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ABSTRAK 

Suatu pernikahan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga sakinah, 

mawaddah, warohmah. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam keluarga 

memiliki konflik dalam rumah tangga, apabila konflik diselesaikan secara tidak 

sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga bahkan akan 

berujung pada perpisahan atau juga disebut perceraian. Di dalam melakukan 

perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan 

juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif 

istri. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1). Apa yang menjadi landasan 

hakim dalam menetapkan perkara cerai talak suami dan gugatan rekonvensi istri. 

2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama 

Kalianda dalam perkara permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonvensi 

istri.  

Penelitian ini menganalisis putusan cerai talak suami dan gugatan 

rekonvensi istri di Pengadilan Agama Kalianda dengan tujuan agar mengetahui 

dasar hukum pertimbangan hakim dalam mengambil putusan cerai talak suami 

dan gugatan rekonvensi istri dan mengetahui perkembangan masalah cerai talak 

dan gugatan rekonvensi sehingga menjadi fokus kajian untuk diketahui motivasi, 

alasan, dan tujuannya sehingga dapat dicari solusi yang tepat untuk di atasi atau 

dicegah terjadinya cerai talak dan gugatan rekonvensi yang berdampak luas bagi 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Penelitian ini adalah penelitian library reaserch (penelitian pustaka), yaitu 

suatu penelitian yang menelaah dari berbagai macam teori, data-data, dan 

dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan 

diteliti yang dapat menjadi landasan teori bagi penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan pengumpulan data studi pustaka, mengingat penelitian ini merupakan 

bahasan kepustakaan maka dalam penelitian ini pengumpulan data yang 

digunakan, yaitu bahasan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahasan 

hukum primer yang berupa buku-buku fiqh, serta hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini.   

Berdasarkan hasil penelitian yang menganalisis putusan Pengadilan 

Agama Kalianda mengenai perceraian dengan alasan cerai talak dan gugatan 

rekonvensi, majelis hakim telah menasehati pengugat dan tergugat untuk dapat 

menyelesaikan gugatan penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah 

namun tidak berhasil, bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, 

padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara 

satu dengan yang lainnya sebagaimana yang disebut dalam kaedah fiqh.  

 

 



 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                                

                      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- 

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 

mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang 

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah 

mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang 

skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan pengertian judul. 

Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu 

penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran dikalangan 

pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti 

beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini. 

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul :” 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA KALIANDA TENTANG 

PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN GUGATAN 

REKONVENSI ISTRI.” Adapun beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).
2
 

2. Hukum: keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap 

orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya, sistem peradilan 

untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau 

berbangsa; undang-undang, ordonansi, atau peraturan yang 

                                                             
2
 A.A.Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta : Wahyu Media, 2012), h. 35.  



 

ditetapkan pemerintah dan ditanda-tangani ke dalam undang-

undang.
3
 

3. Putusan : keputusan pengadilan yang diucapkan dipersidangan 

dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa 

antara para pihak .
4
 

4. Cerai talak : perceraian antara suami dan istri, lepasnya ikatan 

perkawinan.
5
 

5. Gugatan : tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan.
6
 

6. Rekonvensi : tuntutan imbal (tergugat tetap menuntut ganti 

kerugian kepada penggugat ).
7
 

Berdasarkan pengertian di atas maka maksud dari judul skripsi 

ini adalah menganalisis isi putusan Pengadilan Agama Kalianda 

tentang permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonvensi istri. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong 

untuk membahas masalah ini yaitu : 

1. Alasan Obyektif 

Persoalan ini merupakan persoalan yang menarik untuk dikaji, hal 

ini mengingat Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang 

pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian yang menjaga 

                                                             
3
Charlie Rudyat, Kamus Hukum (Jakarta: Pustaka Mahardika, 2012), h. 212. 

4
 Kamus Hukum Online, http: //ebsoft.web.id 

5
A.A.Waskito, Op.Cit. h. 579. 

6
Ibit. h. 192. 

7
KBBI Online,http://ebsoft.web.id. 



 

nilai-nilai luhur perkawinan, namun pada realitanya angka 

perceraian semakin meningkat diantaranya akibat permohonan 

cerai suami dan gugat balik istri, karena ketidak harmonisan dalam 

rumah tangga. 

2. Alasan Subyektif    

a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

penulis tekuni pada Fakultas Syari‟ah Jurusan Ahwal-Al 

Syakhsiyyah. 

b. Literatur dan bahasan-bahasan yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini tersedia di perpustakaan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, dan sebagai 

gerbang menuju kebahagiaan. Dengan penikahan pula sepasang laki-

laki dan wanita melakukan ikatan suci di hadapan Allah, membangun 

keluarga yang sakinah mawaddah wa ar-rahmah. Sesungguhnya Islam 

mengharuskan keberadaan akad pernikahan selamanya. Pernikahan 

yang dilakasanakan oleh suami istri terus berlangsung sehingga maut 

memisahkan antara mereka berdua. Tetapi kenyataan keadaan 

kehidupan rumah tangga tidak seperti yang selalu diharapkan, sering 

suatu rumah tangga terancam kelestariannya.
8
 Oleh karena itu, dalam 

keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya 

                                                             
8
 Muhammad Ali Ash-Shabuni. Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam  As-Shabuni Jilid 3, 

(Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), h. 252. 



 

perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan 

maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan 

putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan 

rumah tangga.
9
 

Disebutkan dalam kitab bulughul maram yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwasan  Rasulullah SAW bersabda :  

Artinya:”Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‟anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wa Sallam bersabda: “ perbuatan halal yang dibenci 

oleh Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits 

shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”
10

 

 

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, 

yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap 

istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya.
11

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan 

Undang-Undang Perkawina,  (Jakarta: Prenada Media, 2006),  h. 190. 
10

Ibnu Hajar Al-Asqani, Tarjamah  Bulughul Maram, (Bandung: Cv Penerbit 

Diponoegoro, 1999), h. 476. 
11

Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,2012), h. 330. 



 

Firman Allah dalam surat Al-Ahzaab ayat 49 menyatakan sebagai 

berikut : 

            

         

      

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib 

atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. 

Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara 

yang sebaik- baiknya”.
13

 

  

Akibat hukum dari perkawinan yang akad nikahnya tanpa 

menyebutkan mahar adalah jika terjadi perceraian, maka istri berhak 

atas hak-hak mereka, seperti hak nafkah iddah, mut‟ah, hak pembagian 

harta bersama, hak hadanah atas anak yang belum mumayyiz, dan hak 

warisan jika perceraian itu karena suami meninggal dunia.
14

 

Seandainya hukum Islam tidak memberikan jalan menuju talak 

bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada 

saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi 

pasangan tersebut. Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling 

selamat. Talak merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap 

                                                             
12

QS.  Al-ahzab (33) : 49 
13

Depaetemen  Agama RI, Al-Qur’an  dan Terjemah, Edisi Revisi ( Jakarta : 

Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 748.  
14

 Neng djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut 

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.136. 



 

orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintropeksi diri 

dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan.Yang dimaksud dengan 

talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak ini merupakan suatu 

yang disyariatkan.
15

 

Di dalam al-Qur‟an, surat Al-Baqarah ayat 229 secara tegas dinyatakan 

sebagai baerikut : 

             

        

          

         

    

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”.
17

 

 

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak 

talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan 

                                                             
15

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2004), h. 205. 
16

 QS. Al-Baqarah (2) : 229 
17

Departemen Agama RI, OP. Cit. h. 64. 



 

perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan 

karena ditalak suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah 

iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami 

membayar mut‟ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama 

massa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya 

demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Hal demikian 

menunjukkan bahwa syari‟at Islam bukan hanya menjunjung tinggi 

hak-hak kemanusiaan, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga 

diri dan martabatnya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas 

kehendak suami dan bukan atas inisiatif istri.
18

 

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat 

dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat karena adanya tindak 

kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama 

menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali 

tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan 

yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah 

salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat 

yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu 

                                                             
18

 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.77. 



 

bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab 

dari perselisihan dan percekcokkan beda pendapat yang terjadi dalam 

rumah tangga.
19

 

Setelah dilakukan telaah atau pembacaan pada putusan di 

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili dalam 

perkara cerai talak antara : Riko Pratama Bin Abdullah, umur 34 tahun, 

agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan wiraswasta, tempat 

kediaman di Dusun Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan, 

Novita Sari Binti Ahmad Nur, umur 33 tahun, agama Islam, 

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat 

kediaman di Dusun III RT. 001, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, 

Kabupaten Lampung Selatan.  

Keadaan pemohon dan termohon yang sudah berpisah sejak satu 

tahun yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukkan bahwa 

pemohon dan termohon juga sudah tidak bisa membentuk keluarga 

bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang 

diharapkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.   

Dalam konvensi yang ada kaitanya dengan rekonvensi dianggap telah 

termuat dalam pertimbangan rekonvensi. Majelis hakim telah 

menasehati penggugat dan tergugat untuk dapat menyelesaikan 

gugatan penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah, namun 

tidak berhasil. 
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penulis menemukan beberapa hal yang menjadi penyebab 

terjadinya perceraian berdasarkan putusan hakim. Adapun beberapa hal 

yang melatarbelakangi terjadinya cerai talak suami terhadap istri 

adalah: 

1. Adanya perselisihan yang terjadi antara suami dan istri 

2. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab istri terhadap suami 

3. Istri sering berhutang tanpa sepengetahuan suami 

4. Istri pernah mencuri uang orang tua suami 

Sedangkan penyebab terjadinya gugat rekonvensi istri terhadap suami 

adalah 

1. Hak asuh 3 orang anak penggugat dan tergugat diberikan 

kepada penggugat 

2. Nafkah untuk 3 orang anak penggugat dan tergugat 

3. Nafkah lampau 

4. Nafkah iddah 

5. Mut’ah 

6. Harta bersama 

7. Sita jaminan dan putusan serta merta.
20

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda  Nomor 
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Pengadilan Agama Kalianda, Salinan Putusan/penetapan pengadilan agama kalianda 

nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla. 



 

0264/Pdt. G/2014/PA.Kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan 

Gugatan Rekonvensi Istri“. 

 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan perkara 

permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri ? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA.Kla dalam perkara permohonan 

cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui landasan hukum putusan hakim dalam 

perkara permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi 

istri.  

b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan 

Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt. G/2014/PA.Kla 

dalam perkara permohonan cerai talak suami dan gugat 

rekonvensi istri. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi 

ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan 



 

wawasan para mahasiswa fakultas hukum, pemerintah, penegak 

hukum, maupun masyarakat serta berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

b. Secara praktis penelitian ini berguna memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari‟ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library 

research)
21

 yaitu penelitian yang difokuskan terhadap bahasan-

bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang 

dibahas, yaitu al-Qur‟an, hadis, putusan pengadilan agama, 

kitab atau buku tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi, 

Juga teks-teks hukum yang mempunyai hubungan dengan 

permasalahan yang akan diteliti.  

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat 

deskriptif analitik
22

 yaitu penelitian berusaha memaparkan 

secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai 

sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna 
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memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang cerai 

talak suami dan gugatan rekonvensi istri. 

2. Jenis Data  

Berdasarkan jenis penelitian tersebut di atas, maka data yang 

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 

primer, dan bahan hukum sekunder sebagai berikut : 

a. Bahan hukum primer adalah merupakan sumber data atau 

merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini 

yang harus ditelaah yakni kitab, buku atau literatur asli dalam 

hal ini adalah al-qur‟an, hadis, kitab atau buku yang ada 

kaitanya dengan cerai talak, dan putusan pengadilan agama yang 

membahas tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi.  

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-

buku fiqh, serta hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data studi pustaka 

mengingat penelitian ini merupakan bahan kepustakaan maka 

dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan library 

research, metode dokumentasi, yaitu alat untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variable yang berupa dokumen, catatan, 

transkip, putusan pengadilan agama dan lain-lain yang 



 

berhubungan dengan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri 

baik itu bahan primer maupun bahan sekunder.
23

 

4. Metode Pengolahan Data  

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang 

telah terkumpul, sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah 

sesuai/relevan dengan masalah. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda 

yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau 

dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis,Tahun penerbit) 

atau rumusan masalah (masalah pertama A, masalah kedua 

tanda B dan seterusnya). 

c. Rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data 

secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterprestasikan. 

d. Sistematis data (systematizing) yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan 

masalah.
24

 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. Analisis yang digunakan adalah 
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analisis kuanlitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu 

analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum 

untuk mendapatkan kesimpulan khusus.
25

 Dalam hal ini adalah 

merupakan al-qur‟an, hadis, dan kitab-kitab atau buku-buku serta 

literatur cerai gugat dan gugatan rekonvensi yang bersifat umum 

mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
26
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Cerai Talak Secara Umum 

1. Pengertian Talak 

Agama Islam adalah agama yang selalu relevan di setiap zaman 

dan tempat, Islam tidak menyulitkan pemeluknya dalam meraih 

kebahagiaan dan kehidupan di dunia. Dengan syarat mereka tetap 

berpegang teguh kepada ajaran dan hukum-hukumNya. 

Salah satu kebahagian anak adam adalah menjalankan suatu 

perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah 

warohmah dengan keturunan yang baik lagi bagus. Namun fenomena 

didalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang 

diharapkan sakinah mawaddah warohmah ternyata karena satu dan 

lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga 

mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak 

dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian 

atau talak. 

Perceraian atau talak merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri 

pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan 

keluar yang layak untuk keduanya. 

Disebutkan dalam kitab bulughul maram yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan Ibnu Majah, bahwasan  Rasulullah SAW bersabda :  

 



 

Artinya:”Dari Ibnu Umar Radliyallaahu‟anhu bahwa Rasulullah 

Shallallahu‟alaihi wa Sallam bersabda: “ perbuatan halal yang dibenci 

oleh Allah ialah cerai.” Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits 

shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.”
27

 

Mengenai pengertian talak sendiri menurut bahasa, talak berasal 

dari bahasa arab yaitu‟‟  اطالق ‟‟yang berarti melepaskan atau 

meninggalkan.
28

 Dengan kata lain talak memiliki artian lepasnya suatu 

ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. 

Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. 

Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan  

dan dibatasi sebanyak tiga kali. 

Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair Rasulullah S.A.W. berkata: 

„‟Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan.‟‟ 

Seseorang yang menalak isteri, ketika mendekati habis masa 

menunggu ia kembali kemudian menalak lagi dengan maksud 

menyakiti wanita
29

. 
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Maka dari itu turunlah surah Al-baqoroh  ayat 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”.
31

 

Sedangkan menurut Al-Jaziri ,talak ialah: 

 الطالق ازالة النكاح او نقصان حلة بلفظ محصوص

Artinya :”Talak ialah menghilangkan ikatan pekawinan atau 

mengurangi pelepasan  ikatannya dengan menggunakan kata 

tertentu”.32 
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Berdasarkan pemaparan di atas talak adalah menghilangkan ikatan 

perkawinan sehingga antara suami dan isteri tidak ada kehalalan bagi 

keduanya. 

2. Macam-macam talak 

a. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, maka talak dibagi atas tiga 

macam, yaitu: 

1). Talak Sunni 

yaitu suatu talak yang dijatuhkan sesuai tuntunan sunnah, 

ada empat syarat dalam talak sunni, yaitu: 

a) Isteri yang ditalak sudah digauli, dan jika belum digauli 

maka tidaktermasuk talak sunni. 

b) Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, 

maksudnya ialah ia dalam keadaan suci dari haid, karena 

menurut ulama Syafi‟iyah hitungan iddah seorang wanita 

ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. 

c) Talak yang dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci. 

d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci 

talak itu dijatuhkan. 

2). Talak Bid’i 

yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan 

dengan sunnah,yang dimaksud dengan talak bid’i ialah: 

a). Talak dijatuhkan pada waktu istri menstruasi. 



 

b). Talak dijatuhkan pada waktu isteri dalam kedaan suci tetapi 

dalam keadaan suci tersebut pernah digauli. 

3). Talak Sunni wa al Bid’i 

yaitu suatu talak yang tidak termasuk talak sunni dan talak 

bid’i, kriteria talak sunni wa albid’i ialah: 

a). Talak dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah digauli. 

b). Talak dijatuhkan pada isteri yang belum pernah haid,dan 

atau yang telah lepas haid. 

c). Talak dijatuhkan pada isteri yang sedang hamil.
33

 

3. Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam 

talak, terbagi menjadi dua macam, yaitu: 

a. Talak Sharih/ Dzohir 

yaitu: kata-kata yang digunakan jelas dan tegas, dapat 

dengan mudah dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai 

ketika diucapkan. 

Menurut Ahl Al-Zhahiriyah talak tidak jatuh kecuali 

dengan menggunakan tiga kata: talak, firoq, dan sarah. 

Beberapa contoh talak sharih ialah seperti suami berkata 

kepada isterinya: 

1. Engkau saya talak sekarang juga, engku saya cerai sekarang 

juga. 
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2. Engkau saya firoq sekarang juga, engkau saya pisahkan 

sekarang juga. 

3. Engkau saya sarah sekarang juga, engkau saya lepas 

sekarang juga. 

Apabila suami mengucapkan talak kepada isterinya dengan 

talak sharih maka jatuhlah talak itu dengan sendirinya 

sepanjang suami dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan 

suatu apapun.
34

 

b. Talak kinayah, yaitu talak yang menggunakan kata-kata sindiran 

seperti: 

1. Engkau sekarang telah jauh dariku 

2. Selesaikan sendiri segala urusanmu 

3. Susulah keluargamu sekarang juga 

4. Engkau sekarang telah bebas merdeka hidup sendiri. 

Ucapan-ucapan tersebut dimaksudkan dengan talak atau 

biasa juga mengandung makna lain. Menurut Taqiyuddin Al-

Husaini itu tergantung kepada niat suami, artinya jika suami 

mengatakan itu dengan maksud talak maka jatuhlah talak itu, dan 

jika suami tidak dengan maksud mentalak maka tidak jatuh talak. 
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4. Ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali bagi suami kepada 

bekas isteri, maka talak terbagi menjadi dua yaitu: talak raj’i dan talak 

ba’in.  

a. Talak raj’i  

Untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suami tidak 

memerlukan pembaharuan akad, nikah, mahar dan persaksian. 

Setelah terjadinya talak raj’i isteri wajib beriddah namun bila 

mantan suami hendak kembali sebelum masa iddah berakhir 

maka hal itu dapat dilakukan dengan pernyataan rujuk tetapi jika 

sampai akhir masa iddah suami tidak menyatakan rujuk maka 

dengan berakhirnya masa iddah kedudukan talak ini menjadi 

talak ba’in 

b. Talak ba’in 

Talak yang jatuhnya tidak memberi hak rujuk kepada mantan 

isteri untuk kembali kepada mantan suami. Apabila mantan suami 

isteri itu hendak kembali maka wajib bagi keduanya mengadakan 

akad nikah yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. 

Talak ba’in sendiri ada dua macam yaitu: 

1). Talak ba’in sugro ialah talak yang menghilangkan status 

perkawinan tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami 

untuk kawin lagi dengan bekas isteri.Yang termasuk talak bain 

sugro ialah: 

a). Talak sebelum berkumpul. 



 

b). Talak dengan khulu’. 

c). Talak karena aib (cacat badan), salah seorang dipenjara, 

penganiayaan, dan lain-lain. 

2). Talak ba’in kubro yaitu, talak yang menghilangkan status 

perkawinan dan menghilangkan kehalalan suami untuk kawin 

kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu 

kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dan cerai secara 

wajar serta telah selesai menjalankan iddahnya.
35

 

5. Ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada isteri 

a. Talak dengan ucapan 

yaitu talak yang diucapkan oleh suami secara lansung dihadapan 

isteri.     

b. Talak dengan tulisan 

yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami secara tertulis kemudian 

dibaca oleh isterinya dan isterinya tahu maksud isi tulisan tersebut 

dan talak tersebut jatuh meski dengan tulisan. 

c. Talak dengan isyarat 

yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang tuna wicara. Isyarat 

bagi suami yang tuna wicara dapat dipandang sebagai alat 

komunikasi, oleh karena itu isyarat baginya sama kedudukannya 

dengan ucapan dan ia biasa menjatuhkan talak dengan cara isyarat 
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dan itu diperbolehkan selama maksudnya betujuan mengatakan 

talak untuk memutus perkawinan. 

Sebagian fuqoha mensyaratkan, talak bagi tuna wicara dengan 

isyarat itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang buta huruf, sedangkan 

bagi mereka yang mengenal baca tulis  maka talak baginya tidak cukup 

dengan isyarat. 

d. Talak dengan utusan 

Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya melalui 

perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud 

suami tersebut. Dalam hal iniutusan tersebut berkedudukan sebagai 

wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan 

talak tersebut.
36

 

3.Rukun dan syarat talak 

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan 

terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur 

tersebut. Rukun talak ada empat yaitu: 

a. Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak 

menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak 

menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan 

ikatan perkawinan. Maka talak tidak mungkin terwujud tanpa 

adanya perkawinan yang sah.  
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Untuk syahnya suami dalam menjatuhkan talak, suami mempunyai 

syarat: 

1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang 

dimaksud gila dalam hal ini yaitu hilang akal atau rusak akal 

karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal 

karena sakit panas atau sakit ingatan karena rusak syaraf 

otaknya. Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang 

memabukkan yaitu minuman keras atau khamer, candu 

narkotika, ganja dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan 

sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam 

mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, 

tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa 

seperti karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu 

sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka 

talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak 

dipandang jatuh.  

2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh 

orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah 

mengatakan, bahwa talak oleh anak yang sudah mumayiz 

berarti umur anak itu kurang dari 10 Tahun. Asal ia telah 

mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya 

dipandang jatuh. 



 

3)  Atas kemauannya sendiri. Yang dimaksud dengan atas 

kemauannya sendiri dalam hal ini adalah adanya kehendak 

pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas 

pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain.  Kehendak 

dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif 

dan pertanggung-jawaban, oleh karena itu orang yang dipaksa 

melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan talak tidak 

bertanggaung jawab atas perbuatanya itu. 

b. Istri, masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak 

terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang 

dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, pada istri 

yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:  

1) Istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri 

yang menjalani masa iddah talak raj’i dari suaminya oleh 

hukum Islam dipandang masih berada dalam kekuasaan suami, 

karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, 

dipandang jatuhlah talaknya sehingga menambah jumlah talak 

yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. 

Dalam hal ini talak ba’in bekas suami tidak berhak 

menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam 

masa iddahnya, karena dengan talak ba’in itu bekas istri tidak 

lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.  



 

2)  Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad 

perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah 

yang bathil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa 

iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya 

(memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah 

dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu 

anak tirinya itu dan anak tiri itu barada dalam pemeliharaannya, 

maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.  

c. Shighat Talak. Sighat talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh 

suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik yang sharih 

(jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, 

tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan 

orang lain.  

d. Qashdu (kesenjangan). Qashdu artinya bahwa dengan ucapan talak 

itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkan untuk talak, 

bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucapan yang tidak 

dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti 

suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, mestinya dia 

mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata: “ini sebuah salak 

untukmu”, tetapi keliru salah ucapan berbunyi “ini sebuah talak 

untukmu”, hal ini tidak dipandang jatuh talak.
37
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4. Hukum menjatuhkan talak  

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan 

sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya 

melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah 

dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di antara hukum talaq 

menurut para fuqoha antara lain:  

a. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat 

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan 

kemudharatan yang banyak.  

b. Mubah, yaitu boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi 

perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan 

adanya perceraian dan manfaat dari perceraian itu juga akan lebih 

terlihat. 

c.  Wajib, yaitu perceraian yang harus dilakukan oleh hakim terhadap 

seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya 

sampai masa tertentu, sedang ia tidak mau pula membayar kafarat 

sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan tersebut 

memudharatkan istrinya.  

d. Haram, yaitu talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri 

dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah gauli.
38
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B. Gugatan Rekonvensi 

1. Pengertian gugatan  

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata 

yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang 

bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada 

pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata 

disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan 

ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan 

mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang 

menjadi tuntutan penggugat (petitum).
39

 Surat gugatan dalam arti luas 

dan abstrak mempunyai satu tujuan ialah menjamin terlaksananya 

tertib hukum dalam bidang perdata, sedangkan dalam arti sempit 

adalah suatu tata cara untuk memperoleh perlindungan hukum dengan 

bantuan Penguasa, suatu tata cara yang mengandung suatu tuntutan 

oleh seseorang tertentu melalui saluran-saluran yang sah, dan dengan 

suatu putusan hakim ia memperoleh apa yang menjadi "haknya" atau 

kepentingan yang diperkirakan sebagai haknya.
40

 Gugatan merupakan 

suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-

pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.
41

 

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu 
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tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan 

oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri 

(eigenrichting).
42

 Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip 

oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu 

permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan yang 

berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus 

diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian 

diambil putusan terhadap gugatan tersebut.43
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa gugatan 

adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada 

Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai 

dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah 

gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada 

pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan.  

 

2. Pengertian Rekonvensi 

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari penggugat 

terhadap tergugat. Gugatan balasan ini harus dikemukakan bersama 

dengan jawaban. Menurut yuris prudensi gugatan rekonvensi masih 

dapat diajukan bersama dengan duplik. Akan tetapi suatu tuntutan 

yang baru dikemukakan di tingkat kasasi tidak dapat di terima. Dengan 
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demikian, dimungkinkan pihak tergugat mengajukan gugatan kembali 

kepada penggugat, maka tergugat tidak perlu mengajukan gugatan 

baru. 

Gugatan rekonvensi ini cukup diajukan bersama dengan 

jawaban, terhadap gugatan penggugat, oleh karena itu, dalam perkara 

itu akan terdapat dua  gugatan, yaitu gugatan konvensi dan gugatan 

rekonvensi. Dalam gugatan konvensi pemohon adalah penggugat asal 

dan tergugatnya adalah tergugat asal yang biasa disebut penggugat 

dalam gugatan konvensi dan tergugat dalam konvensi. 

Sementara dalam gugatan rekonvensi penggugatnya adalah 

tergugat, salah seorang dari tergugat asal, yang disebut penggugat 

dalam rekonvensi, dan tergugatnya adalah penggugat salah seorang 

penggugat dalam konvensi dan disebut penggugat dalam rekonvensi.
44

 

3. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi 

Setiap perlakuan memiliki dasar hukum atas pelaksanaannya. Sama 

halnya dengan gugatan cerai, gugatan rekonvensi ini memiliki dasar 

hukum yang jelas. Berdasarkan ketetapan dalam pasal 16 ayat 1 UU 

No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:  

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan memutus 

sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 
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Dengan demikian, gugatan rekonvensi pada hakekatnya merupakan 

gabungan dua gugatan dimana yang digabungkan adalah gugatan dari 

penggugat dan gugatan dari tergugat yang bertujuan untuk menghemat 

biaya, waktu, tenaga, mempermudah prosedur pemeriksaan dan 

menghindari putusan yang bertentangan satu sama lain. Bagi tergugat 

rekonvensi, gugatan rekonvensi ini berarti menghemat ongkos perkara 

sesuai UU No.4 Tahun 2004, Tentang kekuasaan kehakiman serta 

tidak diwajibkan membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi. 

Hal itu dikarenakan pengajuan gugatan rekonvensi merupakan suatu 

hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada 

tergugat untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari 

pihak tergugat kepada pihak penggugat secara bersama-sama dengan 

gugat asal (konvensi). Tetapi keduanya haruslah mempunyai dasar 

hubungan hukum yang sama.  

Atas dasar itulah tergugat dalam hal ini diperbolehkan mengajukan 

gugatan rekonvensi baru dalam publik.Akan tetapi apabila soal jawab 

menjawab sudah selesai dan hakim sudah mulai dengan melakukan 

pemeriksaan perkara, maka tergugat tidak diperbolehkan lagi 

memajukan gugatan rekonvensi.
45

 

4. Tujuan Gugatan Rekonvensi 

Terdapat berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem 

rekonvensi.Manfaat yang diperoleh, bukan hanya sekedar memenuhi 
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kepentingan pihak tergugat saja, tetapi meliputi kepentingan penggugat 

maupun penegakan kepastian hukum dalam arti luas.Yang terpenting 

di antara tujuan itu, dapat dilihat dalam uraian berikut. 

a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana  

Sesuai dengan pasal 132 b ayat (3) HIR, gugatan konvensi dan 

rekonvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan 

bersamaan dalam satu proses, dan dituangkan dalam satu 

putusan. Sistem yang menyatukan pemeriksaan dan putusan 

dalam satu proses, sangat menyederhanakan   penyelesaian 

perkara. Dengan sistem ini, penyelesaian perkara yang 

semestinya harus dilakukan dalam dua proses yang terpisah dan 

berdiri sendiri, dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara 

bersama dalam satu proses . 

 Dengan demikian, penggabungan konvensi dengan 

rekonvensi, sesuai dengan asas peradilan sederhana yang 

digariskan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, 

sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 

2004. Seperti yang dikatakan Supomo, salah satu tujuan 

rekonvensi adalah mempermudah prosedur.
46

 Dengan kata lain, 

bertujuan untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara. 

b. Menghemat biaya dan waktu 

1). Menghemat biaya  
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 Apabila pemeriksaan gugatan rekonvensi dilakukan secara 

terpisah dengan konvensi, biaya yang mestinya dikeluarkan 

untuk memanggil para pihak maupun biaya lain menjadi 

dua kali lipat. Sebaliknya, kalau pemeriksaan dilakukan 

melalui sistem rekonvensi, biaya dapat dihemat lebih 

kurang 50%, karena biaya rekonvensi menjadi nol (zero 

cost), diabsorbsi oleh biaya konvensi. Biaya yang mestinya 

ditetapkan dan diangarkan untuk masing-masing gugatan 

konvensi dan rekonvensi, oleh undang-undang hanya 

dibukukan menjadi pembayaran biaya tunggal sebagai 

beban gugatan konvensi. 

  2). Menghemat waktu  

Sekiranya proses pemeriksaan berdiri sendiri, diperlukan jatah 

waktu yang berbeda dan terpisah untuk masing-masing 

gugatan. Konvensi memerlukan jatah waktu sendiri begitu juga 

dengan rekonvensi. Akan tetapi, melalui sistem pemeriksan 

sebagaimana digariskan pasal 132 b ayat (2) HIR, yang 

memerintahkan pemeriksaan antara keduanya dalam satu 

proses dan dalam satu putusan, penyelesaian kedua perkara 

menjadi lebih singkat. Jangka waktu yang dipergunakan dapat 

dihemat dari yangsemestinya. Memperhatikan efektivitas dan 

efisiensi biaya dan waktu yang dihasilkannya, Pelembagaan 

Sistem Rekonvensi sangat menopang asas yang digariskan 



 

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yaitu 

mengenai penerapan system peradilan sederhana, cepat, dan 

biaya ringan. 

  3). Menghindari putusan yang saling bertentangan 

Hal lain yang dapat diperoleh dari sistem  rekonvensi, yaitu 

untuk menghindari terjadinya putusan yang saling 

bertentangan. Kemungkinan terjadinya putusan yang saling 

bertentangan, terutama akan muncul dalam kasus gugatan 

rekonvensi yang benar-benar saling berkaitan dan berhubungan 

dengan konvensi. Jika pemeriksaan antara keduanya terpisah 

dan berdiri sendiri, besar sekali kemungkinan putusan yang 

dijatuhkan saling bertentangan. Antara putusan gugatan yang 

satu (konvensi) dengan yang lain (rekonvensi) terjadi 

kontroversi. Pertentangan itu semakin potensial terjadi, apabila 

yang menyelesaikan pemeriksaan adalah majelis hakim yang 

berbeda.
47
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BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Tentang Duduk Perkara  

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada 

penggugat dan tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictio contensiosa 

atau Peradilan yang sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya 

maka produk Pengadilan adalah putusan atau vonnis.
48

 Dalam putusan 

ataupun surat gugatan lebih dikenal dengan tentang duduk perkara yang 

menjadi dasar yuridis gugatan atau mengurangi cara kronologis duduk 

perkaranya kemudian penguraian tentang hukumnya yang dijadikan dasar 

tuntutan, melaikan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dalam 

persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.
49

 

Dalam suatu putusan terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan 

oleh Termohon.Termohon mengugat mengenai nafkah istri yang belum 

diberikan, hak asuh anak, biaya hadhanah, dan nafkah iddah pada perkara 

nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla. 

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat permohonannya 

tertanggal 25 April 2014 yang terdaftar di kePaniteraan Pengadilan Agama 

Kalianda pada perkara nomor. 0264/Pdt.G/2014/PA. Kla telah mengajukan 

pokok-pokok permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan tentang 
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alasan-alasan Pemohon dapat mengajukan cerai talak kepada Termohon di 

Pengadilan Agama Kalianda adalah sebagi berikut : 

Pada tanggal 18 April 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara 

Pemohon dan Termohon dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan 

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 167/25/V/2004 tanggal 19 Mei 

2004. Setelah adanya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal 

di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah kerumah 

kediaman sendiri selama 6 Tahun. Pemohon dan Termohon telah 

berhubungan layaknya suami istri (ba’da duhul) dan telah dikaruniai 3 

orang anak. Anak pertama berusia 7 Tahun, anak kedua berusia 5 Tahun 

dan anak ketiga berusia 1 Tahun 6 bulan. 

Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan secara 

harmonis, namun sejak Tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran. Puncak  perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 

tanggal 10 November 2013, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon 

pisah rumah sampai sekarang. Sejak saat itu antara Pemohon dan 

Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai 

suami istri.  Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 

tidak adalagi harapan untuk kembali membina rumah tangga, meskipun 

dari pihak keluarga berusaha menasehati  Pemohon dan Termohon akan 

tetapi tidak berhasil. 



 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Kalianda segera memeriksa dan mengadili 

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai beikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan 

talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama 

Kalianda; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; 

Bahwa di dalam perkara ini di muka persidangan Pengadilan 

Agama Kalianda register perkara nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla. antara 

Pemohon dan Termohon datang dalam persidangan, dalam sidang tersebut 

Majelis mengingatkan dan memberikan pengarahan serta nasehat kepada 

Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai karena untuk kepentigan 

anak. Namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk 

mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Termohon lewat perceraian. 

Namun jika Pemohon tetap mau menceraikan Termohon, maka Termohon 

ingin menuntut sebagai berikut : 

a. Nafkah lampau = Rp. 100.000,-/hari  atau Rp. 3.000.000,-/ bulan x 

7 Bulan = Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah). Nafkah 

lampau tersebut harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak 

diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat 

Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini.  



 

b. Hak pengasuhan ketiga anak. 

c. Biaya hadhanah kepada ketiga anak tersebut sebesar Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan, sampai ketiga anak tersebut 

dewasa dan mandiri yang wajib dibiayi oleh Tergugat Rekonvensi  

yang di serahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dimulai sejak 

perkara ini diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap ; 

d. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) 

diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh 

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 

e. Mut’ah berupa uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 

harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh 

Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi di hadapan 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 

f. Menuntut untuk menyerahkan hak menempati Rumah Kediaman 

(Harta Bersama), kepada Penggugat rekonvensi (istri) untuk di 

tempati bersama dengan ketiga anaknya, sampai Rumah tersebut 

laku terjual, dan dibagi bersama Penggugat rekonvensi dan 

tergugat rekonvensi, serta selain itu Satu unit kendaraan bermotor 

Roda Dua dengan Nomor Polisi BE 3909 EJ, Merk Honda Tipe GL 

200 R, model SOLO, Tahun Pembuatan 2010, Isi Slinder 200 CC, 

Warna Merah, Nomor Rangka MH1MC2310AK012061, Nomor 

Mesin MC23E-1012069, Bahan Bakar Bensin dengan Nomor 



 

Sertifikat Uji Tipe 215/AJ.402/DRJD/2008 atas nama Rahyati 

selaku Penggugat rekonvensi, sebagaimana tertuang dalam Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No:H-05575766, hak 

pakainya diberikan kepada penggugat rekonvensi untuk 

kepentingan perawatan dan pengasuhan ketiga anak tersebut, 

hingga kendaraan tersebut dijual dan hasilnya dibagi bersama 

penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. 

g. Sita jaminan dan putusan serta merta. 

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Termohon, Pemohon memberi 

jawaban sebagai berikut : 

a. Terhadap tuntutan nafkah lampau, Pemohon sanggup 

memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta 

rupiah) untuk 6 bulan kepada Penggugat rekonvensi. 

b. Menetapkan hak pengasuhan anak-anak tetap kepada Tergugat 

Rekonvensi 

c. Terhadap tuntutan nafkah iddah, Pemohon sanggup 

memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta 

lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan kepada Penggugat 

rekonvensi. 

d. Terhadap tuntutan mut’ah, Pemohon sanggup memberikan 

mut‟ah sebesar 10 gram emas kepada Penggugat rekonvensi. 

e. Menetapkan sebuah rumah yang terletak di Dusun Ketapang 

RT.002 RW.002 Desa Ketapang Kecamatan Ketapang 



 

Kabupaten Lampung Selatan untuk ketiga anak-anak Pemohon 

dan Termohon. 

f. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa putusan serta merta 

dapat dipertimbangkan apabila gugatan berdasarkan bukti surat 

autentik (pasal 191 ayat (3) RBg), dan oleh karena beberapa 

dalil gugatan terbukti bukan berdasarkan surat autentik dan ada 

pula yang tidak terbukti, maka gugatan tentang putusan serta 

merta (Uitvoerbaar bij vooreaad) patut ditolak. 

Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan alat 

bukti surat berupa : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 

1801140105790003 tanggal 6 Oktober 2012, telah diberi materai 

secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-1. 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 

Nomor : 167/25/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 yang diterbitkan 

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten 

Lampung Selatan, telah diberi materai secukupnya, distempel pos 

dan telah sesuai dengan aslinya, P-2. 

3. Fotokopi surat keterangan penghasialan atas nama Pemohon 

Nomor 027/STL/SBY/VI/2004 yang dikeluarkan oleh PT Surya 

Timur Line Shiping tanggal 30 Juni 2014, telah diberi materai 

secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-3. 



 

4. Asli foto Termohon pada saat menyerahkan anak Pemohon dan 

Termohon kepada orang tua Pemohon, telah diberi materai 

secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, P-4. 

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di 

dalam perkara nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla. di muka persidangan 

Pengadilan Agama Kalianda yang menerangkan sumpah sebagai berikut : 

1. Syamsul Bahri bin Awaluddin, umur 60 Tahun, ayah kandung 

Pemohon yang hadir di muka persidangan dengan di bawah sumpah 

menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui penyebab 

pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu karena masalah 

ekonomi, Termohon kurang mensyukuri apa yang telah ada dalam 

ekonomi rumah tangganya,  dan Termohon sering berhutang tanpa 

sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mencuri uang istri saksi 

yang juga ibu pemohon, saksi mengetahuinya berdasarkan pengakuan 

Termohon sendiri dan uang tersebut sudah di ganti oleh Termohon 

dalam bentuk gelang dan kalung emas. Sejak 1 Tahun yang lalu, antara 

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon dengan 

Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi. Sepengetahuan saksi, 

Pemohon bekerja di kapal penyebrangan selat Sunda, saksi tidak tahu 

apa nama kapalnya. Pemohon bekerja di kapal selama 20 hari dalam 

sebulan, kemudian libur selama 10 hari. 

2. Layla Ida binti Ali Ruki, umur 40 Tahun, kakak ipar pemohon. Dengan 

di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi diundang dalam 



 

persidangan karena mengetahui Pemohon dan Termohon menikah 

secara sah pada bulan April 2004. Saksi mengetahui rumah tangga 

Pemohon dan Termohon ada masalah setelah Pemohon bercerita 

kepada saksi sejak kurang lebih 3 Tahun terakhir, Termohon juga 

sering bercerita kepada saksi tentang dirinya dengan Pemohon yang 

sering ribut. Menurut cerita Pemohon kepada saksi Termohon kurang 

perhatian dan kurang melayani kepada Pemohon dan anak-anak, sering 

mengandalkan pembantu di rumah dalam mengurus rumah tangga. 

Setahu saksi tidak ada masalah dalam ekonomi rumah tangga 

Pemohon dan Termohon karena Pemohon mempunyai penghasilan 

tetap, Pemohon bekerja di kapal penyebrangan selat Sunda. Saksi 

mengetahui Termohon mencuri uang ibu Pemohon dari cerita keluarga, 

namun setahu saksi Termohon sudah menggantinya dalam bentuk 

gelang dan kalung emas. Sejak 1 Tahun yang lalu, antara Pemohon dan 

Termohon berpisah tempat tinggal dan Pemohon dengan Termohon 

sudah tidak pernah bersatu lagi. 

Untuk menguatkan bantahannya Termohon juga telah mengajukan bukti 

surat dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon 

1801144105800008 tanggal 02 Agustus 2012, telah diberi materai 

secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, T-1. 

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1801141507090005 yang telah 

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten 



 

Lampung Selatan tanggal 07 Januari 2014, telah diberi materai 

secukupnya, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, T-2. 

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon 

Nomor 167/25/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 yang diterbitkan oleh 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung 

Selatan, telah diberi materai secukupnya, distempel pos dan telah 

sesuai dengan aslinya, T-3. 

4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 57/AJB/KTP/2013 yang dibuat di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Ketapang tanggal 18 

Oktober 2013, telah diberi materai secukupnya, distempel pos, namun 

Termohon tidak dapat memperlihatkan Akta aslinya, T-4. 

5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Rahayati 

Nomor. H-05575766 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah 

Lampung tanggal 22 Desember 2010, telah diberi materai secukupnya, 

distempel pos, namun Termohon tidak dapat memperlihatkan Buku 

aslinya, T-5. 

6. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan bernomor : 

STTPL/374/2014/POLDA LAMPUNG/ RES LAM SEL tanggal 14 

April 2014 atas nama Pelapor Rahyati dan Terlapor Yasir Hadi tentang 

penelantaran Rumah Tangga, telah diberi materai secukupnya, 

distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, T-6. 

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon telah mengajukan saksi-

saksi di dalam perkara nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla. di muka 



 

persidangan Pengadilan Agama Kalianda yang menerangkan dibawah 

sumpah sebagai berikut : 

1. Saryani bin Saibun, umur 47 Tahun, adalah kakak kandung Termohon 

yang hadir di muka persidangan dengan di bawah sumpah 

menerangkan bahwa saksi baru mengetahui antara Pemohon dengan 

Termohon ada masalah setelah Pemohon memberikan surat talak 

kepada Termohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 

bulan November 2013, sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu 

lagi. 

2. Komariah binti Saibun, umur 26 Tahun, adalah adik kandung 

Termohon yang hadir di muka persidangan dengan di bawah sumpah 

menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan 

Termohon sudah tidak rukun lagi, sering ribut dan sering bertengkar  

sejak 2 Tahun terakhir, saksi mengetahuinya dari cerita Termohon. 

Saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon sekitar bulan 

November 2013, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran 

antara Pemohon dengan Termohon hanya karena masalah gas elpiji. 

Ketika terjadi pertengkaran, orang tua Pemohon datang dan ikut 

memarahi Termohon. Setelah terjadinya pertengkaran tersebut, 

Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah dan sejak saat itu sampai 

dengan sekarang Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak pernah 

bersatu lagi.  

 



 

B. Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Kalianda memutus perkara 

Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla 

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama secara garis besar 

mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku 

di dalam hukum acara  di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan 

relative Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, 

pembuktian dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. 

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kalianda 

dalam memutuskan perkara cerai talak suami dan gugatan rekonvensi istri 

dengan perkara Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla adalah : 

1. Dalam posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas 

menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan berdasarkan 

keterangan Pemohon sendiri yang diakui oleh Termohon, harus 

dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum 

Pengadilan Agama Kalianda, maka oleh karenanya Majelis menilai 

bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) 

dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kalianda berwenang secara absolut 

dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan 

Pemohon.   

2. Pemohon telah mengajukan bukti P2 yang telah memenuhi syarat 

formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama 



 

Pemohon dan Termohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, 

maka bukti P2 tersebut adalah akta otentik mempunyai nilai 

pembuktian sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P2 Majelis 

menilai bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa 

Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah 

secara Islam, karena itu keduanya mempunyai kedudukan hukum 

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio). 

3. Pemohon dan Termohon yang hadir di persidangan, oleh ketua Majelis 

telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun 

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Juni 2014 mediasi 

dinyatakan gagal, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi 

ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. 

4. Sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua pada 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim dalam 

setiap persidangan telah pula berusaha menasehati Pemohon agar tetap 

rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena 

Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon. 

5. Dalil pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dengan 

Termohon sejak Tahun 2008 yang disebabkan sebagaimana tersebut 



 

dalam permohonan Pemohon yang pada akhirnya sejak bulan 

November 2013 Pemohon dengan Termohon telah terpisah tempat 

tinggal sampai dengan sekarang. 

6. Atas dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon di 

persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada 

pokoknya ada yang diakui oleh Termohon dan ada pula yang 

dibantahnya. Yang diakui oleh Termohon adalah tentang status 

pernikahan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai tiga orang 

anak dan keadaan keduanya yang sudah tidak rukun dan telah berpisah 

sejak November 2013 karena Termohon telah diusir oleh Pemohon. 

Adapun hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab 

pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. 

7. Atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan 

replik nya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan 

dalil permohonannya. Selanjutnya atas replik Pemohon tersebut, 

Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya. 

8. Terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai 

bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap. Namun demikian oleh 

karena perkara perkawinan merupakan perkara perdata khusus dan 

perkawinan itu sendiri merupakan satu ikatan yang sangat sakral, maka 

hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut harus lah jelas dan 

meyakinkan, karena itu perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti 

lain. 



 

9. Terhadap hal-hal yang dibantah baik oleh Pemohon dan Termohon, 

Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sesuatu 

dalam permohonannya tentang alasan perceraiannya yang telah 

dibantah oleh Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 

RBg beban pembuktian ada pada Pemohon terhadap dalil 

permohonannya dan pada Termohon terhadap dalil bantahannya. 

10. Pemohon telah membuktikan alat bukti surat yaitu bukti P1 dan P2. 

Bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil dan 

materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBG, pasal 1868 dan 

pasal 1869 KUH Perdata tentang pembuktian dengan tulisan sehingga 

dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Bukti P1 menguatkan 

dalil Pemohon tentang identitas pemohon, sedangkan bukti P2 

sebagaimana telah dipertimbangkan di atas membuktikan bahwa 

Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 

sah secara islam. 

11. Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, Majelis hakim menilai 

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana 

yang tersebut dalam pasal 171, 172, dan pasal 175 RBg dan secara 

umum keterangan para saksi memenuhi syarat materil sesuai dengan 

ketentuan pasal 307 dan 308 RBg. 

12. Mengenai kedudukan saksi Pemohon yang memiliki hubungan dekat 

dengan pemohon, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai 



 

dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 undang undang no 7 Tahun 1989 

sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan 

undang-undang Nomor  50 Tahun 2009 Jo. Tentang Peradilan Agama 

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat 

dipertimbangkan. 

13. Termohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti T1,T2, T3 dan 

T6. Bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat 

formil dan materil, tidak dibantah oleh Termohon sehingga memiliki 

kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurnya. Bukti T1 

menerangkan identitas Termohon, sedangakan bukti T2 berupa kartu 

keluarga menerangkan hubungan Pemohon dan Termohon serta 

kedudukan anak-anak Termohon dan pemohon. Adapun bukti T3, oleh 

karena sama dengan bukti P2 maka tidak diperlukan kembali. Bukti T6 

menerangkan bahwa Termohon melaporkan Pemohon ke pihak 

kepolisian karena dinilai menelantarkan pemohon. 

14. Termohon telah menghadirkan tiga orang saksi, Majelis hakim menilai 

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan 

para saksi memenuhi syarat materil, dan karenanya patut 

dipertimbangkan. 



 

15. Kedua saksi Pemohon mengetahui adanya pertengkaran dan 

perselisihan yang  sering terjadi antara Pemohon dan Termohon dari 

cerita pemohon. Yang diketahui secara langsung adalah akibat dari 

pertengkaran dan perselisihan tersebut yaitu Pemohon dan Termohon 

berpisah tempat tinggal sejak 3 Tahun lalu dan sampai sekarang tidak 

pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh para saksi yaitu 

pihak keluarga. 

16. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun keterangan saksi 

Pemohon tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan 

Termohon tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan cerita, 

namun akibat dari pertengkaran tersebut diketahui langsung oleh saksi 

Pemohon yaitu keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah 

sejak satu Tahun yang lalu sampai dengan sekarang kemudian tidak 

pernah bersatu lagi meskipun didamaikan. Keadaan tersebut 

menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan 

yang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, 

kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak 

dari suami dan isteri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu 

kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk 

perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Hal tersebut sesuai 

dengan yuris prudensi mahkahmah agung RI Nomor 379/K/AG/1995 

tanggal 26 Maret 1997. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 

menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya 



 

tentang keadaan rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran sampai akhirnya berpisah. 

17.  Saksi kedua Termohon mengaku pernah melihat langsung 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika saksi tinggal 

dirumah kediaman Pemohon dan Termohon. Meskipun saksi tersebut 

bukan pihak yang dapat membuktikan dalil permohonan pemohon, 

namun oleh karena keterangannya bersesuaian dengan keterangan 

saksi-saksi pemohon, Majelis menilai keterangan saksi kedua 

Termohon tersebut menguatkan keterangan Majelis tentang 

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagai 

mana tesebut di atas.   

18. Mengenai penyebab pertengkaran, Majelis menilai bahwa saksi-saksi 

Pemohon telah mengetahuinya  berdasarkan cerita dari Pemohon 

sehingga tidak memenuhi syarat materil. Mengenai masalah pencurian 

uang ibu Pemohon oleh Termohon, hanya saksi pertama yang 

mengetahuinya secara langsung, saksi kedua mengetahuinya dari cerita 

orang lain, sedangkan satu orang saksi tidak bernilai sebagai saksi 

(unus testis nullus testis). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 

menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan 

pertengkaran tidak terbukti. 

19. Meskipun dalil Pemohon tentang penyebab pertengkaran tidak 

terbukti, tidak merubah fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagaimana 



 

telah dipertimbangkan Majelis di atas. Majelis berpendapat bahwa 

pengertian pertengkaran dalam perkara perceraianan bukanlah 

ditekankan kepada penyebab pertengkarannya apalagi untuk 

menentukan siapa yang salah, akan tetapi melihat dari kenyataannya 

bahwa benar terbukti adanya pertengkaran secara terus menerus antara 

suami dan isteri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, hal ini sejalan 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia  Nomor 

3180/K/Pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 

5 Oktober 1991. 

20. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah 

menemukan fakta tetap sebagai berikut : 

 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang 

telah menikah pada bulan April 2004. 

b. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara keduannya. 

c. Bahwa pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah 

tempat tinggal sejak satu Tahun yang lalu sampai dengan sekarang 

keduanya tidak pernah bersatu dan tidak saling berhubungan lagi. 

d. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena 

Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon. 



 

21. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi 

perselisihan yang serius. Pihak keluarga kedua belah pihak telah 

berusaha merukunkan keduanya, Majelis hakim telah pula berusaha 

mendamaikan keduanya melalui proses mediasi dan nasihat namun 

tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa perselisihan 

antara keduannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat 

disatukan lagi.  

22. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak 

mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis hakim menilai bahwa 

hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan 

sendiri-sendiri rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk diteggakkan 

kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling 

melindungi antara keduanya telah hilang dan kemudian memunculkan 

rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan 

Termohon telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan 

cinta dan kasih sayang (mawadah wa rahmah) sebagaimana yang 

dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam  dan juga surat Ar-

Ruum ayat 21 yang berbunyi : 
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 QS. Ar-Rum (30) : 21 



 

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” 
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23. Keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak satu Tahun 

yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukkan bahwa Pemohon 

dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang 

diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah 

tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila diteruskan 

akan memudharatkan keduannya, padahal sesuai dengan perintah agama 

tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya 

sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi :  

 

 ال ضرر و ال ضرار       

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga 

mudharat kepada orang lain ,” oleh karena itu perceraian adalah jalan yang 

terbaik bagi Pemohon dan Termohon.  

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula petunjuk 

Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang 

berbunyi : 
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 QS. Al-Baqarah (2) :229 



 

 

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih 

dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa 

diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.
53

 

  

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai 

oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon 

telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 

huruf (f), maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan 

memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan 

Persidangan Agama Kalianda. 

24. Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah pada 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 

35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 (2) 

Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 

8/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Jo. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, 

maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama 

Kalianda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada 

pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon 
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dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan 

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang 

telah disediakan untuk itu; 

Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan akibat 

adanya permohonan cerai dari tergugat yang merupakan satu kesatuan dari 

permohonan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan asas sederhana, cepat 

dan biaya ringan kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai 

dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan (pasal 158 RBg), Majelis Hakim berpendapat bahwa 

gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan.  

Hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada 

kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan 

rekonvesi. Majelis hakim telah menasehati Penggugat dan tergugat untuk 

dapat menyelesaikan gugatan Penggugat secara kekeluargaan melalui 

musyawarah, namun tidak berhasil. 

Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: 

a. Hak pengasuhan 3 orang anak Penggugat dan tergugat diberikan 

kepada Penggugat. 

b. Nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan tergugat. 

c.  Nafkah lampau (madhiyah). 

d. Nafkah iddah. 

e. Mut’ah. 

f. Harta bersama. 



 

g. Sita jaminan dan serta merta. 

Majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu 

persatu sebagai berikut : 

1. Atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah 

mengahadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah 

dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan konvensi, begitu pula 

tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi yang secara formil juga 

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi. Adapun secara 

materil akan dipertimbangkan dalam setiap pembahasan gugatan 

Penggugat. 

2. Mengenai gugatan hak pengasuhan (hadhanah) anak, pengugat 

mendalilkan bahwa ketiga anak Penggugat dan tergugat masih belum 

mumayyiz dan tergugat bekerja fulltime dengan skema kerja selama 15 

(lima belas) hari kerja, dan 15 (lima belas) hari libur, kecuali saat kapal 

dalam keadaan perbaikan (docking) maka tergugat rekonvensi selama 

3 (tiga) bulan tidak boleh meninggalkan kapal. Sehingga skema kerja 

tersebut jelas membatasi waktu untuk merawat dan memperhatikan 

anak.  

3. Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan dalil Penggugat, 

tergugat keberatan jika hak hadhanah diberikan kepada Penggugat 

dengan alasan bahwa keberadaan anak-anak sudah nyaman dan baik-

baik saja tinggal bersama tergugat, di samping itu Penggugat 

rekonvensi sangat kasar dalam mendidik anak-anak, sedikit-sedikit 



 

main pukul dan pernah anak yang pertama dan kedua dikurung di 

kamar selama (satu) hari tidak dikasih makan dan minum serta pernah 

dipukul pakai kayu. Tergugat membenarkan skema kerjanya, namun 

bukan 15 hari kerja tetapi 20 hari kerja dan 10 hari libur, tergugat 

membantah 3 bulan tidak boleh meninggalkan kapal, kemudian 

tergugat meyakinkan bahwa dengan skema tersebut masih bisa 

memberikan perhatian, merawat dan mengasuh anak-anak terutamanya 

ketika tergugat lagi libur. 

4. Dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anak adalah tetap berada pada orang 

tua anak tersebut yaitu bapak dan ibunya, masing-masing tetap 

memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap anak tersebut 

meskipun kedua orang tuanya berpisah karena perceraian. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka 

menjadi jelas bahwa meskipun telah terjadi perceraian tidaklah 

mengakibatkan hubungan antara orang tua (bapak dan ibu) dan anak-

anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus. 

5. Di sisi yang lain anak-anak yang terlahir kedunia ini secara agama dan 

hukum juga mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan oleh kedua 

orang tuanya juga harus diperioritaskan. 

6. Meskipun kedua orang tua telah berpisah karena perceraian, 

seyogyanya kedua orang tua tersebut masih dapat melakukan 



 

pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan secara baik dan proposional 

dengan cara bergantian dalam pengasuhan dan tetap memberikan hak 

diperhatikan kedua orang tuanya, meskipun pengasuhan secara 

langsung secara terus menerus tidak dapat diwujudkan, namun 

menjaga keadaan tetap kondusif dengan tidak adanya perselisihan 

dalam masalah pemeliharaan anak, cukup membuat anak menjadi 

tenang dan nyaman meskipun kedua orang tuanya berpisah. 

7. Tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa dari pernikahan 

Penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, oleh karena 

pengakuan merupakan alat bukti yang kuat apalagi keterangan saksi 

membenarkannya, maka sesuai ketentuan pasal 42 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Majelis menetapkan bahwa ketiga anak tersebut 

adalah anak sah dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan 

tergugat. 

8. Berdasarkan bukti P4 berupa foto suasana penyerahan anak oleh 

Penggugat kepada keluarga tergugat yang tidak dibantah oleh 

Penggugat dan juga keterangan saksi-saksi tergugat terungkap fakta 

bahwa ketiga anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat 

sejak Penggugat dan tergugat berpisah, dan selama itu ketiga anak 

mereka terlihat nyaman dan dalam kondisi baik, pendidikan 

diperhatikan dan ketika tergugat libur, tergugat dekat dan mengasuh 

anak-anak. Saksi pertama Tergugat menerangkan ketika Penggugat 

meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat tidak membawa 



 

anaknya terutama anak ketiga yang masih kecil. Kemudian saksi 

pertama Penggugat juga menerangkan bahwa benar ketika Penggugat 

berpisah dengan tergugat, anak-anak keduanya tinggal bersama dengan 

tergugat karena Penggugat sering pergi ke Jakarta. Adapun mengenai 

dalil Tergugat bahwa penggugat sering kasar terhadap anak-anak 

dalam proses pengasuhan tidak dapat dibuktikan oleh tergugat karena 

tidak ada saksi tergugat yang menerangkan hal tersebut. 

9. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa yang diharapkan dari pola 

pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat 

adalah diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat selaku ayah 

ibunya meskipun telah berpisah. Teknis masalah tersebut bisa 

dimusyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat dan dengan pola 

pengasuhan bersama tersebut diharapkan psikologis anak-anak tidak 

terganggu. Meskipun fakta yang terungkap bahwa anak-anak 

Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, namun fakta yang 

terungkap juga bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak-

anak mereka sudah tinggal bersama Tergugat. 

10. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menolak gugatan 

Penggugat tentang hak pengasuhan anak dan menetapkan anak-anak 

Tergugat dan Penggugat tetap diasuh oleh Penggugat dengan tidak 

menghalangi Penggugat sebagai ibu untuk bertemu dengan anak-

anaknya. 



 

11. Mengenai gugatan nafkah untuk anak atau nafkah hadhanah, oleh 

karena gugatan Penggugat tentang hak hadanah telah ditolak dan 

pengasuhan anak tetap pada tergugat, maka gugatan nafkah anak 

tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah menjadi 

kewajiban Tergugat sebagai ayah untuk memenuhi nafkah kebutuhan 

anak-anaknya yang tinggal bersamanya. 

12. Mengenai nafkah lampau Penggugat mendalilkan bahwa selama 7 

bulan yaitu sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tergugat 

tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Atas gugatan 

tersebut, tergugat membantah menelantarkan Penggugat, tergugat 

dalam jawabannya menyatakan bahwa setelah berpisah tergugat masih 

memberikan uang kepada Penggugat sebanyak dua kali, pertama 

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kedua sebesar 

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), seluruh uang tersebut telah 

diterima oleh Penggugat kemudian ketika Penggugat akan memberikan 

uang untuk yang ketiga dan keempat kalinya, Penggugat menolak uang 

tersebut dan sejak itulah tergugat tidak memberikan uang sebagai 

nafkah untuk Penggugat. 

13. Majelis menilai ada unsur pengakuan dari Tergugat bahwa benar 

Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan 

pengakuan merupakan alat bukti yang kuat. 

14. Saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan 

yang menguatkan dalil gugatan Penggugat. Kedua saksi menerangkan 



 

bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga 

Penggugat sering membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan 

ekonomi Penggugat, sehingga fakta yang patut ditetapkan tentang 

lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat setelah 

berpisah adalah selama 6 bulan. 

15. Mengenai nafkah lampau ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan 

ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 dan 

pasal 77 ayat (5), seorang suami wajib memenuhi (nafkah) segala 

kebutuhan istri dalam hidup berumah tangga. Nafkah tersebut menjadi 

wajib ketika antara suami istri telah berhubungan badan (ba’da dukhul) 

sebagai bukti adanya sikap ketundukan istri (taslim) dan rela untuk 

digauli (tamkin) serta tidak melakukan perbuatan nusyuz 

(pembangkangan). 

16. Mengenai nominal nafkah lampau, Penggugat menuntut nafkah setiap 

bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara 

kesanggupan Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ukuran nafkah dan 

segala kebutuhan Penggugat harus didasarkan pada kemampuan 

tergugat selaku suami. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1). Unsur kemampuan juga 

ditegaskan dalam Al-Qur‟an surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi : 



 

                              

                           

 

Artinya : “ Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut 

kemampuannya sedangkan yang disempikan rizkinya, maka hendaklah 

ia member nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar 

yang mampu)”.
55

 

 

17. Penggugat mendalilkan bahwa tergugat bekerja di kapal 

penyeberangan Selat Sunda, namun Penggugat tidak menjelaskan 

penghasilan tergugat. Saksi-saksi Penggugat juga membenarkan 

pekerjaan Tergugat dan hanya saksi pertama Penggugat menerangkan 

penghasilan tergugat kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta 

rupiah). 

18. Majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan 

penghasilan tergugat karena hanya diterangkan oleh satu saksi, maka 

Majelis berpatokan kepada bukti P3 yang mempunyai kekuatan 

pemmbuktian yang sempurna sebagai akta di bawah tangan dalam 

menilai kemampuan tergugat dari jumlah tersebut Majelis menetapkan 

nafkah lampau yang wajib dibayar oleh tergugat kepada Penggugat 

adalah 6 bulan x Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp.12.000.000,- 

(dua belas juta rupiah). 

19. Mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut uang sebesar 

Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sementara tergugat hanya 
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menyanggupi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam 

hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian dalam perkara ini 

diajukan oleh Tergugat dan berdasarkan pesan yang terkandung dalam 

firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan ketentuan hukum 

yang tersebut dalam pasal 59 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 

1989 tentang Pengadilan Agama yang telah disempurnakan pada 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b). Nafkah iddah wajib 

diberiakan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian 

diajukan oleh pihak suami. Nafkah iddah sebagaimana nafkah lampau 

adalah hak Penggugat yang harus dipenuhi oleh tergugat karena 

mengandung makna tamilik (hak milik) dan apabila tidak dipenuhi 

maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan, kemudian 

tidak terbukti pula Penggugat melakukan perbuatan nuzyus 

sebagaimana pertimbangan Majelis di atas. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut maka Majelis menilai bahwa gugatan nafkah iddah yang 

diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan. 

20. Mengenai jumlah nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh 

tergugat, pertimbangan Majelis dalam masalah ini sama dengan 

pertimbangan Majelis tentang nafkah lampau dari segi ukuran 

kemampuan tergugat yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) 

setiap bulan atau hampir sepertiga dari penghasilan Tergugat. 



 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nafkah iddah selama 3 bulan 

yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar 

Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). 

21. Mengenai gugatan mut’ah, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan 

ketentuan yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya 

berbunyi :” Dan bagi wanita-wanita yang ditalak berhak mendapatkan 

mut‟ah dengan cara yang ma‟ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa” dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) 

dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa mut‟ah wajib diberikan 

bekas suami kepada bekas istri jika perceraian yang terjadi atas 

kehendak suami. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan 

Pengugat tentang mut‟ah patut dikabulkan. 

22. Mengenai bentuk mut’ah, Tergugat menuntut uang sebesar 

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis berpendapat bahwa 

tuntutan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ukuran kemampuan 

Tergugat. Dalam perkara a quo Tergugat menyatakan sanggup 

memberikan mut‟ah berupa 10 gram kalung emas 24 karat. Majelis 

menilai bahwa untuk mut‟ah yang wajar dan bernilai, dan oleh 

karenanya patut ditetapkan sebagai kewajiban mut‟ah yang harus 

diberikan Tergugat kepada Penggugat. 

23. Majelis hakim dalam putusan selannya tanggal 23 Juni 2014 telah 

menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, 



 

karenanya petitum tentang permohonan sita jaminan tidak perlu 

dipertimbangkan lagi dalam putusan ini. 

24. Mengenai gugatan harta bersama berupa satu buah rumah yang 

dibangun di atas tanah seluas 750 M2 terletak di dusun Ketapang 

Rt/Rw 002/002, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten 

Lampung Selatan dan satu unit kendaraan bermotor Roda Dua dengan 

Nomor Polisi BE 3909 EJ, Merk Honda Tipe GL 200 R, Penggugat 

mendalilkan bahwa harta-harta tersebut diperoleh selama masa 

pernikahan Tergugat dan Penggugat. Penggugat juga menuntut hak 

menempati Rumah Kediaman bersama (Harta Bersama) untuk di 

tempati bersama ketiga anaknya, sampai Rumah tersebut laku terjual 

dan hutang-hutang dari harta berupa motor dilunasi oleh Tergugat serta 

hak pakainya diserahkan kepada Penggugat sampai laku terjual. 

25. Gugatan harta bersama tersebut, tergugat mengakui bahwa harta 

berupa tanah beserta bangunan di atasnya, adapun harta motor 

Tergugat menerangkan bahwa harta tersebut masih sebagai jaminan PT 

Mandala Multi Finance Cabang Kalianda dan Tergugat siap 

bertanggung jawab atas hutangnya, namun karena masih bersifat 

hutang maka secara hukum Penggugat harus ikut menanggungnya. 

26. Pemeriksaan setempat (desente) terhadap harta-harta yang menjadi 

objek perkara telah sesuai dengan ketentuan pasal 180 RBg dan pasal 

211 Rv serta telah memenuhi ketentuan tersebut dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya 



 

segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat 

dalam acara berita persidangan patut untuk dipertimbangkan. 

27. Penggugat mengajukan bukti T4 dan T5 serta 2 orang saksi. Majelis 

berpendapat bahwa bukti T4 berupa Fotokopi Akta Jual Beli tanah dan 

T5 berupa Fotokopi Buku pemilik Kendaraan Bermotor tidak dapat 

diperlihatkan surat aslinya oleh Tergugat, sedangkan dalam hukum 

pembuktian kekuatan pembuktian alat bukti tertulis terletak pada akta 

aslinya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1888 KUH Perdata  dan 

Pasal 301 RBg. Kemudian saksi pertama dan kedua Penggugat tidak 

dapat diterima karena memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan 

Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 172 RBg. 

28. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun bukti surat dan 

saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak berkualitas, namun oleh 

karena Tergugat mengakui dan membenarkan bukti surat dan juga 

mengakui dan membenarkan harta-harta yang digugat oleh Penggugat 

sebagai harta yang diperoleh selama masa pernikahan Tergugat dengan 

Penggugat, maka berdasarkan pengakuan tersebut yang merupakan alat 

bukti yang kuat dan sempurna (Pasal 311 RBg) Majelis mengabulkan 

gugatan Penggugat dan berdasarkan pemeriksaan setempat  Majelis 

menetapkan sebagai harta bersama harta-harta berupa : 

a. Sebuah Rumah Huni (Kediaman Bersama) beserta sebidang Tanah 

Perkarangan seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) 



 

b. Satu unit kendaraan bermotor Roda Dua dengan Nomor Polisi BE 

3909 EJ, Merk Honda Tipe GL 200 R, Model SOLO, Tahun 

Pembuatan 2010, Isi Slinder 200 CC, Nomor Rangka 

MH1MC2310AK012061, Nomor Mesin MC23E-1012069. 

29. Mengenai gugatan harta bersama, secara yuridis formil, ketentuan 

tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH 

Perdata Pasal 119. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula 

dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, 

sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab 1 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan 

atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 

bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan 

selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas 

nama siapapun. 

30. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena harta-harta 

yang digugat oleh Penggugat dapat dibuktikan sebagai harta bersama, 

maka Majelis menghukum tergugat untuk menyerahkan secara suka 

rela seperdua (setengah) bagian harta bersama yang dikuasai oleh 

Tergugat kepada Penggugat. 

31. Mengenai keinginan Tergugat agar harta berupa tanah Pekarangan 

diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis telah 

memberikan saran dan nasihat agar menyelesaikan masalah harta 



 

bersama secara kekeluargaan, namun oleh karena tidak bisa 

diselesaikan secara musyawarah dan menyerahkannya kepada 

keputusan  Majelis, maka Majelis memutus gugatan tersebut 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku 

menetapkan bahwa harta bersama adalah milik Penggugat dan 

Tergugat sebagai suami istri, berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

keinginan tergugat tersebut patut ditolak. Adapun keinginan Penggugat 

agar mendapatkan hak menempati rumah sampai rumah terjual, 

Majelis menolak keinginan Penggugat tersebut dalam putusan 

sebagaimana pertimbangan Majelis di atas.  

32. Mengenai harta berupa motor yang masih dalam jaminan PT Mandala 

Multi Finance Cabang Kalianda dan Tergugat menginginkan sisa 

hutang juga ditanggung oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa 

segala harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi hak 

bersama suami istri maka proses memperoleh harta-harta tersebut dan 

akibat yang muncul dari harta tersebut juga menjadi tanggung jawab 

suami istri termasuk hutang. Maka Majelis menolak gugatan 

Penggugat agar Tergugat melunasi hutang motor dan menetapkan sisa 

hutang dari harta berupa motor menjadi hutang bersama antara 

Penggugat dan Tergugat. Adapun teknisnya dapat dimusyawarahkan 

antara Penggugat dan Tergugat. 

33. Penggugat mengajukan gugatan agar putusan dapat dilaksanakan lebih 

dahulu atau putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad). Dalam hal 



 

ini Majelis berpendapat bahwa putusan serta merta dapat 

dipertimbangkan apabila gugatan berdasarkan bukti surat autentik 

(pasal 191 ayat (3) RBg), dan oleh karena beberapa dalil gugatan 

terbukti bukan berdasarkan surat autentik dan ada pula yang tidak 

terbukti, maka gugatan tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar bij 

vooreaad) patut ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Landasan Hakim Dalam Menetapkan Perkara Permohonan Cerai 

Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri   

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk 

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Namun, diakibatkan ketidakseimbangan dari hubungan 

suami isteri, maka dapat menimbulkan perselisihan, yang bahkan berujung 

pada perceraian. 

Perceraian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan  yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah  No 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, mencangkup: pertama, perceraian dalam perceraian 

cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan 

atas inisiatip suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi yang 

berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu 

dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama. Kedua, 

perceraian dalam cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan 

cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang 

dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak 

jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap. Kemudian sesuai dengan penjelasan di atas maka 



 

peneliti akan mengkaji landasan hukum dari dua macam perceraian 

tersebut. 

Landasan hakim dalam menetapkan perkara permohonan cerai 

talak suami dan gugatan rekonvensi istri, yang telah ditelaah oleh 

penelitidi antaranya : 

Dalam posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas 

menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan 

Pemohon sendiri yang diakui oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti 

bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Kalianda, maka oleh karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan 

kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Kalianda berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan 

menyelesaikan permohonan Pemohon.   

Sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua 

pada Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim dalam setiap 

persidangan telah pula berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun 

dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon 

tetap ingin menceraikan Termohon. 



 

Pemohon telah membuktikan alat bukti surat yaitu bukti P1 dan P2. 

Bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil dan materil 

sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBG, pasal 1868 dan pasal 1869 

KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. 

Bukti P1 menguatkan dalil Pemohon tentang identitas Pemohon, 

sedangkan bukti P2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas 

membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri 

yang menikah sah secara islam. 

Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, Majelis hakim menilai 

saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang 

tersebut dalam pasal 171, 172, dan pasal 175 RBg dan secara umum 

keterangan para saksi memenuhi syarat materil sesuai dengan ketentuan 

pasal 307 dan 308 RBg. 

Mengenai kedudukan saksi Pemohon yang memiliki hubungan 

dekat dengan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut telah 

sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 undang undang no 7 Tahun 1989 

sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan 

undang-undang nomor 50 tahuh 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan 

Pemerintahnomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi-saksi tersebut 

dapat dipertimbangkan. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak 

mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis hakim menilai bahwa 



 

hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan 

sendiri-sendiri rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan 

kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi 

antara keduanya telah hilang dan kemudian memunculkan rasa tidak cocok 

untuk hidup bersama dan ini berarti Pemohon dan Termohon telah gagal 

membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang 

(mawadah wa rahmah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam  dan juga surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi : 

         

         

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir” 
56

 

Keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah sejak satu Tahun 

yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukan bahwa Pemohon 

dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang 

diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pasal 1 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, 

bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduannya, padahal 

sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara 
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satu dengan lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang 

berbunyi :         

 ال ضرر و ال ضرار       

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan 

juga mudharat kepada orang lain ,” oleh karena itu perceraian adalah 

jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.  

 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pula 

petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah 

ayat 229 yang berbunyi :  

              

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila 

masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak 

bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.
58

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

menilai oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan 

oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan 

PemerintahNomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 116 huruf (f), maka permohonan Pemohon patut 

dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk 

menjatuhkan talaknya didepan Persidangan Agama Kalianda. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dengan 
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 35 Peraturan 

PemerintahNomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum 

Islam dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 

8/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Jo. Yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI Nomor : 249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, 

maka Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan 

Agama Kalianda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak 

kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai pencatat nikah di 

tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk 

dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; 

Dalam hal ini berdasarkan perkara yang dijadikan  penelitian 

penulis sesuai dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, akibat hukum dari suatu perceraian dan perceraian 

tersebut atas inisiatif dari suami atau cerai talak, maka suami 

mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir kepada mantan 

istri dan anak, yaitu nafkah iddah, hadhanah,  dan mut’ah. Tujuan dari 

adanya pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri dan anak setelah 

adanya perceraian secara umum, yaitu agar hak-hak istri dan anak tetap 

terpenuhi. 

Berdasarkan ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 

149 Kompilasi Hukum Islam di mana suami mempunyai kewajiban 

untuk memberikan nafkah kepada bekas istri pada cerai talak, hakim 



 

Pengadilan Agama Kalianda dalam putusannya pada perkara Nomor 

0264/Pdt.G/2014/PA.Kla memberikan pertimbangan nafkah yang 

berhak diterima istri pada cerai talak atau gugatan rekonvensi dari 

Termohon, di antaranya  : 

Mengenai nafkah iddah, Penggugat menuntut uang sebesar 

Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sementara tergugat hanya 

menyanggupi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam 

hal ini Majelis berpendapat bahwa perceraian dalam perkara ini 

diajukan oleh pemohon rekonvensi dan berdasarkan pesan yang 

terkandung dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 229 dan 

ketentuan hukum yang tersebut dalam pasal 59 ayat 1 Undang-undang 

nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua 

dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) dan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 149 huruf (b). nafkah iddah wajib diberiakan oleh bekas suami 

kepada bekas istri jika perceraian diajukan oleh pihak suami. Nafkah 

iddah sebagaimana nafkah lampau adalah hak penggugat yang harus 

dipenuhi oleh tergugat karena mengandung makna tamilik (hak milik) 

dan apabila tidak dipenuhi maka menjadi hutang yang harus 

dipertanggungjawabkan, kemudian tidak terbukti pula penggugat 

melakukan perbuatan nuzyus sebagaimana pertimbangan Majelis di 

atas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai bahwa 



 

gugatan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat patut untuk 

dikabulkan. 

Mengenai gugatan nafkah untuk anak atau nafkah hadhanah, 

oleh karena gugatan Penggugat tentang hak hadanah telah ditolak dan 

pengasuhan anak tetap pada tergugat, maka gugatan nafkah anak 

tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah menjadi 

kewajiaban Tergugat sebagai ayah untuk memenuhi nafkah kebutuhan 

anak-anaknya yang tinggal bersamanya. 

Mengenai nafkah lampau ini Majelis berpendapat bahwa 

berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 80 dan pasal 77 ayat (5), seorang suami wajib memenuhi 

(nafkah) segala kebutuhan istri dalam hidup berumah tangga. Nafkah 

tersebut menjadi wajib ketika antara suami istri telah berhubungan 

badan (ba’da dukhul) sebagai bukti adanya sikap ketundukan istri 

(taslim) dan rela untuk digauli (tamkin) serta tidak melakukan 

perbuatan nusyuz (pembangkangan). 

Mengenai nominal nafkah lampau, Penggugat menuntut nafkah 

setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sementara 

kesanggupan Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu 

rupiah). Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa ukuran nafkah dan 

segala kebutuhan penggugat harus didasarkan pada kemampuan 

tergugat selaku suami.Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-undang 



 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1). Unsur kemampuan juga 

ditegaskan dalam Al-Qur‟an surat At-thalaq ayat 7 yang berbunyi : 

              

            

Artinya :“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya sedangkan yang terbatas rizkinya, maka hendaklah ia 

memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang 

mampu)”.
60

 

Selain nafkah iddah ada satu kewajiban lagi  bagi bekas suami 

terhadap mantan istri yaitu nafkah mut’ah. Namun bila dilihat dari nafkah 

yang diberikan bisa berbentuk uang ataupun benda, dengan kata lain 

bahwa bekas suami dibebani kewajiban membayar mut’ah kepada bekas 

istri oleh Majelis hakim dengan melihat kondisi dan kemampuan bekas 

suami. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan atau penghasilan bekas suami 

(besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami 

sesuai dengan pasal 160 KHI) mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami 

dengan syarat; belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da dukhul dan 

perceraian atas kehendak suami (pasal 158 KHI), serta mut’ah juga bisa 

bersifat sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada 

pasal 158 (pasal 159 KHI). 

Mengenai gugatan mut’ah, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan 

ketentuan yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya 
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berbunyi :”Dan bagi wanita-wanita yang ditalak berhak mendapatkan 

mut‟ah dengan cara yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa” dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) 

dan Pasal 158 huruf (b) menyatakan bahwa mut’ah wajib diberikan bekas 

suami kepada bekas istri jika perceraian yang terjadi atas kehendak suami. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Pengugat tentang 

mut’ah patut dikabulkan. 

Mengenai bentuk mut’ah, Tergugat menuntut uang sebesar Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis berpendapat tuntutan 

tersebut tidak sesuai dengan ukuran kemampuan Tergugat.Majelis menilai 

bahwa mut‟ah merupakan bentuk rasa tanggung jawab dan penghargaan 

bekas suami terhadap bekas istri atas kebersamaannya selama mengarungi 

bahtera rumah tangga. Oleh karenanya bentuk mut’ah harus wajar dilihat 

dari masa suami istri membina rumah tangga dan layak dilihat dari 

kemampuan bekas suami. Dalam perkara a quo Tergugat menyatakan 

sanggup memberikan mut’ah berupa 10 gram mas kalung emas 24 karat. 

Majelis menilai bahwa bentukmut’ah yang disanggupi oleh tergugat 

tersebut merupakan bentuk mut’ah yang wajar dan bernilai, dan oleh 

karenanya patut ditetapkan sebagi kewajiban mut’ah yang harus diberikan 

Tergugat kepada Penggugat. 

Majelis hakim dalam putusan selanya tanggal 23 Juni 2014 telah 

menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, 



 

karenanya permohonan sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan kembali 

dalam putusan ini. 

Mengenai gugatan harta bersama, secara yuridis formil, ketentuan 

tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KUH Perdata 

Pasal 119. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan 

dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan 

pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab 1 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah 

adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri 

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut 

harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.  

Berdasarkan putusan di atas dalam menetapkan perkara hakim 

menggunakan dasar hukum Undang-undang Perkawinan dan KHI yang 

merupakan produk hukum yang mencangkup nilai-nilai hukum islam, 

antara undang-undang Perkawinan dan KHI mempunyai jalinan yang erat 

antara satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi antara pasal-pasal 

dari kedua produk hukum ini.
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B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama 

Kalianda Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugat 

Rekonvensi Istri 

 

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun 

keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan 

keturunan. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang 

yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang 

tuanya. 

Tetapi tidak menuntut kemungkinan dalam keluarga memiliki 

problem dalam rumah tangga, yaitu konflik antara suami dan istri maupun 

orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga 

atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik. 

Hampir semua keluarga pernah mengalaminya, yang berbeda adalah 

bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga 

memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila 

masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga 

akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti 

perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga 

sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik 

secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak 

mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan 

membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga 

melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di sisi lain, apabila konflik 

diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi 



 

dalam keluarga dan bahkan akan berujung pada perpisahan atau juga 

disebut perceraian. 

Keadaan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, bahwa 

Pemohon dan Termohon juga sudah tidak bisa membentuk rumah tangga 

bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang 

diharapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sehingga rumah 

tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi, bahkan apabila diteruskan 

akan memudharatkan keduannya, padahal sesuai dengan perintah agama 

tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan lainnya 

sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi : 

 ال ضرر و ال ضرار       

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga 

mudharat kepada orang lain ,” oleh karena itu perceraian adalah jalan yang 

terbaik bagi Pemohon dan Termohon.  

 

Setelah beberapa penjelasan tentang dasar hukum yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penulis menambahkan bahwa terdapat juga kaidah ushul fiqih 

yang mendukung dasar hukum penetapan hakim tersebut yaitu al-

maslahah al-murshalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai 

dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian 

yang tidak ada ketentuan syari‟at dan tidak ada illat yang keluar dari syara‟ 

yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan 

sesuatu yang sesuai dengan hukum syara‟, yaksi suatu ketentuan yang 

berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu 

manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al-maslahah al-murshalah. 



 

Tujuan utama al-maslahah al-murshalah adalah kemaslahatan; yakni 

memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. Setiap 

hukum yang didirikan atas dasar mashlahah dapat ditinjau dari tiga segi 

yaitu : 

a. Melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. 

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara‟ (al-washf al-munasib) 

yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta adanya 

suatu kemaslahatan. 

c. Melihat proses suatu penetapan hokum terhadap suatu maslahah yang 

ditunjukkan oleh dalil khusus.
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Dilihat dari pemaparan analisis di atas dapat disimpulkan 

bahwasannya putusan hakim Pengadilan Agama Kalianda dalam memutus 

perkara  nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang cerai talak suami dan 

gugatan rekonvensi istri tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan 

alasan sesuai dengan hukum Islam (syari‟at) yaitu tidak boleh saling 

memudharatkan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana yang 

tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi : 

  ال ضرر و ال ضرار

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga 

mudharat kepada orang lain ,” oleh karena itu perceraian adalah jalan yang 

terbaik bagi pemohon dan termohon. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Keadaan pemohon dan termohon yang sudah berpisah sejak satu tahun 

yang lalu dan tidak dapat dirukunkan lagi menunjukkan bahwa 

pemohon dan termohon juga sudah tidak bisa membentuk keluarga 

bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai yang 

diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan.  Dasar hukum yang dijadikan pedoman hakim Pengadilan 

Agama Kalianda dalam memutus perkara Nomor 

0264/Pdt.G/2014/PA.Kla menggunakan landasan yuridis pasal 116 

huruf (f) KHI yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi antara 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak 

ada lagi harapan untuk membina kehidupan rumah tangga seperti 

semula.  

2. Dalam konvensi yang ada kaitanya dengan rekonvensi dianggap telah 

termuat dalam pertimbangan rekonvensi. Majelis hakim telah 

menasehati penggugat dan tergugat untuk dapat menyelesaikan 

gugatan penggugat secara kekeluargaan melalui musyawarah, namun 

tidak berhasil. 



 

Secara normatif, keputusan hakim telah sesuai dengan hukum Islam 

(syariat), yaitu tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan 

lainnya sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi : 

 ال ضرر و ال ضرار       

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan 

juga mudharat kepada orang lain ,” oleh karena itu perceraian adalah 

jalan yang terbaik bagi pemohon dan termohon. 

 

 

B. Saran  

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa 

kesimpulan maka penulis perlu memberikan saran untuk pasangan suami 

istri apabila dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus-menerus, lebih baik diselesaikan secara baik-

baik terlebih dahulu dan jangan langsung mengajukan perceraian ke 

Pengadilan Agama karena perceraian akan berdampak kepada anak, baik 

mental maupun kondisi psikologis anak. 
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