ تِلْكَ حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللهِ فَأُولئكَ هُمُ الَظِلمُوْنَ {البقرة: 229}

Artinya: “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.” (QS. al-Baqarah (2): 229)

Sejumlah besar ulama salaf dan khalaf mengatakan bahwa tidak boleh khulu kecuali terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak isteri; sedangkan Syafi’i berpandangan bahwa khulu’ itu boleh dalam kondisi perselisihan dan keharmonisan, namun khulu’ dalam kondisi pertama adalah lebih utama dan sesuai dengan yang ia pilih. Muhammad Nasib ar-Rifa’i, Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) Jil. 1, h. 376
Adapun kedudukan khulu’ di dalam hukum keluarga menurut mazhab Umar, Usman dan Ali ra serta jumhur fuqaha’, bahwa khulu’ termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-Muzanniy mempersamakan khulu’ dengan talak; sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa khulu’ termasuk fasakh di dalam qaul qadim-nya. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, al-Wajiz fi Fiqh Mazhab Imam Syafi’i, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), h. 276 Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi’i juga meriwayatkan bahwa khulu’ merupakan kata sindiran; Jadi jika dengan kata kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika tidak maka menjadi fasakh; akan tetapi dalam qaul jadidnya dikatakan bahwa khulu’ itu adalah talak. Imam asy-Syafi’i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, h. 220
Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa khulu’ adalah terbagi dua lafazh yaitu: sarih dan kinayah. Lafaz sarih menjadikannya sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi, sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat. Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah, (Beirut, Dar al-Fikri, 1992), Jil. 4, h. 328 Abu Tsaur berpendapat, apabila khulu’ tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya; sedangkan apabila khulu’ menggunakan kata talak, maka suami dapat merujuk isterinya. Fuqaha yang menganggap khulu’ sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedang khulu ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar; oleh karena itu khulu’ bukan fasakh. 
Fuqaha yang tidak menganggap khulu’ sebagai talak mengemukakan alasan bahwa dalam al-Qur’an mula-mula Allah swt., menyebutkan tentang talak, maka firmannya, “Talak yang dapat dirujuk dua kali”. Kemudian Allah menyebutkan tentang khulu dengan firmannya, “Jika si suami mentalaknya (sesudah taklak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah lagi dengan suami yang lain” (al-Baqarah (2): 230); Jika tebusan tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak yang keempat. Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94
Adapun fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak.  Dengan kata lain bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan, apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan perkawinan karena talak, fasakh, atau bukan. Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, Ibid. h. 94
Dari uraian di atas, maka pada dasarnya yang membedakan antara cerai talak dan cerai gugat adalah bahwa; cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka permohonan cerai talak batal demi hukum.
Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak I bain sughra dari tergugat (nama istri) kepada penggugat (nama suami). Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah idah dan mut´ah kepada istri. Dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ اِلَى النَّبِيّ ص فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنّى مَا اَعْتِبُ عَلَيْهِ فِى خُلُقٍ وَ لاَ دِيْنٍ، وَ لَكِنّى اَكْرَهُ اْلكُفْرَ فِى اْلاِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص م اَتَرُدّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اِقْبَلِ اْلحَدِيْقَةَ وَ طَلّقْهَا تَطْلِيْقَةً). البخارى و النسائى( 
Artinya: “Hadis Rasul dari Ibnu Abbas ra. “Bahwa Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam seraya berkata; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah saw., bersabda: “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” [HR Al-Bukhari]. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhar, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Qolam, 2007), jilid Ke-II, h, 140

Dari Abu Zubair bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri anak perempuan dari ‘Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Dahulu ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Kemudian Nabi saw., bertanya (kepada si istri), “Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu itu ?”. Ia menjawab, “Ya, dan akan saya tambah”. Lalu Nabi saw., bersabda, “Adapun tambahan itu tidak usah, cukup kebunnya saja”. Ia berkata, “Ya”. Kemudian Nabi saw., mengambil kebun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan beliau menceraikannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata, “Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw”. [HR. Daruquthni dengan sanad yang sah, ia berkata, “Hadits ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja”, al-Salih, Subhi, ‘Ulum al-Hadits wa Mustalahuhu, Beirut: Dar’Ilm Lil Malayin, 1959
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَمِيْلَةَ بِنْتَ سَلُوْلٍ اَتَتِ النَّبِيَّ ص فَقَالَتْ: وَ اللهِ مَا اَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِى دِيْنٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لكِنّى اَكْرَهُ اْلكُفْرَ فِى اْلاِسْلاَمِ، لاَ اُطِيْقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ص: اَتَرُدّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ ص اَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيْقَتَهُ وَ لاَ يَزْدَادَ.) ابن ماجه(
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Jamilah binti Salul datang kepada Nabi saw., lalu berkata, “Demi Allah, aku tidak mencela kepada Tsabit tentang agama dan akhlaqnya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam, aku tidak kuat menahan rasa benci kepadanya”. Lalu Nabi saw., bertanya, “Maukah kamu mengembalikan kebunnya kepadanya?” Ia menjawab, “Ya”. Kemudian Rasulullah saw., menyuruh Tsabit agar mengambil kembali kebunnya dari Jamilah, dan tidak minta tambahan”. HR. Ibnu Majah]. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi’ bin Majah Al-Qazwinî Al-Hâfidz, Sunan Ibnu Majah, (Bairut: Dar Qolam, 2007), h. 2007

Dalam penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa, jika khulu’ dilakukan, maka istri wajib mengembalikan harta yang telah diberikan kepadanya (yaitu mahar yang telah diterimanya).
Hal itu juga ditegaskan dalam hadis lain, sebagai berikut:
عَنِ الرُّبَيّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَ هِيَ جَمِيْلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبَيّ، فَاَتَى اَخُوْهَا يَشْتَكِيْهِ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص: فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ ص اِلَى ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: خُذِ الَّذِيْ لَهَا عَلَيْكَ وَ خَلّ سَبِيْلَهَا. قَالَ: نَعَمْ. فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ص اَنْ تَتَرَبَّصَ حَيْضَةً وَاحِدَةً وَ تَلْحَقَ بِاَهْلِهَا. )النسائى(
Artinya: “Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti ‘Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang kepada Rasulullah saw., untuk mengadukannya, lalu Rasulullah saw., mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi saw., bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang pernah kamu berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia”. Tsabit menjawab, “Ya”. Lalu Rasulullah saw., menyuruh Jamilah agar menunggu satu kali haidl dan pulang kepada keluarganya”. [HR. Nasâi,] Al-Syaukani, Nailul Authar  (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), juz 6, h. 277
	
Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ ص اَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ.) ابو داود و الترمذى (
Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menebus dirinya dari suaminya, kemudian Nabi saw., menyuruhnya supaya ber’iddah sekali haidl. [HR. Abu Dawud dan Tirmidzi,] Al-Syauqani, Nailul Authar juz 6, h. 277
	
Nabi saw., menyuruh Istri Tsabit bin Qais untuk ber-iddah selama satu kali haidh, atas khulu’ yang dimintanya, sebagaimana hadits Nabi saw:
عَنِ الرُّبَيّعِ بِنْتِ مُعَوّذٍ اَنَّهَا اخْتَلَعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ص فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ ص اَوْ اُمِرَتْ اَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. الترمذى و قال: حديث الربيع الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة، 
Artinya: “Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz, bahwasanya ia pernah menebus dirinya (khulu’) di masa Rasulullah saw., kemudian Nabi saw., menyuruhnya atau dia disuruh agar ber’iddah sekali haidl. [HR. Tirmidzi, dan ia berkata, “Hadits Rubayyi’ ini sah, bahwa ia disuruh oleh Nabi saw., agar ber’iddah dengan sekali haidl] Al-Syauqani, Nailul Authar juz 6, h. 277

Dalam konteks ini Rasulullah saw., bertanya kepada istri Tsabit bin Qais, untuk menegaskan, jika memang ia sungguh-sungguh meminta khulu’ (apakah ia (istri Tsabit) mau untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan keoadanya, yaitu berupa kebun, dan ia menerimanya atas putusan rasulullah saw:
عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ اَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اُبَيّ بْنِ سَلُوْلٍ وَ كَانَ اَصْدَقَهَا حَدِيْقَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص اَتَرُدّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِى اَعْطَاكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَ زِيَادَةً. فَقَالَ النَّبِيُّ ص: اَمَّا الزّيَادَةُ فَلاَ، وَ لكِنْ حَدِيْقَتُهُ. قَالَتْ: نَعَمْ. فَاَخَذَهَا لَهُ. وَ خَلَّى سَبِيْلَهَا. فَلَمَّا بَلَغَ ذلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ص.) الدارقطنى باسناد صحيح و قال: سمعه ابو الزبير من غير واحد،(
Artinya: “Dari Abu Zubair bahwasanya Tsabit bin Qais bin Syammas mempunyai istri anak perempuan dari ‘Abdullah bin Ubaiy bin Salul. Dahulu ia memberikan mahar kepada istrinya berupa sebuah kebun. Kemudian Nabi saw., bertanya (kepada si istri), “Maukah kamu mengembalikan kebun pemberian suamimu itu ?”. Ia menjawab, “Ya, dan akan saya tambah”. Lalu Nabi saw., bersabda, “Adapun tambahan itu tidak usah, cukup kebunnya saja”. Ia berkata, “Ya”. Kemudian Nabi saw., mengambil kebun itu untuk diberikan kepada Tsabit dan beliau menceraikannya. Kemudian setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata, “Sungguh aku menerima putusan Rasulullah saw.,”. [HR. Daruquthni dengan sanad yang sah, ia berkata, “Hadits ini didengar oleh Abu Zubair tidak hanya dari seorang saja”,]. Al-Syauqani, Nailul Authar,  juz 6, h. 277
Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal ini, diantaranya, Dari Tsauban radhiyallahu ‘anhu, Nabi saw.,bersabda:
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
Artinya: Ahmad bin al-Azhar’i telah menceritakan kepada kami, beliau diceritai oleh Muhammad bin Fadli, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma’ dari Tsauban, dia berkata: Rasulullah saw., bersabda: "Siapapun seorang isteri yang menuntut cerai dari suaminya (Khulu’) tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga". (HR. Ibnu Majah) Abu Abdullah, Sunan Ibnu Majah, Op.Cit., h. 2007

Hadis riwayat Ibnu Majah diatas adalah sebuah hadis yang menerangkan dimana seorang perempuan yang meminta khulu’ atau cerai tebus kepada suaminya tanpa ada alasan yang jelas maka haram baginya mencium bau surga, apabila isi hadis ini kita implementasikan secara tekstual maka kaum wanita tidak akan setuju karena seolah-olah hadis ini menyudutkan perempuan dan dianggap tidak adil, hal ini tidak demikian karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas, terdapat riwayat bahwa Habibah pernah datang kepada Rasulullah mengadukan perihal suaminya yaitu Tsabit bin Qais bin Syammas al-Ansari. Kata Habibah; Ya Rasulullah, saya memang tidak mencela kebaikkan dan akhlak suami saya, tetapi saya khawatir berbuat kekufuran padanya. 
Seandainya saya tidak takut kepada Allah, niscaya saya akan ludahi wajah suamiku. Kemudian Rasulullah mengatakan, Apakah kamu mau mengembalikan kebun yang telah diberikan suamimu kepadamu? Dia menjawab: mau ya Rasul. Maka ia pun mengembalikan kebunnya, dan Rasulullah lalu meceraikan keduanya. Perawi hadist itu lalu berkata bahwa ini adalah peristiwa khulu’ pertama kali dalam Islam. Dari penjelasan tersebut, artinya larangan istri meminta cerai itu hanya berlaku jika permintaan cerai itu dilakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan syar’i, seperti penegasan Nabi dalam hadist min gairi ma ba’sin (permohonan cerai tanpa alasan). Alasan-alasan meminta cerai yang dapat dibenarkan itu misalnya suami tidak mau memberi nafkah lahir atau tidak mampu memberi nafkah batin karena impoten atau suami selingkuh, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika memang ada alasan syar’i, maka istri diberikan hak untuk meminta cerai (khulu’) kepada suaminya. lyas, Hamim, Dkk, Perempuan Tertindas, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h. 
Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang diizinkan oleh syari’at.
Dalam Aunul Ma’bud, Syarh sunan Abu Daud dijelaskan makna ‘tanpa kondisi mendesak’,
أي لغير شدة تلجئها إلى سؤال المفارقة
Artinya: “Yaitu tanpa ada kondisi mendesak memaksanya untuk meminta cerai…” (Aunul Ma’bud, 6:220)
Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
Artinya: “Para wanita yang berusaha melepaskan dirinya dari suaminya, yang suka khulu’ (gugat cerai) dari suaminya, mereka itulah para wanita munafiq.” (HR. Nasa’i)
Al-Munawi menjelaskan hadis di atas,
أي اللاتي يبذلن العوض على فراق الزوج بلا عذر شرعي
Artinya: “Yaitu para wanita yang mengeluarkan biaya untuk berpisah dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syari’at.’
Beliau juga menjelaskan makna munafiq dalam hadis ini,
نفاقاً عملياً والمراد الزجر والتهويل فيكره للمرأة طلب الطلاق بلا عذر شرعي
Artinya: “‘Munafiq amali (munafiq kecil). Maksudnya adalah sebagai larangan keras dan ancaman. Karena itu, sangat dibenci bagi wanita meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat.’  At-Taisiir bi Syarh al-Jaami’ al-Shogir, 1:607

Begitu juga telah terjadi Kesepakatan Ulama (ijma,Ulama) pada masalah tersebut, sebagaimana dinukilkan ibnu qudhomah, ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, al-Syaukani, dan syeikh Abdullah al-Bassam, Muhammad Bin Ali. al-Syaukani menyatakan, para ulama berijma’ tentang syari’at Al-Khulu, kecuali seorang tabi’in bernama Bakr bin Abdillah al-Muzani dan telah terjadi ijma’ setelah beliau tentang pensyariatan Khuluk 
Para ulama fikih melakukan klasifikasi mengenai hukum Khulu’ sebagai berikut :
	Makruh. ini merupakan hukum asal khulu’ . Dimana suami membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia merupaya agar istri menggugat cerai melalui khulu’, maka menurut para ulama makruh bagi suami menunut tebusan dari istri 

Mubah. Artinya bahwa perceraian melalui jalan khulu’ oleh istri dibolehkan tidak dikenai dosa bagi pelakunya. Dengan ketentuan bahwa istri sangat membenci suaminya, dan dikhawatirkan istri tidak dapat menunaikan hak suaminya sebagaimana yang diperintahkan Allah swt.
	Haram. Hal ini dapat terjadi dari dua pihak. Pertama dari pihak suami. Dimana suami sengaja menyusahkan istri dan tidak mau berkomunikasi dengan istri, sengaja tidak memberikan hak-hak istri, dengan tujuan agar istri merasa tertekan seolah seperti diteror yang akhirnya istri tidak tahan dan menggugat suami melalui tebusan/iwadh. Dan apabila suami menceraikan istri, maka suami tidak berhak mengambil tersebut. Kecuali istri melakukan perbuatan keji seperti berzina atau melakukan perbuatan maksiat maka suami dapat membuat suatu kondisi yang menyusahkan istri agar membayar tebusan melalui jalan khulu’. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 12 yang berbunyi:
Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian kecil dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.
Kedua dari pihak istri. Dimana istri meminta cerai padahal keadaan rumah tangganya berjalan baik tidak ada alasan syar’i yang membenarkan perceraiannya melalui jalan khulu’. Sesuai hadis rasul yang mengatakan:
“Semua wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. (HR abu Daud)’’ 
	Sunnat. Apabila suami berlaku Mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, seperti suami meremehkan shalat, puasa dan meremehkan ajaran ajaran agama, maka disunnahkan istri menggugat cerai suami melalui jalan khuluk. 
	Wajib. Dimana suami memilki keyakinan atau perbuatan yang dapat mempengaruhi aqidah istri keluar dari Islam. Sementara Istri tidak mampu membuktikan perbuatan suami tersebut di depan Pengadilan. Atau istri mampu membuktikan keyakinan dan perbuatan suami di atas tetapi pengadilan belum memvonis suami murtad sehingga tidak bisa bercerai, maka dalam keadaan demikian wajib bagi istri menggugat melalui jalan khuluk, karena seorang muslimah tidak selayaknya menjadi istri dari suami yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur. 

Menurut ulama fiqh khusus Syafiyyah menjelaskan rukun khulu’ itu ada lima perkara: (1) Al-Mujib (2) Al-Qabil (3) Mua’wad (4) ‘Iwadh (5) Shighah 
Al-Mujib (Suami) Yang dimaksudkan dengan al-mujib ialah penyataan khuluk’ dari suami misalnya: “Aku ceraikan engkau atau aku mengkhulu’ engkau dengan uang Rp Satu Juta Rupiah” Ataupun suami menjawab pertanyaan isteri, misalnya isteri berkata: “Ceraikan aku dengan Satu Juta Rupiah”. Lalu suami menjawab “Aku ceraikan engkau dengan satu Juta rupiah”. Dan syarat dari almujib hendaklah seorang suami itu yang baligh, berakal dan mampu membuat pilihan ( tidak dipaksa ). Dengan demikian maka tidak sah khulu’ seorang kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa. Adapun orang yang muflis dan safih (orang yang tidak boleh membuat keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya) maka khulu’ dari keduanya ini adalah sah. 
Kewajiban bagi isteri membayar bayaran ganti, dan mestilah diserahkan bayaran ganti itu kepada wali bagi suami yang safih. Adalah tidak harus diserahkan bayaran ganti tersebut kepada suami yang safih, kerana ditakuti ia tidak dapat mengurus harta tersebut kecuali setelah mendapat izin dari walinya, maka bolehlah diserahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tersebut. 
Jika isteri menyerahkan bayaran ganti itu kepada suami yang safih tanpa pengetahuan wali dan harta itu lenyap, maka wajiblah atas isteri membayar mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang sebanding dengan mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang terdekat misalnya adik-beradik, dan jika tidak ada, hendaklah mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan di daerah itu.
Misalnya, jika mahar bagi kakak atau adik dalam keluarga isteri sebesar satu Juta Rupiah, maka isteri wajib membayar sebanyak jumlah tersebut kepada wali suaminya. 
al-Mukhtali’/Istri, sebagai syarat dari Istri mesti seorang yang mukallaf, bila istri masih kanak-kanak atau masih mumayyiz maka khulu’ tidak sah. Begitu juga istri dalam keadaan gila, dalam Pengampuan (tidak cakap bertindak secara hukum) maka tidak sah khuluknya.
Al-Mua’wad/tebusan; Al-Mua’wad ialah tebusan yang diberikan istri kepada suami sebagai iwadh. Yang dimaksudkan disini ialah hak suami ke atas isteri dalam perkawinan, dimana seorang isteri itu adalah di bawah kuasa suaminya. Jika berlaku khulu’ wajiblah bagi isteri membayar bayaran ganti kepada suaminya untuk menebus hak suami itu dalam perkawinan kerana khulu’ itu adalah atas kehendak isteri. Adapun sebagai syaratnya bahwa tebusan diberikan dalam keadaan suami istri masih terikat tali perkawinan. 
Al-‘Iwadh. Al-‘iwadh ialah bayaran ganti yang diambil oleh suami daripada isteri sebagai tebusannya dalam menuntut khulu’. Apakah dalam bentuk mahar yang diberikan oleh suami semasa pernikahan seperti Kasus Tsabit Bin Qois, sebagaimana hadis rasul yang berbunyi: 
Bersabda Rasulallah saw., kepada Tsabit: “Terimalah kembali kebun itu dan ceraikanlah ia dengan satu talak”. (HR. al-Bukhari) Atau dalam bentuk harta atau uang, sama ada nilainya sedikit atau lebih dari mahar yang diberikan saat akad nikah. Bisa juga dalam bentuk hutang ataupun mamfaat. Oleh itu setiap apa yang bisa dijadikan mahar, maka boleh dijadikan sebagai bayaran ganti rugi atau tebusan dalam khuluk 




Faktor Penyebab Perceraian 
George Levinger Lihat Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), h. 153-155 menjelaskan bahwa pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai; faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami-istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab perceraian adalah sebagai berikut:
	Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
	Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
	Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
	Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan.
	Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
	Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
	Sering mabuk.
	Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
	Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidak-percayaan dari pasangannya.
	Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
	Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Ibid. h. 153-155


Menurut Dariyo Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2003), h. 160 perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor Penyebabnya adalah:
	Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Keberadaan orang ketiga memang akan menggangu kehidupan perkawinan. Bila diantara keduannya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan tidak saling memaafkan, akhirnya percerainlah jalan terbaik untuk mengakhiri hububungan pernikahan itu.
	Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, Harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
	Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri, guna menyelesaikan masalah keturunan ini mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai.
	Perbedaan prinsip hidup dan agama.Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda,  Ibid. h. 160


Sulistyawati Lihat Sulistyawati, “Faktor Determinan Penyebab Terjadinya Perceraian dalam keluarga”, Tesis, (Bandung: PPs Psikologi ITB, 2003), h. 28 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian adalah: 
	Kurangnya kesiapan mental;

Permasalahan ekonomi
Kurangnya komunikasi antar pasangan;
Campur tangan keluarga pasangan; dan
	Perselingkuhan.

Adapun dalam hal cerai gugat, seperti dalam doktrin fiqh, setiap permohonan cerai yang diajukan oleh isteri itu tidak harus selalu berbentuk khulu’ yang diikuti dengan pembayaran ‘iwaḑ, tetapi dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yakni Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9/1975 Pasal 116 dan 51 KHI, yaitu:
	Suami berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan; 

Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat;
Suami melakukan kekejaman atau penganiayaan;
Suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
Antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
Suami melanggar taklik talak dan atau perjanjian perkawinan.


Prosedur Perceraian
Secara umum, tata cara berperkara di Pengadilan Agama diatur secara rinci oleh Mahkamah Agung. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam website MA dan di seluruh website Pengadilan Agama se-Indonesia. Salah satunya dapat dirujuk ke pa-tanjungkarang.go.id" http://www.pa-tanjungkarang.go.id, www.pta-bandarlampung.go.id" http://www.pta-bandarlampung.go.id, dll. 
Gambar 2.1
Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama
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Sumber: Pengadilan Agama Kelas I A. Tanjungkarang tahun 2014


	Pengajuan Gugatan ke Pengadilan

Gugat diajukan oleh istri yang sudah melangsungkan pernikahan yang sah (dibuktikan dengan surat nikah) dan hendak mengakhiri perkawinan melalui Pengadilan. Surat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah kabupaten yang sama dengan tempat tinggal penggugat. Pengajuan gugatan dilakukan setiap saat pada jam kerja dan hari kerja Pengadilan, dan biasanya dibuka pada hari senin sampai hari jum’at dari pukul 08.00 hingga 16.30. http://areabeku.blogspot.com/ diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 06.00 WIB
Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan di Pengadilan Agama diatur di dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, antara lain:
	Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

Suami meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ada izin atau alasan yang sah. Artinya, suami dengan sadar dan sengaja meninggalkan penggugat;
Suami dihukum penjara selama (lima) 5 tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
Suami bertindak kejam dan suka menganiaya, sehingga keselamatan penggugat terancam;
Suami tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami karena cacat badan atau penyakit;
Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
Suami melanggar taklik-talak yang diucapkan saat ijab-kabul;
Suami beralih agama atau murtad yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga. Inpres no.1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Pasal 16
Pengajuan gugatan bisa diwakilkan kepada orang lain, dengan menggunakan kuasa. Kuasa ada dua macam, yaitu;
	Kuasa hukum dari pengacara/ advokat;

Kuasa dari keluarga (kuasa insidentil).
Dalam hal menggunakan kuasa insidentil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni;
	Penggugat harus mengajukan permohonan izin kuasa insidentil kepada Ketua Pengadilan;

Yang boleh menjadi kuasa insidentil adalah saudara atau keluarga yang ada hubungan darah, paling jauh hingga derajat ketiga. Misalnya; satu derajat ke bawah (anak anda), ke samping (saudara kandung anda), atau ke atas (orang tua anda);
Seseorang hanya diperbolehkan menjadi kuasa insidentil satu kali dalam 1 tahun;
Penggugat dan Kuasa Insidentil harus menghadap ke Ketua Pengadilan Agama secara bersamaan;
Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat izin kuasa insidentil.
Untuk mendukung gugatan cerai, harus disiapkan surat-surat dan saksi-saksi yang akan dijadikan alat bukti untuk menguatkan gugatan cerai.  Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992 tentang Prosudur pengajuan perkaraDalam hal surat-surat yang harus disiapkan adalah;
	Buku Nikah asli;

KTP asli;
	Akta kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak) asli;
	Surat Kepemilikan harta jika berkaitan dengan harta gono-gini, misalnya BPKB,  Sertifikat Rumah, dst (jika ada);
	Surat visum dokter atau yang surat-surat lainnya yang diperlukan (jika ada).

Surat-surat di fotocopy, dan setiap jenis surat diberi satu meterai seharga Rp. 6.000,-. Fotocopy surat-surat tersebut diserahkan ke Majelis Hakim sebagai alat bukti, sementara surat-surat yang asli hanya ditunjukan dan kemudian dibawa pulang kembali, kecuali Buku Nikah yang asli tetap disimpan di Pengadilan. Adapun saksi-saksi yang harus disiapkan adalah;
	Saksi-saksi terdiri dari paling sedikit 2 orang;
	Saksi boleh berasal dari keluarga, tetangga, teman atau orang yang tinggal di rumah penggugat;
	Saksi harus mengetahui (mendengar dan melihat) secara langsung peristiwa terkait dengan gugatan cerai;
	Saksi haruslah orang yang sudah dewasa (sudah 18 tahun atau sudah menikah).

Saksi-saksi harus dihadirkan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim pada sidang pembuktian.
Adapun langlah-langkah yang ditentukan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah:
	Mencari Informasi

	Sebelum mengajukan gugatan cerai, ada baiknya calon penggugat mencari informasi yang detil mengenai proses pengajuan gugatan cerai terlebih dahulu, agar calon penggugat yakin atas apa yang akan dilakukan itu tepat.
	Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan cerai, calon penggugat dapat langsung ke bagian meja informasi di Pengadilan setempat, atau telepon, membuka website, menghubungi LSM terdekat.

	Datang ke Pengadilan

	Setelah calon penggugat yakin ke Pengadilan mana harus datang untuk mengajukan gugatan, selanjutnya datanglah ke Pengadilan tersebut dengan membawa surat gugatan cerai sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

Jika calon penggugat menggunakan Kuasa Hukum, maka calon penggugat dapat meminta Kuasa Hukum untuk membuat Surat Gugatan atas nama calon penggugat.
Jika calon penggugat adalah penyandang tuna netra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan.
	Mengajukan Surat Gugatan ke Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Menyerahkan Surat Gugatan yang sudah disiapkan kepada Pejabat Kepaniteraan di Pengadilan.
	Membayar Biaya Panjar Perkara

	Pada hari yang sama setelah penggugat menyerahkan Surat Gugatan kepada Kepaniteraan, Kepaniteraan akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

Penggugat akan diminta membayar Biaya Panjar Perkara di bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.
	Menyimpan tanda pembayaran (yang dikeluarkan oleh bank) dan serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada Pengadilan, karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara.
Apabila penggugat tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat bisa mengajukan Permohonan Prodeo kepada Ketua Pengadilan.
Biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara, dan akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan.
Ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan, disesuaikan radius/jarak antara domisili penggugat dengan kantor Pengadilan, sehingga biaya perkara antara masing-masing orang bisa berbeda.
Panjar biaya perkara terdiri dari;
	Biaya Pendaftaran, 
	Proses, 
	Pemanggilan, 
	Redaksi, 
	Meterai,
	dan Biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan, bantuan panggilan melalui Pengadilan lain.

	Penghitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah dibayarkan pada saat pendaftaran. Jika masih ada sisa panjar biaya perkara,  maka uang sisa akan dikembalikan kepada penggugat.

	Nomor Perkara

Setelah membayar panjar biaya perkara, Anda akan mendapatkan nomor perkara.
	Menunggu Hari Sidang

	Dalam waktu 1-2 hari sejak mendaftarkan gugatan, Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim  yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk, segera menetapkan hari sidang.

Atas dasar penetapan hari sidang (PHS), juru sita memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang. Surat Panggilan tersebut harus diterima sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari persidangan.
Surat panggilan sidang untuk istri harus diserahkan di tempat tinggal istri. Surat panggilan sidang untuk suami akan diserahkan kepada suami di tempat tinggalnya. Jika keduanya tidak sedang berada di rumah, maka Juru Sita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada Kepala Desa/Lurah di tempat keduanya tinggal.
	Menghadiri Sidang

Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, Penggugat dan Tergugat harus hadir di pengadilan. Keduanya dipanggil masuk ke ruang sidang sesuai urutan kehadiran.
Adapun batang tubuh yang awajib termaktub di dalam isi gugatan cerai adalah:
	Identitas para pihak (istri dan suami) terdiri dari; nama lengkap (beserta gelar dan bin/binti), umur, pekerjaan, tempat tinggal.
	Dasar atau alasan gugatan, berisi keterangan berupa urutan kejadian sejak mulai perkawinan dilangsungkan, peristiwa hukum yang ada (misalnya: lahirnya anak-anak), hingga munculnya ketidakcocokan antara istri dan suami yang mendorong terjadinya perceraian, dengan alasan-alasan yang diajukan dan uraiannya yang kemudian menjadi dasar tuntutan.
	Tuntutan/permintaan hukum (petitum), yaitu tuntutan yang diminta agar dikabulkan oleh hakim. Seperti;

	Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
	Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
	Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat selama tiga bulan sebesar Rp………;
	Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada penggugat;
	Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak melalui penggugat sebesar Rp……… setiap bulan;
	Menghukum tergugat membayar biaya pemeliharaan (jika anak belum dewasa) terhitung sejak ……… sebesar Rp……… perbulan sampai anak mandiri/dewasa;
	Menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) berupa ………;
	Menetapkan bahwa penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
	Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;
	Menghukum penggugat membayar biaya perkara ………; dst.

Setelah surat gugatan tersebut masuk ke meja Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memeriksa identitas istri dan suami. Jika keduanya hadir, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya, baik langsung maupun melalui proses mediasi. Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya dalam setiap kali sidang, namun penggugat memiliki hak untuk menolak untuk berdamai dengan suami. Dalam hal mediator, keduanya boleh memilih mediator yang telah tercantum di dalam daftar yang ada di Pengadilan, dengan ketentuan;
	Jika mediator adalah hakim, maka penggugat tidak dikenakan biaya. Jika mediator bukan hakim, penggugat dikenakan biaya.
	Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan.

Jika mediasi menghasilkan perdamaian, maka penggugat diminta untuk mencabut gugatan.
Jika mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan, jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan Pembacaan Putusan.
	Proses Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009  tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Dalam ketentuan tersebut terdapat rumusan “kecuali ditentukan secara khusus dalam undang-undang ini”, menyiratkan ada beberapa prosedur khusus di dalam penyelesaian perkara khususnya masalah perceraian  yaitu meliputi asas hukum di Pengadilan Agama, Pejabat teknis yang menangani perkara, dan prosedur teknis admisitratif dan yudisial di Pengadilan Agama.
Beberapa asas hukum dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, berdasarkan UU PA, meliputi; asas personalitas keislaman, asas kebebasan/kemerdekaan, asas islah, asas tertutup untuk umum, asas pemeriksaan oleh hakim, asas pemeriksaan 30 hari, asas pemeriksaan in person, asas equality, asas aktif memberikan bantuan.
Pejabat Teknis yang berperan dalam proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bersyaratkan agama Islam, yang terdiri atas pimpinan Pengadilan yakni ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama yang bertugas dalam mengawasi koordinasi hakim Pengadilan Agama di dalam menangani perkara perceraian, serta bertanggung jawab di dalam kelancaran proses penyelenggaraan administrasi perkara dan yudisial perkara perceraian di Pengadilan Agama. 
Hakim Pengadilan Agama bertugas dalam menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang masuk di kepaniteraan Pengadilan Agama. Panitera memiliki tugas di dalam membantu tugas hakim mulai dari proses administrasi perkara hingga proses yudisial. Juru sita bertugas dalam menjalankan tugas dari pimpinan Pengadilan Agama dan majelis hakim di dalam memanggil para pihak dan saksi serta melakukan penyitaan terhadap objek perkara.
Prosedur administratif atau proses pengajuan perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama dilakukan dengan pola Bindalmin sebagaimana dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992. http://areabeku.blogspot.com/ diakses pada tanggal 25 Mei 2015 pukul 06.00 WIB Diawali dengan pengajuan permohonan talak/gugatan cerai bagi suami atau istri yang beragama Islam di kepaniteraan yakni ke meja I beserta photo copy buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, aset selama menikah dan lain-lain. 
Selanjutnya petugas meja I menaksir panjar biaya perkara yang harus dibayar Pemohon/Penggugat apabila tidak mampu dapat mengajukan prodeo, selanjutnya permohonan/gugatan dicatat dan diberikan nomor register perkara. Berkas tersebut diserahkan ke Ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari dan kemudian menetapkan majelis hakim dan panitera. Majelis hakim yang sudah ditetapkan harus menetapkan hari sidang dalam waktu 7 hari yang selanjutnya majelis memerintahkan juru sita memanggil para pihak. Pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Lihat Undang – undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009, LN. No. 159 Tahun 2009, TLN. No. 5078, Psl. 68 ayat (1).
Setelah proses administrasi selesai, maka proses yudisial atau pemeriksaan perkara dilangsungkan di ruang sidang, di mana pada sidang pertama majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, Jika ternyata dalam upaya mediasi yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil, maka hakim mediator mengeluarkan penetapan bahwa upaya mediasi dinyatakan gagal, sehingga proses dilanjutkan ke persidangan biasa/pokok yakni pembacaan surat permohonan atau gugatan di muka sidang di persidangan selanjutnya. Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 132 (a)/Rechtsreglement Buitengeweschten (RBg) Pasal 158 
Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan permohonan atau gugatan di muka siding, sedangkan formulasi permohonan talak oleh suami/gugatan cerai oleh istri adalah sama, terdiri atas identitas pihak, posita dan petitum; dilanjutkan dengan pengajuan jawaban atas gugatan yang berisi eksepsi dan gugatan tambahan bagi istri. Proses replik oleh Penggugat dan duplik oleh Tergugat. 
Pembuktian yang dilakukan setelahnya terdiri atas alat bukti surat, keterangan saksi khususnya dari pihak keluarga yang dibentuk hakam, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Setelah pembuktian dilanjutkan proses kesimpulan pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat. Putusan akhir adalah final dari rangkaian sidang di mana putusan permohonan talak sifat putusannya berbentuk “deklaratoir ” dan gugatan cerai berupa putusan yang bersifat “konstitutif” dan “declaratoir”. 
Formulasi putusan terdiri atas irah-irah (aksesoris) “Bismillahirrahmanirrahim” dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, identitas para pihak, pertimbangan hukum mengenai peristiwa dan tentang hukumnya, dan amar majelis hakim yang dicantumkan masa ‘iddah istri. Selanjutnya proses ikrar talak oleh suami harus dihadiri istri dan disaksikan oleh majleis hakim dan panitera.
	Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Pada umumnya dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim hendaknya tidak dapat begitu saja memutuskan suatu perkara tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas dan baik bagi para pihak. Dalam teori al-qada’ fi al-Islam ketentuan tentang dasar hukum pertimbangan hakim dirujuk dari hadis tentang Mu’az yang ditanya oleh baginda Rasulullah Muhammad saw., sebelum menjalnkan tugas sebagai Qadi di Yaman. Rasulullah saw bersabda:
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكِتَابِ اللهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى كِتَابِ اللهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ فِى كِتَابِ اللهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِى وَلاَ آلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِى رَسُولَ اللهِ » {رواه أبوا داود} Sulaiman bin al-Asy’as Abu Dawud al-Sajistani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 2, h. 327

Artinya: “Disampaikan kepada kami oleh Hafs bin ‘Umar bin Syu’bah dari Abi ‘Aun dari al-Haris bin ‘Amr bin Akhi al-Mugirah bin Syu’bah dari Unas dari klan Himsa bagi dari keluarga Mu’az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw ketika akan mengutus Mu’az ke Yaman, beliau bertanya; bagaimana engkau akan memutus perkara hukum? Muaz menjawab; aku akan memutus berdasarkan Kitab Allah. Rasul bertanya; jika tidak didapat di dalam Kitab Allah? Muaz menjawab; dengan sunah Rasulullah saw. Rasul bertanya; jika tidak didapat di dalam sunnah Rasulullah?. Muaz menjawab; aku akan berijtihad berdasarkan rasio tanpa berlebihan. Maka Rasulullah saw menepuk dada Mu’az seraya berkata; segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan yang diutus oleh Rasulullah, sebagaimana diridainya Rasulullah.” (HR. Abu Dawud)

Atas dasar normatif-fiqhiyyah di atas, para ulama menyepakati bahwa seorang hakim atau qadi harus memiliki pegetahuan hukum berikut ini sebagai pegangan dan dasar hukum dalam menciptakan pertimbangan hukum, yakni:
	Mengetahui al-Qur’an tentang hukum-hukum yang tercakup didalamnya, baik yang menghapuskan (nasikh) maupun yang dihapuskan (mansukh), muhkamat dan mutasyabihat, umum dan khusus, global dan terperinci;

Pengetahuan tentang sunnah Rasulullah yang sahih, baik dalam bentuk perbuatan, ucapan, maupun cara datangnya (asbab al-wurud);
Mengetahui pendapat ulama’ salaf tentang apa saja yang mereka sepakati (ijma’) dan yang mereka perselisihkan untuk mengikuti ijma’ dan berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah yang diperselisihkan;
Mengetahui qiyas yang bisa membantu dalam mengembalikan masalah cabang yang didiamkan kepada dasar-dasar yang dijadikan rujukan dan yang disepakati. Nur Shofa Ulfiati, Ijtihad Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009), h. 47; Romli SA, Muqaranah Madzahib fi al-Ushul,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 47-49
Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, pernyataan tentang dasar hukum pertimbangan hakim didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan ketentuan di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang intinya menyatakan :
	Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan serta dasar-dasar putusan;

Menurut pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
Setiap putusan atau penetapan yang ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim anggota  yang memutus dan perangkat yang ikut serta didalam persidangan; dan
Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera yang ikut serta di dalam persidangan.
Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka yang perlu dimuat di dalam bagian pertimbangan dari putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan seperti itu, sehingga dengan demikian akan menjadi nilai obyektif di dalam persidangan. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.
Berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut, menggambarkan bahwa hakim harus mampu menganalisa fakta atau kejadian, yakni menilai fakta-fakta yang telah diajukan di dalam pengadilan, mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap isi baik dari penggugat ataupun terguggat, serta memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai, menyimpulkan dan memutus perkara, baik tertulis maupun tidak tertulis; dengan demikian maka pertimbangan hakim beserta putusannya tidak dapat dipisahkan.
Pertimbangan atau considerans adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak, sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil putusan demikian (objektif). R. Soeroso, Praktek Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 79
Atas dasar keterangan-keterangan tersebut maka hakim dalam mempertimbangan dan memutuskan sebuah perkara harus berlandaskan hukum, agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara maupun Allah swt. Dalam konteks Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, haruslah memenuhi landasan hukum materiil dan landasan hukum formilnya.
Landasan hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Sedangkan landasan hukum formil disebut juga hukum acara, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menetukan bagaimana caranya menjamin pelaksaan hukum perdata materiil, atau dalam pengertian lain, bahwa untuk melaksakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil itu sendiri. Peraturan-peraturan inilah yang disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil yang berlaku di lingkungan peradilan agama.
	Upaya Preventif dan Persuasif

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-undang No. 1 tahun 1974 memiliki salah satu fungsi untuk mempersukar terjadinya perceraian di Indonesia, dengan alasan karena:
	Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;

Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri;
	Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami. Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 109
Atas dasar normatif tersebut, maka negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan hukum, merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha untuk mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram, dan tertib. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan baik di masyarakat. 
Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama. Penjelasan umum atas UU RI No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), h. 41
Pengadilan adalah lambang kekuasaan, dan Pengadilan Agama di Indonesia adalah lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia. Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang di bawah Mahkamah Agung, mempunyai wewenang untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang mempunyai tugas pokok tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pancasila. Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2, 3 dan 16
Inilah fungsi Pengadilan Agama yang mengemban asas mempersukar perceraian di Indonesia, yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami-istri yang berperkara, sehingga secara filosifis undang-undang tersebut berkeinginan untuk dapat terus melanggengkan keutuhan rumah tangga yang sudah dijalani.
Atas dasar ketentuan tersebut, maka seorang hakim dalam hukum Islam, diperbolehkan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah huquq lillah (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun huquq adami (hak-hak yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal, Lihat Ibnu Rusyd al-Khafid, Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 378 dan inilah yang disebut dengan penegakan hukum yang Islami.
Pada konteks negara, penegakkan hukum merupakan salah satu lembaga yang didisain oleh manusia dalam mengatur hidup dan kehidupannya. Meskipun demikian, tidak ada hukum yang tegak dalam arti kata yang sebenarnya, kecuali serangkaian peranan para penegak hukum yang dibuat dalam satu garis-kontinum yang menghubungkan antara kepastian hukum dan ketertiban hukum. Dengan demikian, peranan Hakim Pengadilan Agama dalam upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam berarti suatu gambaran dan penjelasan umum mengenai masalah dasar dan posisi-relatif Hakim Pengadilan Agama dalam lembaga sosial tersebut, termasuk kemampuannya di dalam menghadapi beban dan tuntutan yang muncul dari perubahan masyarakat.
Berdasarkan norma-norma hukum tersebut, jika ditarik pada penyelesaian kasus-kasus yang masuk ke meja Pengadilan Agama seperti kasus cerai gugat misalnya, maka upaya preventif dari setiap individu hakim pada khususnya dan lembaga Pengadilan Agama pada umumnya, dimulai melalui berbagai sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga keutuhan rumahtangga dan pentingnya menyelesaikan problem rumahtangga melalui Pengadilan Agama. Sosialisasi bukan sekedar mentransfer ilmu akan tetapi juga menginput data dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Upaya preventif tersebut juga bersinergi dengan upaya persuasif para hakim ketika gugatan telah masuk ke meja pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari anjuran pertama kali dalam persidangan untuk dapat melakukan mediasi antara para penggugat dan tergugat baik melalui pihak eksternal ataupun internal Pengadilan Agama. Bahkan, perintah mediasi tersebut terus diungkapkan oleh Hakim hingga sebelum putusan Pengadilan dikeluarkan. Sikap seperti ini sejalan dengan perintah Allah swt., agar selalu mendamaikan orang-orang yang sedang berperkara, sebagaimana Allah berfirman:
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء : 35}

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.” (QS. al-Nisâ’ (4): 35)

Apabila terjadi sebuah perkara dalam urusan rumah tangga, hendaklah menghadirkan orang yang mampu menjadi mediator dalam urusan tersebut, dan orang yang dijadikan mediator hendaknya ia bersifat adil, sebagimana firman Allah swt., dalam al-Qur’an:
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء: 58}
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. al-Nisâ’ (4): 58)

	Pendekatan Agama, Hukum dan Local Wisdom

Mencari solusi dalam menanggulangi problem perceraian tidaklah mudah, paling tidak melalui disertasi ini dapat diklasifikasi beberapa perspektif sebagai pendekatan, yakni pendekatan agama, hukum dan local wisdom atau kearifan lokal.


	Pendekatan Agama

Berdasarkan pendekatan agama, istilah yang sangat ma’lum untuk menjelaskan tentang solusi penanggulangan perceraian yang al-islāh. Islah menurut bahasa berasal dari kata sulhu, berasal dari kata dasar aslaha-yuslihu-islah yang berarti baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, bermanfaat, sedangkan al-sulh berarti perdamaian. Lihat Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), h. 788-789; Ibrahim Madkur, al-Mu’jam al-Wajiz, (t.t: t.p, t.th), h. 518 Arti lain adalah berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik, dan berperilaku sebagai orang suci (baik) di hadapan masyarakat. 
Pengertian yang beragam dari makna islāh terdapat dalam al-Qur’an, yaitu QS. al-Nisā’ (4) ayat 35 yang menjelaskan bahwa jika suami dan istri khawatir karena adanya 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 akan memberi taufik kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
Pengertian di atas menjelaskan bahwa islah adalah sebuah metode untuk menyelesaikan persengketaan bagi kedua belah pihak agar mendapatkan keputusan yang tidak merugikan antara satu pihak dan yang  lain.  
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الحجرات :9}
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Hujurat (49): 9)

Ayat ini memberikan isyarat yang baik kepada kita bahwa sebuah pernikahan tidaklah terlepas dari sebuah masalah, sehingga seorang yang hendak menikah hendaknya mempersiapkan diri, dan jika terdapat sebuah masalah dalam sebuah pernikahan hendaklah melakukan mediasi agar tidak terjadi sebuah perceraian, karena perceraian pada dasarnya hal yang dihalalkan namun dibenci Allah swt., sehingga rasulullah saw., bersabda:
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي قال الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً" رواه أهل السنن إلا النسائي.
Artinya: “Dari Umar bin Ghauf al-Muzni ra., dari Nabi bersabda perdamaian itu dibolehkan diantara muslim, kecuali perdamaian dalam bidang keharamandan menghalalkan yang haram, dan sesungguhnya orang muslim terhadap syaratnya, kecuali syarat kehalan, atau menghalalkan sesuatu yang haram” (diriwayatkan oleh al-Sunan kecuali Ibnu Majah). 

Islah merupakan kewajiban umat Islam baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah berada pada hubungan antar umat manusia (habl min al-näs) dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah. Ruang lingkup islāh sangat luas, mencakup aspek kehidupan manuaia baik pribadi maupun sosial. Di antara islah yang diperintahkan Allah adalah dalam masalah rumahtangga. Untuk mengatasi kemelut dan sengketa tersebut, dalam surat al-Nisâ’ (4) ayat 35, Allah swt., memerintahkan untuk mengutus pihak ketiga, baik dari suami dan istri untuk mendamaikan keduanya. 
Allah menegaskan bahwa, ketika suami dan istri khawatir akan keberlangsungan hubungan diantara keduanya akibat adanya persengketaan, 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. 
	Pendekatan Hukum

Pada perspektif ini, penekanan berada pada ketentuan prosedural dalam penyelesaian sengketa keluarga melalui jalur Pengadilan Agama. Perlu dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa keluarga, yakni perceraian, tidak diperkenankan berlangsung di luar pengadilan atau di bawah tangan. Penyelesaian problem keluarga melalui jalur hukum negara yakni ke Pengadilan Agama adalah satu-satu jalan yang maslahat untuk meraih fi al-dunya hasanah wa fi al-akhirah hasanah.
Muhammad Syahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan. Hal ini berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian.
الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طر يق القضاء حصرا  Muhammad Syahrur, al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu’asirah, (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626
Artinya: “Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan.”
Pada koteks Indonesia, konstitusi menjelaskan bahwa rumah besar umat Islam dalam menyelesaikan problem rumah tangga berada di kantor Pengadilan Agama, dimana setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia yang pada awalnya berada di bawah Departemen Agama selanjutnya berpindah ke lingkungan Mahkamah Agung.
Kewajiban menyelesaikan sengketa keluarga (perceraian) di Pengadilan Agama dapat dirujuk di dalam Pasal 115 KHI, dimana; perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pada pasal selanjutnya yakni 129 dan 132 KHI, tata cara perceraian diatur dengan tidak hanya mengamini kehendak suami dalam menjatuhkan talak akan tetapi juga dapat dilakukan oleh isri melalui gugatan perceraian, sehingga istilah antara kedua perceraian tersebut dibedakan, di mana jika diajukan oleh suami maka menjadi cerai talak, sedangkan jika diajukan oleh istri dinamai cerai gugat.
Ketentuan normatif-yuridis di atas memberikan penjelasan bahwa Pengadilan Agama harus manjadi icon perbaikan rumah tangga bukan icon perceraian. Sehingganya dapat menjadi salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai prinsip hukum perkawinan nasional, dimana untuk meningkatkan kualitas perkawinan diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus-menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.
	Pendekatan Local Wisdom atau Kearifan Lokal

Studi sosiologi agama yang mengupas kearifan lokal sebagai resolusi konflik dalam rumah tangga masih sangat minim. Minimnya studi tersebut dikarenakan banyak di antara kearifan lokal tersebut sudah tergerus oleh modernitas zaman sehingga tema kearifan lokal menjadi tidak menarik dalam perspektif manajemen konflik.
Hilangnya kearifan lokal membuat potensi konflik di dalam rumah tangga sebagai basis utama kemasyarakatan semakin membesar, karena masyarakat tidak memiliki filter kultural dalam menjaga marwah ikatan sosial mereka. Abdur Rozaki, “Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal”, Flamma, Vol. 24, 2004,  h. 3 Benturan sosial yang terjadi dalam masyarakat multietnik pasca otoritarian memunculkan adanya fenomena stres sosial, kepedihan (bitterness), disintegrasi sosial yang seringkali juga disertai oleh musnahnya aneka aset-aset material dan non-material.
Maksud dari aset material adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan minimal pokok, demi menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat, dan aset non material atau post-material sendiri adalah munculnya dekapitalisasi modal sosial dalam kearifan lokal seperti hilangnya rasa saling percaya (trust) diantara sesama anggota masyarakat, rusaknya jaringan (networking), serta tegerusnya rasa patuh terhadap tata aturan norma dan tatanan sosial yang selama ini disepakati bersama. Arya Hadi Dharmawan, “Konflik Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosial Budaya,” Makalah Proseeding, Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema “Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional,” Pontianak, Minggu, 10-11 Januari 2007, h. 2-8
John Haba, dalam studinya menjelaskan bahwa ada lima peran vital kearifan lokal sebagai media resolusi konflik sehingga dapat disinergikan dalam kajian hukum keluarga, yakni; John Haba, “Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso,” dalam Irwan Abdullah, dkk. (ed.)., Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 334-335 
	Kearifan lokal sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Identitas menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki budaya perdamaian yang berarti menunjukkan komunitas tersebut merupakan komunitas yang beradab. Dengan memiliki kearifan lokal, komunitas tersebut ingin mencitrakan dirinya sebagai komunitas yang cinta damai.

Kearifan lokal sendiri menyediakan adanya aspek kohesif berupa elemen perekat. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat diartikan sebagai ruang maupun arena dialogis untuk melunturkan segala jenis keegoisan yang melekat di dalam masyakarat. Adanya upaya menjembatani berbagai lintas kepentingan tersebut adalah upaya untuk membangun inklusivitas dalam meredam potensi konflik yang lebih besar lagi. 
Berbeda halnya dengan penerapan hukum positif sebagai media resolusi konflik yang selama ini jamak dilakukan oleh para penegak hukum kita yang kesannya “memaksa”. Hal inilah yang menjadikan reoslusi konflik dengan hukum positif sendiri justru sifatnya artifisal dan temporer meskipun memiliki kekuatan hukum tetap. Kearifan lokal sebagai bagian dari resolusi konflik alternatf justu lebih ke arah mengajak semua pihak untuk berunding dengan memanfaatkan kedekatan emosi maupun kultural.
Kearifan lokal memberi warna kebersamaan dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. 
Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Maka bisa dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatakan kembali hubungan antar sesama.
Pada konteks hukum keluarga, Alamsyah Alamsyah, “Resolusi Konflik Keluarga Berbasis Kearifan Lokal Islam Nusantara”, Analisis, Vol. XII, No. 2, 2012, h. 399 menjelaskan bahwa pola penyelesaian konflik memang kadang unik, sehingga model di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain; oleh karena  itu,  dalam  menentukan  langkah  penyelesaian  berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis banyak hal; tidak saja  faktor  global  universal,  tetapi  perlu  juga  faktor  lokal  dan khusus. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model   penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Penyelesaian yang ideal adalah jika dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Diantara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih  terpelihara  sampai  sekarang  antara  lain alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan basusun sirih (Melayu Sumatra),  adat badamai-baakuran  dalam  masyarakat  Banjar (Kalimantan Selatan), dalihan natolu (Tapanuli), rumah betang (Kalimantan  Tengah), menyama  braya  (Bali), saling  jot  dan saling pelarangan  (NTB), siro yo ingsun, ingsun yo siro  (Jawa Timur), tradisi tepung tawar dalam masyarakat Musi Rawas Sumatera Selatan, dan lain-lain.
Salah satu konsep kearifan lokal yang dibangun di tanah Lampung adalah budaya Muakhi,  Lihat A. Fauzie Nurdin, Budaya Muakhi dan Pembangunan Daerah Menuju Masyarakat Bermartabat, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 89 -92 dimana konsep “muakhi”  dalam  masyarakat  Lampung  adalah  memiliki  makna hidup  bersaudara,    karena ada ikatan darah, suku, atau bahkan agama, organisasi, dan komunitas karena kesamaan tujuan atau kepentingan, sehingga konsep muakhi dapat menjadi pemersatu dan perekat keharmoniasan dalam keluarga dan masyarakat.

Dampak Perceraian
Terhadap Suami atau Istri
Secara spesifik dampak perceraian bagi suami atau istri berada pada sisi terganggunya kejiwaan. Pada sisi ini, akibat dari perceraian akan dapat melahirkan beberapa implikasi; Lihat hasil wawancara el-mlipaki dengan Nani Kartikaningsih seorang psikolog pada RSJ Kota Semarang, dalam http://alfinlatife.blogspot.com/2012/08/dampak-perceraian-secara-psikologi.html, diakses pada hari Senin, 03 Agustus 2015, Pukul. 17.25 WIB
	Hilangnya rasa aman dan nyaman. Seperti apapun kuatnya seorang pria atau wanita, siapapun yang mengajukan gugatan perceraian namun hal itu justru akan menjadi boomerang bagi dirinya. Pada perspektif ini, yang melakukan gugatan justru akan merasakan sebuah hilangnya rasa aman dan nyaman ketika sendiri ataupun ketika dengan pasangan keduanya. Rasa aman itu tidak lain adalah rasa nyaman yang telah dibangun bersama-sama dengan pasangan pilihan hatinya yang pertama kali, sedangkan kondisi diri atau rumah tangga yang baru tidaklah ditemukan kenyamanan di masa lalunya.

Rasa bersalah atau dosa besar. Ketidaknyamanan itu adalah wujud dari sebuah rasa bersalah karena telah meninggalkan pasangan dan anak-anak yang selama ini telah mewarnai kehidupannya dengan lebih memilih kehidupan barunya ataupun orang lain. Akhirnya dengan sendirinya mereka yang melakukan gugatan cerai akan merasakan sebuah tekanan hidup (stres) yang berasal dari keputusan dia sendiri.
	Hilangnya rasa nikmat. Pada sebuah kasus perceraian karena poligami atau adanya pihak ketiga, bisa dimungkinkan akan munculnya ketiadaan kenikmatan dalam berhubungan intim dengan pasangan barunya, penyebabnya muncul karena teringat dengan keluarganya yang dahulu yang telah ditinggalkan; sedangkan yang biasanya dirasakan oleh seorang isteri adalah sebuah rasa sakit yang mendalam karena ditinggalkan oleh seorang suami yang dicintainya; oleh karenanya bisa memunculkan rasa antipati terhadap setiap laki-laki yang akan mendekatinya, dan akhirnya lebih memilih hidup sendiri dan mengurus anak-anaknya sebagai obat kesepian. 
Lebih detil, Reni Hawadi Akbar menjelaskan bahwa ada beberapa masalah yang akan timbul pada diri masing-masing pasangan yang bercerai, yakni: Lihat Reni Hawadi Akbar, Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h. 24
	Masalah ekonomi. Setelah perceraian, suami maupun istri akan mengalami pengurangan pemasukan, karena penghasilan suami kini harus menafkahi dua rumah tangga. Sering, para wanita yang bercerai harus mencari pekerjaan untuk menyokong tunjangan yang mungkin diberikan suami, dan untuk memenuhi biaya hidup anak-anaknya.

Masalah praktis. Walaupun suami hanya membantu beberapa tugas rumah tangga sebelum perceraian, masalah ini pun dapat terjadi, karena kini istri harus bertanggung jawab sendiri terhadap semua pekerjaan rumah tangga.
Masalah psikologis. Baik pihak wanita maupun pria, setelah perceraian mereka cenderung merasakan perasaan-perasaan seperti perasaan tak menentu dan kehilangan identitas. Masalah-masalah ini lebih banyak terjadi pada wanita, yang tadinya mengasosiasikan identitasnya dengan identitas suaminya.
Masalah emosional. Pada banyak wanita, perasaan-perasaan seperti rasa bersalah, rasa malu, kebencian dan dendam, kemarahan, serta kecemasan terhadap masa depan biasanya menjadi sangat dominan dalam diri mereka, bahkan dapat mengubah kepribadiannya.
Masalah sosial. Wanita yang bercerai biasanya merasa ditinggalkan, dan menjadi ”terkunci” dalam dunia bersama anak-anak mereka. Kehidupan sosial mereka hanya terbatas pada aktivitas bersama kerabat dan teman-teman dari jenis kelamin yang sama. 
Masalah karena kesepian. Ketika telah terbiasa berada dalam companionship dengan pasangan, wanita (dan pria) yang bercerai akan merasa kesepian ketika mereka kehilangan companionship dari seseorang yang memiliki nilai-nilai dan ketertarikan yang sama.
Masalah karena pembagian hak pengasuhan anak. Ketika hak pengasuhan anak dibagi kepada kedua orang tua setelah bercerai, masing-masing orang tua yang bercerai akan mengalami kesulitan dalam penyesuaian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun anak-anak mereka. Masalah terjadi ketika misalnya, anak tidak patuh pada satu orang tua, setelah ia berada bersama orang tua yang lain.
Masalah seksual. Setelah bercerai, kedua belah pihak masing-masing akan merasa kekurangan aktivitas seksual yang biasa dilakukan, kecuali mereka menikah lagi segera setelah bercerai. Wanita yang memiliki anak biasanya akan kesulitan untuk memikirkan alternatif ini, sehingga interval waktu setelah bercerai dan menikah kembali (remarried) cenderung lebih panjang pada wanita daripada pria.
	Masalah-masalah perubahan konsep diri. Tanpa memperhatikan pihak mana yang menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian, kedua belah pihak biasanya akan merasakan rasa kegagalan karena pernikahan mereka tidak berhasil, dan merasakan perasaan benci atau dendam terhadap satu sama lain. Perasaan-perasaan ini, tanpa bisa dihindari, akan mewarnai konsep diri mereka yang mengarah kepada perubahan kepribadian.
	Terhadap Anak

Dampak yang paling dominan dirasakan pasca perceraian adalah pada diri anak. Dalam keluarga manapun perceraian akan menjadi suatu penyesuian diri bagi seorang anak yang harus tinggal dengan salah satu dari orang tua mereka. Reaksi anak terhadap perceraian orang tuanya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian. Anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan, dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialami selama masa sulitnya. Mereka mungkin akan menunjukkan kesulitan penyesuaian diri dalam bentuk perilaku, kesulitan belajar, atau berkurangnya interaksi dengan orang-orang di lingungan sekitar tempat tinggalnya. 
Dampak perceraian dapat dilihat dari tingkah laku anak yang sangat jauh berbeda dengan sikapnya sebelum kedua orang tuanya bercerai. Tingkah laku mereka yang sering ditunjukkan setelah orang tua bercerai tersebut antaralain suka mengamuk, menjadi kasar, agresif, menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka  bergaul, sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi disekolah cenderung menurun, serta suka melamun terutama mengkhayalkan orang tuanya akan bersatu lagi. 
Al-Jarjawi menjelaskan bahwa dampak dari adanya percerain tersebut bagi anak adalah; 
فتفسد الأخلاق و تنقص الآداب، وهذا هو أصل الداء وسبب كل بلاء وشقاء ‘Ali Ahmad al-Jarjawi, Hikmah at-Tasyri’ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz. 2, h. 58
Artinya: “Maka akan rusaklah akhlak dan berkurangnya adab (pada diri anak-anak), hal ini merupakan asal-muasal munculnya penyakit (sosial) dan sebab dari segala cobaan dan kesengsaraan.”

Tidak dapat disangkal bahwa anak akan sedih bila mereka menyaksikan perkelahian orang tuanya terlebih bila pertengkaran tersebut menyebabkan perceraian. Kurangnya perhatian orang setelah perceraian juga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak; anak akan merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, anak akan mencari perhatian dari orang lain atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan; Anak-anak tersebut umumnya akan mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas dan narkoba. 
Hal yang paling berat dalam kasus perceraian adalah bagaimana memulihkan kembali hubungan yang baik dan menciptakan keakraban lagi antar kedua orang tua. Pengaruh orang tua dapat menciptakan kekuatan pada diri anak, meskipun kasus perceraian itu tetap membawa dampak dalam perkembangan sosial dan emosi anak. Fakta di lapangan membuktikan bahwa mayoritas anak-anak nakal merupakan anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Wulan Saripah mengutip bahwa, bahwa 63% dari anak nakal dalam suatu lembaga pendidikan anak-anak delikuen berasal dari keluarga-keluarga yang tidak teratur, tidak utuh atau mengalami tekanan hidup yang terlampau berat. Meril mendapatkan 50% dari anak delikuen (anak-anak yang menyeleweng) berasal dari keluarga broken home. Menurut hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Pendidikan IKIP Bandung tahun 1959 dan 1960 menyatakan sekurang-kurangnya 50% dari anak nakal di Prayuwana dan Penjara Anak-anak di Tangerang berasal dari keluarga-keluarga yang tidak utuh. Lihat Wulan Saripah, “Profil Interaksi Sosial Peserta Didik Broken Home dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan Dan Konseling”, Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandaung, 2013, h. 4
Kenakalan mereka tersebut sangatlah masuk akal. Akibat tekanan batin yang dialami karena perceraian orang tua menyebabkan mereka mencari jalan pintas untuk mencari kesenangan hanya sekedar untuk melupakan permasalahan dalam keluarga mereka, meskipun hal tersebut hanya berupa kesenangan sesaat; selain itu banyak pula anak yang duluya berprestasi disekolah kemudian menjadi malas bahkan tidak berprestasi sama sekali, hal tersebut dapat disebabkan karena hilangnya motivator yakni orang tua mereka yang selalu memberikan semangat untuk anak-anaknya sewaktu keluarga masih harmonis. Dengan tidak adanya penyemangat tersebut merekapun berpikir bahwa semua yang dia lakukan akan sia-sia karena sebesar apapun prestasi yang akan mereka capai tidak akan membuat orang tua mereka bersatu kembali dan membangun keluarga yang harmonis seperti dulu. 
Seorang anak yang orang tuanya telah bercerai seringkali melamun dan mengkhayalkan orang tua mereka bersatu lagi, dalam lamunan tersebut terkadang banyak perasaan yang menghampiri seperti perasaan sedih karena kehidupan indah dalam keluarga sudah tidak dirasakan lagi seperti dulu sebelum orang tua bercerai, perasaan marah karena menganggap tuhan tidak adil terhadap hidupnya yang tidak seindah keluarga-keluarga lain, dan perasaan bersalah karena dia berpikir bahwa orang tuanya bercerai disebabkan oleh dirinya. Tidak jarang juga perasaan tidak nyaman akan menghampiri seorang anak terutama pada remaja yang orang tuanya bercerai.
	Terhadap Harta dan Ekonomi

Adapun dampak perceraian terhadap harta dan ekonomi bagi suami atau istri adalah dengan harus terbaginya harta yang telah dikumpulkan dan dirasakan bersama menjadi beberapa bagian. Para ahli fiqh sepakat bahwa mantan istri yang ditalak raj’i  masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang ditalak tiga. Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad, berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi’i ia masih berhak mendapatkan tempat tinggal, sedangkan menurut Abu Hanifah, isteri yang ditalak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sayyid Sabiq, Op.Cit., Jil. II, h. 337
Pada konteks hukum keluruga di Indonesia, harta benda dalam perkawinan, pengaturannya di dalam Pasal 35 UUP dibedakan menjadi tiga macam, yaitu;
	Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan dan dikuasai oleh suami dan istri dalam artian bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing adalah; hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain (Pasal 37 UUP). Mengenai hal ini, menurut Hilman, Lihat Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 189 akibat hukum yang menyangkut harta bersama, berdasarkan Pasal 37 UUP tersebut diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya;
	Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan dan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2 UUP). Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
	Harta perolehan, yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan. Pada sisi harta perolehan ini, hukum penguasaannya pasca perceraian sama seperti harta bawaan.

Bahkan, dampak materiil sudah dapat dirasakan ketika sidang perceraian masih berlangsung, yakni akibat adanya sita marital. Sita marital atau sita harta bersama, menurut Yahya Harahap M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), h. 369; Lebih jelas tentang ketentuan sita marital tersebut, lihat Pasal 95 dan  Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.
	Terhadap Sosial

Perceraian pada dasarnya merupakan sebuah gejala umum. Perceraian berpeluang terjadi pada pasangan suami istri yang masih hidup akibat munculnya masalah yang tidak terpecahkan (buntu) ketika hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selain gejala umum, perceraian juga dipandang sebagai gejala alamiah ketika sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu atap rumah tangga. Bahkan, lebih ekstrem lagi, perceraian dianggap sebagai jalan keluar bagi para pihak (suami istri) jika masalah yang dihadapi berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. M. Mukhsin Jamil, Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2009), h. 11
Salah satu yang menjadi persoalan sekaligus kekhawatiran adalah, angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai institusi terkecil masyarakat, padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan keropos dan membusuk, dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga sebagai benteng terakhir telah ambruk.
Secara umum, masyarakat masih memandang negatif terhadap pasangan yang memutuskan bercerai. Bagi masyarakat, perceraian itu buruk, jahat, melukai perasaan salah satu pasangan dan berdampak tidak baik bagi anak dan keluarga kedua belah pihak. Perceraian yang diinginkan istri atau gugat cerai terhadap suami bahkan dipandang lebih buruk lagi dibanding talak yang dijatuhkan suami terhadap istri, hal ini terjadi karena tradisi dan keyakinan masyarakat, posisi suami lebih tinggi derajatnya secara agama dan kultural dibandingkan istri. Sebelumnya barangkali juga jarang ada kasus dimana istri menggugat cerai suaminya seperti yang marak terjadi belakangan ini.
Paradigma negatif terhadap perceraian juga tidak terlepas dari pemahaman umum masyarakat yang menganggap bahwa perkawinan sebagai sebuah peristiwa sakral yang dilakukan di bawah otoritas agama dan pemerintah. Perkawinan tidak hanya melibatkan calon suami dan istri, tetapi juga melibatkan kerabat dekat, keluarga besar, masyarakat, pemangku adat dan agama; karena itu, perkawinan yang berakhir dengan perceraian dinilai tidak hanya melecehkan keluarga, tapi juga melecehkan masyarakat, adat dan agama.
Pada posisi ini, kecaman terhadap pasangan yang bercerai bisa dipahami karena perkawinan masuk dalam wilayah sakral serta melibatkan semua pihak. Proses dan tradisi perkawinan juga terbilang ketat di Indonesia, menghabiskan banyak energi dan biaya yang tidak sedikit. Dari segi dampak, perceraian juga berdampak luas, selain berdampak psikis terhadap anak dan keluarga, perceraian juga berdampak terhadap rusaknya tatanan sosial, memberi contoh tidak baik bagi pasangan lain, seakan-akan perceraian satu-satunya jalan ketika keluarga dihadapkan pada masalah dalam rumah tangga; terlebih lagi bagi masyarakat tradisional dimana pembagian peran dalam rumah tangga belum berimbang, suami dinobatkan sebagai kepala rumah tangga atau pencari nafkah (aktif), sementara istri sebagai ibu rumah tangga (pasif), jika terjadi perceraian, mata rantai ekonomi keluarga akan terputus.
Atas dasar itu dapat dipahami bahwa paradigma masyarakat terhadap perceraian cenderung dibangun atas dasar keyakinan, pengalaman dan realitas yang mereka lihat. Bagi masyarakat, peristiwa pernikahan adalah peristiwa sakral baik dalam bingkai agama maupun adat, sementara itu, berdasarkan pengalaman dan realitas yang mereka lihat, perceraian lebih banyak menimbulkan dampak negatif (mudharat) dibanding positif.
Berbeda dengan paradigma masyarakat secara umum, bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu kegagalan adalah biasa, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal menurut Goode yang diungkapkan oleh Dean G Pruitt Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 9-11 semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-maisng memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagian yang dirasakan oleh semua anggota keluarga; oleh karenanya, apabila terjadi perceraian, maka itu sesuatu yang lumrah. Pandangan Goode kurang lebih sama dengan teori konflik yang dikembangkan selama ini, dimana konflik berpotensi muncul ketika dua hal yang berbeda disatukan, hal ini dapat dilihat misalnya dari definisi yang dikembangkan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, dkk., Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak, (Jakarta: The British Council, 2001), h. 4 bahwa konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Dean G. Pruitt dan Jeffry Z. Rubin, Teori Konflik Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 9-11 Definisi lain menyebutkan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaransasaran yang tidak sejalan.
Jika merujuk pada dua definisi di atas, maka ada dua hal yang patut digaris bawahi: Pertama, konflik dipandang sebagai suatu kenyataan hidup, alamiah, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Kedua, konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih memiliki tujuan atau kepentingan berbeda dan tidak bisa dicapai secara bersamaan. Dalam konteks ini, konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak bisa dilihat sebagai sebuah kegagalan dalam berumah tangga bilamana perceraian itu sendiri merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak (suami-istri). 
Persoalannya, sulit dan jarang terjadi kesepakan antara suami istri ketika dihadapkan pada penyelesaian konflik dalam rumah tangga karena posisi istri cenderung dipihak yang lemah (posisi asimetris). Posisi simetris (berimbang) adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan negosiasi penyelesian masalah, karena itu pada satu sisi paradigma Goode yang menganggap perceraian bukan bentuk kegagalan berumah tangga bisa dipahami. Namun pada sisi lain, kita juga harus melihat bagaimana proses perceraian itu terjadi, apakah para pihak telah memiliki posisi simetris ketika mereka bersepakat untuk bercerai.
Teori Aplikasi
Teori Konflik
Konflik merupakan suatu proses sosial antara individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang individu atau kelompok lain; Dalam suatu keluarga dimana interaksi antara anggota keluarga tidak terlalau rapat kemungkinan besar akan terjadi konflik.
Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi yang keduanya merupakan fakta social; distribusi wewenang dan kekuasaan secara tidak merata menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematik, karena dalam masyarakat selalu terdapat golongan yang saling bertentangan yaitu penguasa dan yang dikuasai. Soetomo, Masalah Sosial dan Pembangunan, (Jakarta: PT Dunia Pustaka, 1995), h. 33 Ibn Khaldun memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri karena konflik lahir dari interaksi antar individu maupun antar kelompok, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan dan lain sebagainya, dimana dalam realitanya faktor-faktor disasosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hakimul Ikhwan Affandi, Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 76
Menurut Dahrendorf pada teori konflik setiap masyarakat tunduk pada proses-proses perubahan. Teori konflik menitikberatkan pada pertentangan dan konflik pada setiap sistem sosial, dan pada teori ini masyarakat di anggap berperan dalam lahirnya disintegrasi dan perubahan. Selanjutnya teori konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan isteri, senior dan yunior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya. Dahrendorf juga menyatakan bahwa sekali kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba. Jadi, apa pun sifat dasar konflik yang terjadi, sosiologi harus menyesuaikan diri dengan hubungan konflik dengan perubahan konflik dengan status quo (keadaan tetap pada suatu saat tertentu). George Ritzer, Globalization The Essentils, (London: Wiley-Blackwell, 2011), h. 282
Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah presepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan yang beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, di mana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Dimensi dari kepentingan tersebut ada yang bersifat universal seperti kebutuhan akan rasa aman, identitas, kebahagiaan, kejelasan tentang dunianya dan beberapa harkat kemanusiaan yang bersifat fisik. Beberapa kepentingan juga dapat mendasari kepentingan lainnya. George Ritzer, Globalization The Essentils, Ibid., h. 21-22
	Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Herbert Blumer istilah interaksionosme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya.George Ritzer, Globalization The Essentils,  Ibid., h. 54-56
Teori ini terfokus pada hubungan antara simbol (pemberian makna) dan interaksi (aksi verbal, non verbal, dan komunikasi). Interaksi simbolik mengindikasikan suatu pendekatan yang mempelajari kehidupan grup dan perilaku individu sebagai makhluk hidup. Interaksi simbolik memberikan sumbangan khusus kepada family studies dalam dua hal. Pertama, menekankan proposisi bahwa keluarga adalah social groups. Kedua, menegaskan bahwa individu mengembangkan konsep jati diri (self) dan identitas mereka melalui interaksi sosial, serta memungkinkan mereka untuk secara independen menilai dan memberikan value kepada keluarganya.
Maqasid asy-Syari’ah
Secara bahasa Maqȃșid Syarȋ'ah terdiri dari dua kata yaitu Maqȃșid dan Syarȋ'ah. Maqȃșid berarti kesengajaan atau tujuan. Maqȃșid merupakan bentuk jama’ dari maqșŭd, yang berasal dari suku kata Qașada yang berarti menghendaki atau memaksudkan, Maqȃșid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Ahmad Qorib, Ushul Fikih 2, (Jakarta: PT. Nimas Multima, 1997), Cet, II), h. 170 Sedangkan Syari’ah secara bahasa berarti المواضع تحضر الى الماء  Dikutip oleh Asafri Jaya dalam kitab lisan al-‘Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th),VIII, h. 175 artinya jalan menuju sumber air, dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 140. Menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan,“Sesungguhnya syari’ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini dan akhirat” Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah. (Kairo: Musthafa Muhammad, t,th),  jilid 2, h. 374.
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa, tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan Hukum Islam. Ibn Qayyim, I’lam al-Muaqi’in Rabb al- ‘Alamin, (Beirut: Dar al-Jayl, t.t.), Jilid III h. 3; lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Bairut: Dar al-Jail, t.t), jilid II, h. 72; Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, yang menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan taklif mȃ lȃ yustați’ (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Al- Syatiby, al-Muafaqat fi Ushul al- Syari’ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), h. 150. lebih lanjut tentang  tujuan  hukum Islam dapat dilihat dalam Fathi al-daraini, al-manahij al-Ushuliyyah fi Ijtihadi bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’, (Damsyik: Dar al-Kitab al-Hadist, 1975), h. 28; Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1958), h. 366; Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosophiy, (Islamabad; Islamic Research Institute, 1977), h. 223. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi (Maqȃșid al-Syarȋ'ah Maqȃșid al-Khamsah) dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘ilm al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 20
Perlu dipahami bahwa teori Maqȃșid al-Syarȋ'ah, dalam hukum Islam, sebagaimana disyari’atkan oleh Allah dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 19 Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (needs). M. Fahim Khan, Shatibi’s Objectives of  Shari’ah and  Some Implications for Consumer Theory, dalam Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in Islamics Economic Thought. h. 193.  Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek,  Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, h. 8 yaitu:
Daruriyyat (primer);
Jenis maqȃșid ini merupakan kemestian (mutlak), dan landasan dalam menegakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak, sebagai contoh, menunaikan rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri, masing-masing merupakan salah  satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.
Daruriyyat (primer) ini mencakup semua hajat hidup yang bersifat pokok, kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal yang harus dipenuhi manusia agar hidup layak. Jika tidak dipenuhi, kelangsungan hidup manusia akan terganggu; Kebutuhan primer yang paling utama terdiri dari 3, yaitu sandang, pangan, dan papan. Abraham Maslow. 2006. On Dominace, Self Esteen and Self Actualization. Ann Kaplan: Maurice Basset. h. 168
Seirama dengan kebutuhan primer tersebut, menurut Abraham Maslow menyebutnya dengan tingkat kebutuhan yang bersifat fisiologik James H.Donelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), h.270-271.. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar (basic needs) yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim (misalnya kelaparan) manusia bisa kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Abraham Maslow. (2006), On Dominace, Self Esteen and Self Actualization. Ann Kaplan: Maurice Basset,  h. 153 sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan akan rasa aman (safety needs). Selain itu, ada beberapa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi seiring perkembangan zaman, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan dll.
Hajiyyat (sekunder);
Jenis maqȃșid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, contoh jenis maqȃșid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad muḑȃrabah, mużȃra’ah dan ba’i salȃm, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.
Kebutuhan Sekunder, disebut juga dengan kebutuhan kultural, artinya kebutuhan yang timbul sehubungan dengan meningkatnya peradaban manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia setelah kebutuhan primer terpenuhi dengan baik, dan kebutuhan sekunder bersifat menunjang kebutuhan primer; contoh: pakaian yang baik, makanan dan minuman yang bergizi, tempat tinggal yang baik, dan sebagainya, yang pada prinsipnya kebutuhan ini tidak tergolong kebutuhan mewah (kebutuhan pelengkap).
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 43/TUADA-AG/III-UM/XI/1992
Tahsiniyyat (tersier).
Aspek tahsiniyyat, maksudnya adalah melakukan sesuatu yang termasuk kebaikan dalam tradisi dan menjauhi perilaku buruk yang tercela menurut akal yang benar, contohnya terhimpun dalam kategori akhlak terpuji. Asy Syatibi, Al Muwafaqat fi Uşul Asy Syarȋ’ah, (Beirut: Dȃr Ibnu Affan, Cet 1, 1997 M/1417 H) Vol. 2. h. 22 Ibnu Asyur berkata,”menurut saya ini adalah kemaslahatan yang memberi kesempurnaan dan keteraturan bagi kondisi manusia, sehingga mereka dapat hidup dengan aman, tentram serta tampak indah dalam pandangan orang lain”.Muhammad Bin Thohir Ibnu Asyur, Maqasid Asy Syariah Al Islamiyah, (Kairo: Darus Salam, 2006 M/1427 H), h. 81  inilah mașlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat ḑarurȋ, juga tidak sampai tingkat hajjiyah; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Amir syarifudin, Ushul Fikih, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, Cet 5, 2009 M) Vol. 2.. h. 350. 
Apabila aspek ini terganggu, maka kehidupan akan kacau, bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya-pun bisa menjadi musnah bila tanpa stabilitas sosial; oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih terhadap aspek tahsiniyyat ini; dalam aspek tahsiniyyat itu mencakup hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, cet.2, Penamadani, Jakarta, 2005, h. 20 sedangkan untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemaslahatan hukum-hukum tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan main, baik berupa perintah maupun larangan.
Maslahah Mursalah
Berdasarkan perspektif linguistik, mașlahah bermakna diḑul mafsadat, berlawanan dengan kerusakan, dalam arti menertibkan pekerjaan dan menghantarkan kepada kebaikan.  Lihat Sayyid al-Khuri al-Syarnubi al-Banani, Aqrab al-Mawarid, Juz 1, Beirut: al-Suyu'iyyah, t.t, h. 565 Jadi, yang dimaksud dengan mașlahah adalah segala sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang manusia. Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, dari Sosial Ungkungan Asuransi Sehingga Ukhuwah, Bandung: Mizan, Juni 1994, h. 148.
Al Buthi mengatakan bahwa kata mașlahah sama dengan kata manfaat dari sisi wazan (timbangan) dan makna, begitu juga setiap apapun yang mengandung manfaat, berupa mendatangkan faedah dan kenikmatan atau berupa perlindungan seperti menjauhkan dari bahaya atau rasa sakit, semua itu pantas disebut dengan mașlahah. Muhammad Said Romdhon Al Buthi, Dhowabitul Maslahah fis Syariah Al Islamiyah, (Muassasah Risalah), h. 23; Lihat juga, Ibnu Mandzur, Lisanul Arab, (Kairo: Darul Ma’arif ), h. 2479-2480 Adapun Yusuf Hamid mengatakan bahwa kata mașlahah mutlak kembali kepada 2 hal:  Lihat, Yusuf Hamid Alim, Al Maqosid Al ‘Ammah Lissyariah Al Islamiyah, (Riyadh: Ma’had Ali Al Fikri Al Islami, Cet-2, 1994 M/1415 H) , h. 133-134
	Makna hakiki; Sebagaimana Al Buthi bahwa kata mașlahah sama dengan kata manfaat (dalam bahasa arab), dari sisi wazan (timbangan) dan makna, ini adalah makna hakiki;
	Makna Majȃzi; Secara majazi, berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat, maksudnya dalam konteks kausalitas. Seperti halnya perniagaan yang mengandung manfaat materi dan menuntut ilmu yang mengandung manfaat maknawi.

Kemaslahatan inilah, dalam pandangan al-Syatibi, menjadi Maqȃșid al-Syarȋ'ah; dengan kata lain, penetapan syari’at, baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafşilan), didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. Muhammad 'Iz ad-Din Abdul Aziz bin Abd as-Salam, Qawa'id al-Ahkamfl Mashalih al-Anam, Juz 1, t.t.p.,: al-lstiqomah, t.t., h. 12, didalam kitab ini dijelaskan pembagian mashalah kepada hakiki dan majazi, hakiki bermakna kelezatan/kenikmatan sementara majazi bermakna sebab-sebab adanya kenikmatan/kelezatan tersebut. Lihat pula Abd. Rahman bin Ahmad al-lji, Syarah al-'Adhl ala Mukhtashar al-Muntaha, Juz 2, ttp.,: al-Amiriyah, tt, h. 239 sedangkan menurut syara', para Ushuliyyun membagi mașlahah mursalah (dilihat dari segi kandungannya) menjadi dua pengertian:
Mașlahah ‘Ammah; Maslahat ini mengacu kepada tujuan pensyari’atan, yakni untuk kemaslahatan (bersifat umum), yang dimaksud disini adalah sesuatu yang membawa kenikmatan atau yang mengarah kepada kenikmatan (jiwa dan raga, duniawi dan ukhrawi), dalam hal ini lawan katanya adalah kerusakan (mafsadat);
Maşlahat Khaşșah; yakni kemaslahatan yang bersifat khusus (bersifat pribadi), dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang. Menurut Kamaluddin Imam, sifat kekhususan dalam mașlahah ini bergantung kepada prakteknya, hakikatnya fasakh nikah dalam kondisi seperti ini adalah umum diantara istri yang suaminya hilang. Muhammad Kamaluddin Imam, Ushulul Fiqh Al Islamy, (Iskandariyah: Darul Matnu’at Al Jami’ah, h. 201-202  
Pengertian pertama ini tidak jauh berbeda dengan pengertian mașlahah dari segi bahasa,  apabila disimpulkan, mengandung arti sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Amir Syarifuddin, Ushui Fiqh Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana llmu, 2011, h. 325. Bandingkan M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar llmu Fiqh, Jakarta: Buian Bintang, 1967, h. 186 meskipun diakui bahwa Maşlahah atau istişlah merupakan salah satu dari tertib sumber hukum yang kehujahannya masih diperselisihkan oleh ulama fiqh. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah Moh. Mukri dalam bukunya Benarkah Imam Syafi'l Menolak Maslahah? Memberikan bukti bahwa meskipun kalangan ulama yang secara teoritis menolak konsep maslahah, ternyata pemikiran fikihnya membuktikan hal yang sebaliknya, yaitu menggunakan perttmbangan-pertimbangan maslahah dalam bidang ijtihad mereka. Ulama Syafi'iyah misalnya memandang boleh membedah perut seorang ibu yang sudah meninggal dengan tujuan mengeluarkan janin yang ada di dalamnya, apabila diduga kuat bahwa janin itu akan keluar dalam keadaan hidup, meskipun menurut syara' terdapat larangan mengganggu mayat. Bahkan ada ulama Syafi'iyah, sebagaimana beliau mengutip pendapat Yusuf Qardawi, yang memandang wajib melakukan pembedahan mayat dalam keadaan demikian karena hal itu merupakan upaya menyelamatkan orang hidup dengan menghilangkan bagian dari mayat seseorang. Li hat Moh. Mukri, Benarkah Imam Syafi'l Menolak Maslahah?, Yogyakarta: Pesantren Nawaesea Press, 2010, h. 9-10 dan Hanafiah tidak mengakui mașlahah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum.	 Satria Effendi, M. Zein, Ushul fiqh, Jakarta: Kecana, 2009, h. 150-151. Lihat pula Chaerul Umam, Ushul Fiqih 1, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 141
Menurut hukum Islam, bahwa tujuan syari’at Islam (maqȃşid syarȋ`ah) adalah mendatangkan mașlahah dan menghindarkan bahaya, karena perceraian sangat dimungkinkan menimbulkan muḍarat kepada suami, istri, anak, dan harta bersama (gono gini), maka perceraian, oleh pemerintah dapat dipandang sebagai masalah ḍarurat karena tidak disebutkan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Al-Hadiś. Hukum yang diterapkan berdasarkan ijtihad ini dapat berubah sesuai kondisi, selama perubahan hukum itu untuk kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadiś, atau maqȃşid al-syarȋ`ah berdasarkan kaidah fiqhiyah:  Huzaemah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam, Jakarta GT2 dan GG Pas, h. 22. 
تغيرالاحكام بتغيرالاحوال والأزمنة
Artinya: “Hukum dapat berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman.” Menurut Syamsul Anwar, mengemukakan bahwa ada 4 (empat) syarat hukum dapat berubah: 1) Bila ada tuntutan untuk berubah; 2) Tidak menyangkut ibadah mahḍah (ibadah pokok); 3) Hukum itu tidak bersifat Qaț`i tapi bersifat ẓanni; 4) ada landasan syar`inya. 
Di antara kaidah fikih yang juga bisa dijadikan dasar adalah: 
درء المفاسد أولى من جلب المصالح
Artinya: “Menolak keburukan (mafsadaḥ) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (mașlahaḥ).” Jalaluddin al-Suyuți, al-Asybah wa al-Naẓāir, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), h. 176. 

Menurut Abdul Manan,  Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2005, h. 57 ada beberapa faktor yang menjadi alat atau faktor pengubah hukum, yaitu faktor arus globalisasi, faktor sosial budaya, faktor politik, faktor ekonomi, faktor iptek, pendidikan, hukum, dan supremasi hukum.
Ada pula yang menjadikan mașlahaḥ mursalah sebagai landasan berpendapat. Teori ini mengajarkan bahwa: “apa yang tidak diperintahkan secara eksplisit dalam al-Qur’an dan al Hadiś dapat dibuat aturan yang mengharuskan berdasarkan kemaslahatan dan sekaligus menghindari muḍarat. Berdasarkan cara berfikir ini, pencatatan perkawinan dapat diwajibkan demi menjaga kemaslahatan suami, istri, dan anak-anaknya,” Fathurrahman Djamil, Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuennya Terhadap Anak dan Harta, Jakarta, GT2 dan GG Pas, Mei 2007, h. 38. karena dinilai bahwa perkawinan yang tidak tercatat lebih banyak mendatangkan muḍarat daripada manfaatnya.

