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Cerai talak ialah putusnya perkawinan karena kehendak suami, 

Permasalahan yang melatar belakangi terjadinya Proses cerai talak yang 

dilakukan di luar sidang Pengadilan pada masyarakat desa Peunaga Rayeuk 

Kab. Aceh Barat, ada 4 faktor yaitu: 1. faktor ekonomi, 2. faktor agama, 3. 

faktor waktu dan 4. faktor kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum 

masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat. Meskipun undang-undang 

telah mengatur sedemikian rupa tentang proses perceraian yang berlaku di 

indonesia tetapi masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat belum 

mengindahkannya, dengan metode penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan di desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut penulis menemukan adanya dampak terhadap cerai talak 

yang dilakukan di luar Pengadilan pada masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. 

Aceh Barat, yaitu: tidak adanya kepastian hukum, tidak terpenuhinya hak 

mantan istri pasca perceraian, hak terhadap anak terabaikan, kewarisan. 

penyimpangan-penyimpangan tersebut yang tidak memenuhi akan hak dan 

kewajibannya yang telah disebutkan di atas dan juga tidak adanya perlindungan 

hukum yang dapat “memaksa” jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh 

salah satu pihak.Sedangkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan pasal 41poin b dan c yang bunyinya: poin b. Bapak yang 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi 

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ikut memikul biaya tersebut. 

Poin c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Di dukung juga 

dengan KHI pasal 149 dan 152, akan tetapi masyarakat desa Peunaga Rayeuk 

Kab. Aceh Barat masih banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan 

sehingga hak dan kewajiban yang yang seharusnya di dapatkan tidak memiliki 

kekuatan hukum. 
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KATA PENGANTAR 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
اما بعد،حابو ومن واالهوعلى الو واص،والصالة والسالم على رسول اهلل،احلمد هلل  

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT.Yang telah 

melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis 

telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam 

penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan 

sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu 

pengetahuan ini. 

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul DAMPAK CERAI TALAK 

DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DESA PEUNAGA  

RAYEUKKAB. ACEH BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG 

NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Skripsi ini ditulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu 

penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.Pada kesempatan ini, dengan 

segala kerendahanhati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada: 

1. Terima Kasih penulis kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry 

Darussalam Bapak Prof. H. Warul Walidin AK, M,A serta Bapak 

Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD Selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc, MA 

sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik 

Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. beserta seluruh Staf 

pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum. 

2. Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc., MA selaku pembimbing I dan 

Bapak Rispalman, SH, MH selaku pembimbing II, yang telah 
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banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, 

sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga 

Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan 

rezeki bapak. 

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas 

Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu 

serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal 

hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. 

4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan 

Kepada Ayahanda Syamsuriadi dan Ibunda Risna Yunelly yang 

telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan 

sepenuh hati serta Adik dan Keluarga besar M. Riski Neldy SP, 

Fadli, Imam Munandar, Dika chairisa yang selalu menemani dan 

senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini., Serta ucapan 

terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Murtaza. S 

yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

5. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia 

menyemangati dan menemani setiap waktu, Nanda Azura, Suci 

Hajaria, Cut Darmayana, Mustawir, Affrilia Demonica dan 

seluruh teman-teman HK 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan 

satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP 

se-Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi 

yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas 

oleh Allah SWT. 

  Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman 

penulis.Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
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membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di 

waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif 

dalam bidang keilmuan. 

Banda Aceh 30 Januari 2021 

Penulis, 

 

 

SafiraNeldy 
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TRANSLITERASI 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba

ngkan 

tidak 

dilambangk

an 

 țā‟ Ț te غ

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ Bā‟ B Be ة

(dengan 

titik di 

bawah)  

 ain „ koma„ ع Tā‟ T Te د

terbalik 

(di atas)  

 Śa‟ Ś es (dengan س

titik di 

atas) 

 Gain G Ge غ

 Fā‟ F Ef ف  Jῑm J je ج

 Hā‟ ḥ ha (dengan ح

titik di 

bawah) 

 Qāf Q Ki ق

 Kāf K Ka ن Khā‟ Kh ka dan ha ر

 Lām L El ل Dāl D De د

 Żal Ż zet (dengan ر

titik di 

atas) 

 Mῑm M Em و
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 Rā‟ R Er ٌ Nūn N En س

 Zai Z Zet ٔ Wau W We ص

 Sῑn S Es ِ Hā‟ H Ha ط

 Hamzah „ Apostrof ء Syῑn Sy es dan ye ػ

 Șād Ș es (dengan ص

titik di 

bawah) 

٘ Yā‟ Y Ye 

 Ḍad ḍ de (dengan ض

titik di 

bawah) 

    

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1) Vokal tunggal  

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ََ  fatḥah A A 

 َِ  Kasrah I I 

 َُ  ḍammah U U 

2) Vokal rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama 

 ... ْ٘ ََ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

... ْٔ ََ  fatḥah dan wāu Au a dan u 
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Contoh: 

 kataba- َكزَتَ   

 fa„ala- فََعمَ   

 żukira- ُرِكشَ   

 yażhabu- َْٚزَْتُ   

 su‟ila- ُعئِمَ   

 kaifa- َكْٛفَ   

لَ    ْٕ َْ -haula 

 

3. Maddah 

 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan Tanda Nama 

ا... ََ ...ٖ ََ  fatḥah danalῑf atauyā’ Ā a dangaris di atas 

... ْ٘  kasrahdanyā’ ῑ idangaris di atas 

 ْٔ ... َُ  ḍammahdanwāu Ū u dangaris di atas 

Contoh: 

 qāla- لَب لَ   

 ramā- َسَيٗ  

ْٛمَ     qῑla- لِ

لُ    ْٕ  yaqūlu- َٚمُ
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4. Tā’ marbūțah 

 Transliterasi untuk tā‟marbūțah ada dua: 

1) Tā‟ marbūțah hidup 

tā‟ marbūțah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah „t‟. 

2) Tā‟ marbūțah mati 

tā‟ marbūțah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, 

transliterasinya adalah „h‟. 

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah tā‟ marbūțah 

ituditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َظخُاْألَْغفَب لِ  ْٔ  rauḍ ah al-ațfāl- َس

   -rauḍ atul ațfāl 

  ٕ َُ ًُ َُْٚخُا نْ ِذ ًَ َسحُ اَْن  -al-Madῑnah al-Munawwarah 

   -AL-Madῑnatul-Munawwarah 

 țalḥah- غَْهَذخُ 

5. Syaddah (Tasydῑd) 

 Syaddah atau tasydῑd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah 

tanda, tanda Syaddah atau tasydῑd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh: 

َب  rabbanā- َسثُ 

ل  nazzala-  ََض 

 al-birr-  انجِش  
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 al-ḥajj-  انذجّ 

ىَ   nu„ „ima-  َُعِّ

6. Kata sandang 

 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata ,( ال )

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf 

qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang 

sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupunhuruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu- اّسُجمُ   

 as-sayyidatu- اَعَِّٛذحُ   

ظُ    ًْ  asy-syamsu- اَش

 al-qalamu- انمَهَىُ   

ْٚعُ     al-badῑ„u- انجَِذ

 al-jalālu- انَخالَلُ   
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir 

kata.Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam 

tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ٌَ ْٔ  ta‟ khużūna-  رَأ ُخُز

ء ْٕ  ‟an-nau-   انُ 

ْٛئ  syai‟un-   َش

  ٌ  inna-   إِ

 umirtu-   أُِيْشدُ 

 akala-   أََكمَ 

8. Penulisan kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan 

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain 

yang mengikutinya. 

Contoh: 

 ٍَ ْٛ اِصلَ ُْٛشانش  َخ َٕ إَ بهلل نَُٓ َٔ  -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqῑn 

    -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqῑn 

 ٌَ َْٛضا ًِ اْن َٕ ْٛهَ ااْنَك ْٕ فُ ْٔ  Fa auf al-kaila wa al-mῑzān- فَأ

    -Fa auful-kaila wal- mῑzān 

ُْٛى اْنَخهِْٛم  Ibrāhῑm al-Khalῑl- إْثَشاَْ
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    -Ibrāhῑmul-Khalῑl 

ُيْشَعب َْب َٔ  Bismillāhi majrahā wa mursāh-  ثِْغِى هللاِ َيْجَشاَْب

هللِ َعهَٗ انُّب ِط ِدج  انْجَْٛذ َٔ  -Wa lillāhi „ala an-nāsi ḥijju al-baiti  

ِّ َعجِٛاْلا  ْٛ ٍِ اْعزَطَب َع إنَ  man istațā„a ilahi sabῑla- َي

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

لٌ  ْٕ ٌذ إال َسُع ًّ ب ُيَذ يا ٔا  -Wa mā Muhammadun illā rasul 

ٔا ِظَع نهُ ب طِ  ٍْٛذ  نَط ثَ ّٔ ٌ  أ  Inna awwala baitin wuḍ i„a linnāsi- إِ

 lallażῑ bibakkata mubārakkan- نَهِّز٘ ثِجَك خَ ُيجَب َسَكخا 

 ٌُ ِّ اْنمُْشأ ْٛ َِْضَل فِ ٌَ انَِز٘ أ ُْٓشَسَيَعب -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fῑh al- َش

Qur‟ānu 

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fῑhil 

qur‟ānu 

 ٍِ ْٛ جِ ًُ نَمَْذَساَُِ ثِب ألُفُِك انْ َٔ  -Wa laqad ra‟āhu bil-ufuq al-mubῑn 

     Wa laqad ra‟āhu bil-ufuqil-mubῑni 

 ٍَ ْٛ ًِ ُذ هللِ َسةِّ انَْعب نَ ًْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-„ālamῑn- اْنَذ

     Alhamdu lillāhi rabbil „ālamῑn 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital 

tidak dipergunakan. 

Contoh: 

ْفزٌَخ لَِشْٚتٌ  َٔ ٍَ هللاِ   Nasrun minallāhi wa fatḥun qarῑb- ََْصٌشِي

ب ْٛعا ًِ  Lillāhi al-amru jamῑ„an- هللِ األْيُش َج

ٍء َعهِْٛىٌ  ْٙ هللاُ ثُِكمِّ َش َٔ  -Wallāha bikulli syai„in „alῑm 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu 

Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid. 

Catatan: 

Modifikasi 

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. 

   Contoh: Șamad Ibn Sulaimān. 

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. 

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan ialah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
1
Semua 

makhluk diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana 

berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.
2
 Beberapa penulis 

terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa 

Indonesia perkawinan artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; 

berhubungan seks atau senggama.
3
Perkawinan juga diartikan sebagai ikatan 

jasmani dan rohani sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
4
 

Dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma itu 

bukan persoalan yang mudah. Sehingga timbul hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban mereka, namun perceraian dalam hukum 

Islam lebih dikenal dengan istilah talak. Perceraian ialah putusnya perkawinan 

karena kehendak suami atau istri, adanya ketidaksamaan atau ketidak rukunan, 

dan tidak  dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri 

sebagaimana yang diataur dalam hukum perkawinan yang berlaku.
5
 

Perceraian dalam KBBI berarti perihal berpisah antara suami dan istri, 

artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami 

isteri”.Dalam hukum perdata, masalah perceraian mendapat perhatian yang 

khusus dari pemerintah. Sehingga perceraian diatur dalam suatu peraturan 

                                                             
1
Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6. 

2
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalan Hukum Islam dan Undang-Undang,  

(Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.13. 
3
Sohari Sahrani.Fikih Munakahat..., hlm. 7. 

4
Kompilasi Hukum Islam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

(Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm.2. 
5
Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.6. 
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perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaanya yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini 

bersifat  khusus untuk umat Islam. 

Dalam undang-undang diatas menyatakan sahnya talak harus dilakukan 

di depan sidang Pengadilan dengan syarat dan ketentuan yang telah di atur di 

undang-undang. Untuk melakukannya harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri.Hal tersebut 

diatas dapat menjamin kesesuaian dengan pedoman hukum Islam tentang 

perceraian, dikarenakan sebelum ada keputusan diadakannya penelitian terlebih 

dahulu tentang apakah alasan-alasannya cukup kuat untuk terjadinya perceraian 

antara suami istri.
6
 

Akibat putusnya perkawinan dalam undang-undang karena talak, ialah 

istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz  

dan anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. 

Demikian sebaliknya jika pelaksanaan perceraian dilakukan di luar sidang 

Pengadilan, maka hak yang telah disebutkan di atas akan hilang, dikarnakan 

salah satu akibatnya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Oleh karena itu pelaksanaan talak harus di adakan di depan sidang 

Pengadilan untuk menjamin hak masing-masing suami istri dari perceraian. 

Sehingga perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan lebih menjaga 

kemaslahatan para pihak.Meskipun undang-undang telah mengatur sedemikian 

rupa tentang proses perceraian yang berlaku di Indonesia, tetapi masih ada 

sebagian orang-orang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 

Persoalan yang muncul ialah masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang 

dilakukan di luar Pengadilan dan tidak memiliki akta perceraian yang sah dari 

                                                             
6
Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan 

Pena Banda Aceh, 2010), hlm. 154. 
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Pengadilan.Perceraian terjadi begitu saja tanpa mengikuti prosedur yang telah 

diatur dalam undang-undang. 

Di desa Peunaga Rayeuk hampir sebagian besar masyarakatnya 

melakukan perceraian di luar Pengadilan sehingga tidak memiliki akta 

perceraian yang sah dari Pengadilan, sehingga berdampak kepada anak dan 

rumah tangga mereka kedepannya.Dalam beberapa kasus banyak warga yang 

melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya perantara hanya mengucapkan kata-

kata cerai antara sepasang suami istri, itu sudah di anggap sah, dikarnakan sudah 

menjadi kebiasaan, oleh karna itu masyarakat Peunaga Rayeuk tidak 

mempermasalahkannya lagi, dan setiap tahun terjadinya peningkatan angka 

perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa peunaga Rayeuk, salah 

satunya dikarnakan minimnya pemahaman hukum, sehingga mereka tidak 

mendapatkan akta dari Pengadilan tersebut. 

Menurut masyarakat Desa Peunaga Rayeuk talak di depan sidang 

Pengadilan itu terlalu rumit dan banyak mengeluarkan biaya. Oleh sebab itu di 

desa Peunaga Rayeuk banyak terjadi perceraian di luar Pengadilan.Oleh karna 

itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut masalah dengan judul “Dampak 

Cerai Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk 

Kab.Aceh Barat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka saya merumuskan pokok 

permasalahan Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa 

Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, yaitu: 

1. Apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai talak di luar 

Pengadilan pada masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat? 

2. Apa dampak terjadinya cerai talak di luar Pengadilan pada masyarakat 

Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat? 
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3. Bagaimana tinjauan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan terhadap dampak cerai talak di luar Pengadilan pada 

masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian pasti ada beberapa hal yang ingin dicapai oleh 

peneliti, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitiaan yang berjudul “Dampak 

Cerai Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. 

Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan ” adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi 

terjadinya cerai talak di luar Pengadilan. 

2. Untuk mengetahui dampak terjadinya cerai talak di luar pengadilan 

pada masyarakat Peunaga Rayeuk. 

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis undang-undang tentang cerai 

talak di luar pengadilan. 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pada judul skripsi yang peneliti pilih. Sehingga untuk 

mendukung selesainya penulisan skripsi ini maka peniliti akan mengkaji, 

menelaah, dan mencermati beberapa buku rujukan yang ada kaitannya dengan 

permasalahan “Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat 

Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau dari Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. 

Adapun refrerinsi yang menjadi rujukan awal diantaranya sebagai 

berikut: 

Pertama, yaitutesis yang ditulis oleh Muhammad Yalis Shokhib 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 

3013 yang berjudul “Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan 

Agama”. Tesis ini membahas tentang kedudukan sanksi dalam masalah talak 
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diluar Pengadilan Agama dan pandangan hukum positif dan hukum Islam di 

kota Malang tentang sanksi talak di luar Pengadilan. 
7
 

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Melly Lisniarti mahasiswi Fakultas 

Hukum UNTAN tahun 2013 yang berjudul “Analisis Yuridis Penjauhan Talak 

Tiga Ditinjau dari Hukum Perkawinan Islam”. Jurnal ini membahas tentang 

bagaimnakah keabsahan penjatuhan talak tiga sekaligus dalam pandangan 

hukum perkawinan Islam.
8
 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Ari Muhammad Yusuf Tojiri mahasiswa 

UIN Sunan Gunung Djarti Bandung tahun 2019 yang berjudul “Perceraian 

Tanpa Sidang di Pengadilan Agama pada Masyarakat Desa Cihanjuang 

Kabupaten Sumedang” tesis ini membahas tentang bagaimna proses perceraian 

tanpa sidang di Pengadilan dan tinjauan yuridis normatif Fikih dan Undang-

undang terhadap perceraian tanpa sidang di Pengadilan.
9
 

Keempat, yaitu Jurnal Samarah yang ditulis oleh Nurdin Bakri dan  

Antoni pada tahun 2017 yang berjudul “Talak di Luar Pengadilan Menurut 

Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak” jurnal ini membahas 

tentang kedudukan talak di luar Pengadilan, Hasil riset menunjukkan kedudukan 

talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut 

pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau 

dipandang telah jatuh.Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat 

penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak 

hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak 

dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian 

tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan 

                                                             
7

Muhammad Yalis Shokhib, “Sanksi Hukum Terhadap Talak Diluar Pengadilan 

Agama” UIN Maulana Malik Ibrahim,(2013), hlm. 13. 
8

Melly Lisniarti, “Analisis Yuridis Penjauhan Talak Tiga Ditinjau dari Hukum 

Perkawinan Islam” Vol 3, No 1, (2014), hlm.2. 
9
Ari Muhammad Yusuf Tojiri, “Perceraian Tanpa Sidang di Pengadilan Agama Pada 

Masyarakat Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang”, (UIN Sunan Gunung Djarti, 2019), hlm. 

7. 
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oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak 

di luar Pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu Al-

Qur‟an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama 

dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam 

ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara 

dampak talak di luar Pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam 

mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak 

tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha 

menerapkan asas perceraian dipersulit.
10

 

Berdasarkan kajian pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan, 

persamaannya adalah meneliti tentang talak di luar Pengadilan.Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini fokus pada 

dampak atau faktor yang menyebabkan talak di luar Pengadilan dan dari 

beberapa penelitian yang menjadi kajian, penulis menemukan ketidak samaan 

pokok permasalahan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis.Karna itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut sebagai 

penelitian skripsi. 

E. Penjelasan Istilah 

Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan 

judul penelitian “Dampak Cerai Talak Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat 

Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat Ditinjau Dari Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan” adapun penjelasan untuk masing-masing 

variable tersebut adalah: 

1. Dampak 

Dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan 

akibat baik positif maupun negatif.Adapun pengertian dampak menurut Waralah 

                                                             
10

Nurdin Bakri dan Antoni, “Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 

2 Tahun 2015 Tentang talak” Vol 1 No.1, (2017), hlm.52. 
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Rd Cristo, adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa 

positif atau negatif. 

2. Talak 

Talak berasal dari bahasa arab yaitu dari kata “thalaqa”, artinya 

melepaskan atau meninggalkan. Maksudnya adalah lepasnya suatu ikatan 

perkawinan dan berakhirnyan hubungan perkawinan.
11

Talak menurut KBBI 

ialah perceraian antara suami istri atau lepasnya ikatan perceraian.Talak berarti 

lepas dan bebas.Dihubungkannya kata thalak dalam arti kata ini dengan 

putusnya perkawinan karena diantara suami dan istri sudah lepas hubungannya 

masing-masing sudah bebas. 

3. Di luar Pengadilan 

Di luar Pengadilan (non litigasi) atau yang dikenal dengan alternatif 

penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, 

atau penilaian ahli. Selain itu, dikenal pula dengan arbitrase, yaitu cara 

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Pengadilan umum. 

4. Masyarakat 

Sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau semi 

terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang 

berbeda dalam kelompok tersebut.Arti yang lebih khususnya masyarakat disebut 

dengan kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang 

erat.
12

Masyarakat yang dimaksud pada judul skripsi di atas ialah korban dalam 

masalah yang akan diteliti. 

5. Metode Penelitian 

Penelitian Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang 

sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan 

                                                             
11

Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002), hlm.229. 
12

Sidi Gazalba, Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi & Sosiografi, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), hlm. 11. 
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agar tercapai tujuan penelitian skripsi.Moto sebuah penulisan dapat memberi 

kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan effort (usaha) yang 

efektif.Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis 

penelitian, bahan hukum dan analisis data.Penulisan karya ilmiah memerluhkan 

cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman data yang lengkap secara 

objektif sangat diperlukan.
13

 Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang 

akan digunakan dalam penelitian ini nantinya.  

1. Pendekatan Penelitian 

Adapun metode pembahasan yang akan penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Data yang ditemukan di 

lapangan melalui metode pengumpulan atau yang peneliti gunakan akan 

dideskripsikan dan dianalisa dengan pendekatan kualitatif 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian di dalam penulisan ini menggunakan penelitian lapangan 

(field research) yaitu untuk mendapatkan data primer yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan wawancara.
14

 

3. Sumber Data 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data sekunder dan 

sumber data primer. 

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan 

dengan hasil wawancara masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kab. 

Aceh Barat yang pernah melakukan perceraian di luar Pengadilan 

baik yang sudah menikah lagi atau belum. 

b. Sumber data sekunder yaitu buku-buku, skripsi dan jurnal ilmiah 

yang membahas tentang cerai talak. 

 

                                                             
13

Choli Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 

hlm.3. 
14

Komaruddin, Yoke Tjupaman S, dan Kamrussin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, 

(Jakarta: Bina Aksara, 2000), hlm.15 dan 55. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:  

a. Wawancara 

Wawancara yaitu sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh 

peneliti dengan responden. Model wawancara yang digunakan 

adalah wawancara tidak terstruktur yang bersifat bebas tetapi tidak 

keluar dari topik permasalahan.Adapun responden yang di 

wawancarai dalam penelitian ini adalah lembaga Desa Peunaga 

Rayeuk Kab.Aceh Barat dan pelaku cerai talak di luar Pengadilan. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya.
15

Data yang dicari dari penelitian ini yaitu 

dokumentasi yang dimilikiDesa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat. 

5. Objektivitas dan Validasi Data 

Objektivitas yaitu berhubungan dengan kesepakatan atau interpersonal 

agreement antar banyak orang pada suatu data.Seperti penelitian yang dilakukan 

yaitu“Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Desa 

Peunaga Rayeuk Kab.Aceh Barat Ditinjau dari Undang-Undang No 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.yang disepakati masyarakat merupakan 

pelanggaran hukum, sehingga penelitian tersebut menjadi objektif. 

Validasi dalam penelitian kualitatif menunjukan sejauh mana tingkat 

interprestasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai 

antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuai dalam mendeskripsikan 

suatu pristiwa tersebut.Sehingga peneliti harus menyesuaikan penelitian dengan 

                                                             
15

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik, (Jakarta: Asdi 

Mahastya, 2006), hlm.23. 
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yang sebenarnya terjadi di desa peunaga. Adapun teknik yang dilakukan dalam 

pemeriksaan keabsahan data antara lain: Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai pembanding terhadap data 

tersebut, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainya, Triangulasi peneliti ada 

2 yaitu: Triangulasi sumber dan Triangulasi metode. 

6. Teknik Analisis Data 

Sebelum masuk pada pembahasan secara detail mengenai bagaimana 

cara menganalisis data, penulis merasa perlu untuk menjelaskan lagi secara 

komprehensif bagaimana suatu riset dilakukan sejak tahap awal sampai tahap 

akhir seperti berikut ini. 

1. Tahap pertama adalah memaparkan permasalah yang terjadi, 

Permasalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu adanya peluang-

peluang yang dapat diraih atau adanya masalah-masalah yang 

harus  ditangani  cara penyelesaiannya. Apa yang melatar 

belakangi talak di luar Pengadilan. 

2. Selanjutnyamenetapkanrumusanmasalahsertatujuanpembahasand

anmetode-metode yang digunakandalammenuliskaryailmiah. 

3. Selanjutnyamengkajidanmemaparkanteori-teorimengenaitalak 

diluar pengadilan dalam hukum Islam maupundalamundang-

undang. 

4. Setelahdilakukannyaobservasi, kemudiandideskripsikan, 

diolahdandianalisissesuaidenganmetodepenelitiandeskriptifanalisi

s agar dapatmenghasilkanbahanhukum yang berkaitan  dengan 

talak di luar Pengadilan. 

7. Pedoman Penulisan 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pedoman penulisan sesuai 

dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 yang dalam bentuk format 

PDF sebagai acuan dan pedoman dalam menuntukan metode-metode yang 

dilakukan selama melakukan penelitian. 
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6. Sitematika Penulisan  

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka 

dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusun 

skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:  

Bab satu terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana 

seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kajian puataka, penjelasan istilah, metode penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab dua merupakan tinjauan pustaka yang mana terdapat persoalan 

tentang talak diluar pengadilan dan dasar hukumnya. 

Bab tiga membahas mengenai profil Desa Peunaga Rayeuk Kab.  Aceh 

Barat, serta analisis penulis terhadap masyarakat desa Peunaga Rayeuk dalam 

menyelesaikan kasus talak diluar pengadilan, yang merupakan pelanggaran 

hukum. 

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari 

pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perlu untuk perbaikan 

demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan 

datang pada masyarakat Desa Peunaga Rayeuk . 
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BAB DUA 

LANDASAN TEORI DAN KETENTUAN HUKUN TENTANG 

CERAI TALAK  

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Talak 

1. Pengertian Cerai Talak 

Kata cerai atau talak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

berarti, pisah, putus hubungan sebagai suami istri.Adapun kata bercerai yang 

berarti tidak bercampur, dan berhenti menjadi seorang suami isteri.Istilah 

perceraian juga terdapat dalam pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan. Yaitu, “perkawinan dapat putus karena kematian, 

perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian 

berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai 

suami istri atau berhenti menjadi suami istri sebagaimana diartikan dalam kamus 

besar bahasa indonesia.
16

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan terdapat salah satu jenis perceraian yakni cerai talak.Cerai talak 

adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) 

pengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh izin 

menjatuhkan talak kepada istri. 

Pengertian talak menurut hukum Islam secara bahasa adalah 

melepaskan, meninggalkan atau terlepasnya ikatan perkawinan.
17

 Dalam 

kitabkifayatul akhyar disebutkan bahwa talak menurut bahasa ialah melepaskan 

ikatan, dan di dalam kitab ini juga menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk 

melepaskanikatan perkawinan dan talak adalah lafadz jahiliyyah yang setelah 

Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah.
18

 

                                                             
16

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 182), hlm.103. 
17

Wahbah Zuhaili, Fiqh Dan Perundangan Islam, Terjemahan Syeid Husaini, Dewan 

Bahasa Dan Pustaka, Jilid VII, (Selanggor, 2001), hlm. 579. 
18

 Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar, Juz II, (Bandung: Al-Haromain Jaya, 2005), hlm. 84. 



13 

 

 
 

Secara istilah Talak menurut Al-Jaziri, ialah melepaskan ikatan atau 

bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah di 

tentukan.
19

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya untuk melepaskan 

ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.
20

 

Talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik di waktu 

terdekat atau di masa yang akan datang oleh pihak suami dengan menggunakan 

kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata talak 

tersebut.
21

Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadits, ijma‟ ahli 

agama dan ahli sunnah.Dari definisi di atas dapat kita simpulkan talak adalah 

pemutusan tali perkawinan dan talak merupakan suatu yang disyariatkan. Dan 

jelas bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan 

sebuah ikatan perkawinan, dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya 

dapat putus dengan tata caranya yang telah diatur baik di dalam fikih maupun di 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). 

2. Dasar Hukum Cerai Talak 

Talak ialah produk hukum, dan setiap produk hukum pasti didasarkan 

dengan hukum yang mempertimbangkan kedudukan hukum tersebut, berikut 

yang menjadi landasan hukum terhadap eksistensi talak dalam rumah tangga 

ialah.Talak (perceraian) disebutkan dalam pasal 38-39 UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan dapat putus karena, a. 

Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan. 

 

 

 

                                                             
19

 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba‟ah, Juz IV, (Kairo 

Fikr, t.t), hlm. 278. 
20

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, (Beirut: Dar Fikr, 1983), hlm. 206. 
21

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 

2016), hlm. 145. 
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Dan dalam pasal selanjutnya ayat 1,2, dan 3 yang berbunyi: 

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah 

pengadilan yang bersankutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

(3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri. 

Menurut KHI mengenai perceraian dijelaskan dalam Bab XVI pasal 

117 yang berbunyi: talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara, 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. 

Pasal 129 yang berbunyi: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak 

kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada 

Pengadilan Agama yang menwilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan 

serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan itu”. Dan pada Pasal 

130 yang berbunyi: “Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak 

permohonan teersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya 

hukum banding dan kasasi”. Selanjutnya Pasal 131 yang berbunyi: “Pengadilan 

Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan 

dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon 

danistrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan 

dengan maksud menjatuhkan talak”.
22

 

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (Talak) harus 

disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Di dalam UU No. 7/1989 

jo.UU No. 3 2006 tentang Pengadilan Agama juga menjelaskan hal yang sama 

seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:“Seseorang yang 

                                                             
22

 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Agama, 2000), hlm. 60. 
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beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guan penyaksian ikrar 

talak.” Dengan demikian talak merupakan ikrar suami yang harus dilakukan di 

lembaga Pengadilan Agama, dengan kata lain talak yang dilakukan di luar 

sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah”.
23

 

Meskipun suamidalam undang-undang ataupun hukum islam diberi 

wewenang untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami 

menggunakan haknya dengan sesuka hati apalagi hanya menurutkan hawa 

nafsunya saja.
24

Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan 

adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah.Rasulullah 

SAW bersabda: 

 ابغض احلالل اىل اهلل الطالق

Artinya: perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan 

talak.
25

 

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang 

dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling 

dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan 

talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak 

dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa 

suami wajib selalu menjauhkan diri dari kata talak selagi masih ada jalan untuk 

menghindarkannya. Suami dibenarkan menjatuhkan talak jika hanya terpaksa, 

tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Dan talak itu salah satu jalan 

terciptanya kemaslahatan.
26

Syara‟ menjadikan talak sebagai jalan yang sah 

                                                             
23

Amandemen UU Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57. 
24

Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 201. 
25

 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar 

Media Eka Sarana, 2013), hlm. 487. 
26

Abd. Rahman Ghazaly,Fiqh Munakahat...,  hlm. 212. 
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untuk bercerainya suami istri, namun syara‟ membenci terjadinya perbuatan ini 

dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan. 

B. Rukun dan SyaratCerai Talak 

Sebelum melaksanakan perkawinan, terdapat beberapa ketentuan yang 

harus dipenuhi oleh suami isteri.Diantaranya ialah terpenuhinya syarat dan 

rukun perkwinan. Salah satu syarat dan rukun perkwinan adalah adanya suami 

dan isteri yang ingin melangsungkan perkawinan, adanya wali, dua orang saksi 

dan ijab kabul. Begitu juga halnya ketika suami isteri yang merasa tidak ada 

lagikecocokan dalam rumah tangga dalam hal terwujudnya kehidupan rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah maka perceraian adalah satu 

satunya jalan untuk menyelesaikan masalh rumah tanggah. 

Adapun perceraian dari pihak laki-laki dinamakan dengan talak.Talak 

ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan 

perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.Untuk dapat terpenuhinya 

talak ada beberapa unsur yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri di antaranya 

rukun dan syarat talak. 

Rukun ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya 

talak tersebut tergantung pada kelengkapnya unsur-unsur yang dimaksud dalam 

rukun talak tersebut.Kemudian pada masing-masing rukun itu ada persyaratan-

persyaratan yang harus dipenuhi.Di antara persyaratannya itu ada yang menjadi 

kesepakan ulama dan ada pula yang masih diperdebatkan.Adapun rukun talak 

yang menjadi kesepakatan ulama ada empat yakni suami, istri, sighat talak, dan 

qasad.
27

 

1. Suami 

Suami adalah orang yang memilki hak talak dan yang berhak 

menjatuhkannya.
28

Oleh sebab itu talak bersifat menghilangkan 

                                                             
27

 Tim Al-Manar, Fikih Nikah, (Bandung: Syamail, 2003), hlm. 130 
28

 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet 3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 201.  
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ikatanperkawinan.Maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya 

akad dari perkawinan yang sah. 

Adapun syarat suami yang ingin menjatuhkan talak yaitu: 

a. Berakal 

Yang dimaksud dengan berakal ialah tidak gila, gila yang dimaksud ialah 

hilang akalnya atau rusak akalnya karena sakit. 

b. Baligh. 

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh yang blm 

dewasa.Dalam hal ini ulama berpendapat anak yang sudah mumayyiz 

meskipun umur anak tersebut kurang dari 10 tahun asalkan dia telah 

mengerti dan mengetahui akibatnya serta haram untuknya jika dia sudah 

menalaknya maka talak itu dipandang jatuh.
29

 

c. Atas kemauan sendiri 

Yang dimaksud atas kemauan sendiri adalah suami berkehendak sendiri 

untuk menalak istrinya bukan atas paksaan orang lain. 

2. Istri 

Rukun yang kedua dari talak adalah istri.Hal ini menunjukan bahwa 

talak tidaklah sah apabila dijatuhkan pada wanita yang bukan istrinya.
30

 Adapun 

yang menjadi dalil tidak sahnya talak yang dijatuhkan kepada wanita yang 

bukan istrinya adalah hadis Nabi Saw yang bersumber dari Amru bin Syu‟aib; 

    وَ  الَ  َطالَ  قَ  َلوُ  اََيفِ  الَ   ََيِْلكُ 

Artinya; Dan tidak ada talak pada sesuatu yang tidak dimilikinya. (HR. 

At-Tirmidzi)
31

 

 

                                                             
29

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu; Pernikahan, Talak, Khuluk, Mengila‟ 

Istri, Li‟an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema 

Insani, 2011), hlm. 323. 
30

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia..., hlm. 207. 
31

Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Tirmidzi Jilid 1, hlm. 908.  
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Untuk sahnya talak, maka istri yang di talak syaratnya yaitu: 

a. Istri yang ditalak adalah, istri yang berada dalam perlindungan 

kekuasaan suami. 

b. Kedudukan istri yang di talak harus berdasarkan akad perkwinan yang 

sah. 

3. Sighat Talak  

Jumhur ulama berpendapat bahwa talak terjadi bila suami yang ingin 

menceraikan istrinya mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa 

istrinya itu telah lepas dari wilayahnya. Dengan kata lain, apabila suami hanya 

berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum 

terjadi talak.
32

Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang Artinya“Telah 

menceritakan kepada kami Muslim Bin Ibrahim Telah menceritakan kepada 

kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Zurarah bin Aufa 

dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Saw, beliau bersabda: 

"Sesungguhnya Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama 

tidak melakukan atau pun mengungkapnya." Qatadah berkata."Bila ia 

menceraikan dengan suara hatinya saja, maka hal itu tidaklah berpengaruh 

sedikit pun." (Muttafaq „alaih)
33

 

Adapun persyaratan yang melekat pada sighat ini sebagimana yang 

disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhailī dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan lafal talak memiliki makna, yakni dapat dimengerti dan 

dipahami baik secara bahasa, tradisi, tulisan, atau dengan isyarat. 

b. Orang yang melafalkan talak harus memahami maknanya meskipun 

dengan menggunakan bahasa asing. Jadi apabila seseorang mengucapkan 

talak dengan bahasa asing secara terang-terangan maka jatuhlah talak 

darinya.  

                                                             
32

Ibid., hlm. 208.  
33

Muhammad Bin Ismail Ash-Shan‟ani, Subulus Salam Jilid 3, hlm. 35. 
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c. Penyandaran lafal talak kepada istri atau disandarkan kepadanya secara 

bahasa. Cara menentukannya ialah dengan salah satu cara penentuan 

seperti dari sifat, nama panggilan, atau dengan isyarat dan dhamir. 

Misalkan ia berkata, “istriku tertalak” atau ia isyaratkan kepada istrinya 

dengan ucapan “kamu ditalak”.  

d. Jangan sampai dia merasa ragu pada jumlah talak atau atau lafalnya. 

Sebab talak secara terang-terangan tetap terjadi meski dengan lafal yang 

disimpangkan, seperti perkataan aku talakh, atau dengan menggunakan 

huruf hijaiah tha, lam, dan qaf.
34

 

4. Qasad  

Qasad atau kehendak yakni ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh 

orang yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk yang lain. Oleh karena itu 

salah ucap yang tidak dimaksudkan untuk talak dianggap tidak terjadi.
35

 

 

C. Macam-Macam Cerai Talak 

1. Perceraian dalam Hukum Positif 

Di dalam fiqh hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan 

perceraian dalam bentuk hukum materil dan semua kitab fiqh tidak melibatkan 

diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara di luar fiqh 

tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fiqh. 

Aturan-aturan fiqh di luar ketentuan acara diakomodir secara lengkap dalam 

KHI dengan rumusan sebagai berikut: 

a. Talak Raj‟i 

Pengertian talak raj‟i terdapat dalam pasal 118 KHI yang berbunyi: 

“Talak raj‟i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama 

istri dalam masa iddah.” 

 

                                                             
34

Wahbah az-Zuhailī,al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū Jilid 7, hlm. 366. 
35

 Abdur Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat..., hlm. 204. 
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b. Talak Bain Sughra 

Pengertian talak bain sughar terdapat dalam pasal 119 yang berbunyi:  

(1) Talak Bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad 

nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. 

(2) Talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: 

a. Talak yang terjadi qoblaal-dukhul. 

b. Talak dengan tebusan atau khuluk dan 

c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

c. Talak Bain Kubra 

Dalam pasal 120 yang berbunyi: “Talak Bain Kubra adalah talak yang 

terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat 

dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri 

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da al-dukhul dan 

habis masa iddahnya.” 

d. Talak Sunni 

Dalam pasal 121 yang berbunyi: “Talak Sunni adalah talak yang 

diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan 

tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.” 

e. Talak Bid‟i 

Dalam pasal 122 yang berbunyi: “Talak bid‟i adalah talak yang 

dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau 

istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.” 

Pasal 124 yang berbunyi: “Perceraian itu terjadi terhitung saat 

perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.”Ketentuan pasal ini 

memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian 

itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang 

mengucapkan talak tidak berada di Pengadilan. 

Menurut KHI, talak atau perceraian terhitung pada saat perceraianitu 

dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Di samping mengatur tentang talak, 



21 

 

 
 

KHI juga memberi aturan yang berkenaan dengan khulu‟ danlian seperti yang 

terdapat dalam pasal 124, khulu‟ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai 

ketentuan pasal 116, 125 yang berbunyi: “Lian menyebabkan putusnya 

perkawinan antara suami istri untuk selama- lamanya,” dan pasal 126 yang 

berbunyi: “Lian terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina atau 

mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, 

sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut”, serta 

pasal 128 yang berbunyi “Lian hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang 

Pengadilan Agama. 

2. Perceraian dalam Hukum Islam 

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannyatalak, maka talak dibagi menjadi 

tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Talak SunniYaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. 

Talak ini dikatakan talak sunni apabila memenuhi empat syarat, yaitu: 

1) Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli, dan apabila talak tersebut 

dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli, maka tidak 

termasuk talak sunni. 

2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam 

keadaan suci dari haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid 

(menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak 

karena suami meminta tebusan, yakni dalam hal khulu‟, atau ketika 

istri dalam haid, maka semuanya ini tidak termasuk talak sunni. 

3) TalaK tersebut dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik di 

permukaan suci di pertengahan maupun di akhir suci meskipun 

beberapa waktu yang lalu datang haid. 

4) Suami tidak pernah mengumpuli istri selama masa suci ketika talak 

tersebut dijatuhkan. 
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b. Talak Bid‟iYaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan 

dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Yang 

termasuk talak bid‟i ialah: 

1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid, baik di 

permulaan haid maupun di pertengahan haid, juga termasuk istri 

yang sedang nifas. 

2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi 

pernah dikumpuli oleh suaminya dalam suci tersebut. 

c. Talak la Sunni Wala Bid‟iYaitu talak yang tidak termasuk kategori talak 

sunni dan talak bid‟i yaitu: 

1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah dikumpuli. 

2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau 

istri yang telah lepas haid. 

3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.
36

 Ditinjau 

dari segi boleh atau tidaknya rujuk kembali, talak dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

d. Talak Raj‟iYaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk 

merujuk kembali istrinya setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal 

tertentu dan istri benar-benar sudah digauli.
37

 Firman Allah SWT yang 

artinya: 

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah SWT. 

Janganlah kamau keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji tang terang. 

Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim 
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terhadap dirinya sendiri.Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. Ath-Thalaq:1) 

Yang dimaksud dengan menghadapi iddahnya yang wajar dalam ayat 

tersebut adalah istri-istri itu hendaknya ditalak ketika suci sebelum 

dicampuri.Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan keji” adalah apabila 

istri melakukan perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar 

dan sebagainya.Adapun yang dimaksud dengan sesuatu hal yang baru adalah 

keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaknya baru dijatuhkan 

sekali atau dua kali. 

Dengan demikian jelas bahwa suami boleh merujuk istrinya kembaali 

yang telah ditolak sekali atau dua kali selama mantan istrinya itu masih dalam 

masa iddahnya. 

e. Talak BainYaitu tidak putus secara penuh dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah 

baru.Talak Bain ini terbagi atas dua macam: 

1) Bain SughraIalah talak ang suami tidak boleh rujuk kepada mantan 

istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui 

muhallil. 

2) Bain KubraIalah talak yang tidak memungkinkan suami ruju‟ kepada 

mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah 

istrinyaitu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-

laki itu dan habis masa iddahnya.
38

 

Ditinjau dari segi ucapan talak terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Talak TanjisYaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan langsung tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan 

ucapan sharih atau kinayah. 
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b. Talak Ta‟liqYaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan 

ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi 

kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah. Seperti ucapan 

suami: “Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya talak”. Talak 

dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang 

digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera setelah 

ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan di ucapkan. 

Ditinjau dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak,dibagi 

menjadi dua macam, yaitu: 

a. TalakMubasyirYaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami 

yang menjatuhkan talak tanpa melalui perantara atau wakil. 

b. Talak TawkilYaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri 

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

itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya seperti ucapan 

suami: “Saya serahkan kepadamu untuk mentalak dirimu”, secarakhusus 

disebut juga talak tafwidh (talak yang mengandung arti melimpahkan). 

 

D. Hukum Menjatuhkan Cerai Talak 

Talak diperbolehkan (mubah) jikauntuk menghindari bahaya yang 

mengancam salah satu pihak, baik itu suami maupun istri.
39

Para ulama sepakat 

membolehkan talak karena bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan 

hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan 

mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran 

yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut 

adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan 

cara talak. 
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Dilihat dari kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak ada 

lima yaitu: 

1. Wajib 

Yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan 

yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus 

perkara keduanya.Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa 

perceraian lebih baik bagi mereka, maka pada saat itulah talak menjadi 

wajib.Jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain 

keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya 

dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya. 

2. Makruh 

Yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan.Ada 

dua pendapat mengenai talak yang makruh ini.Pertama, bahwa talak tersebut 

haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinya dan istrinya, 

serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti 

tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna. Hal itu 

didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: 

 الضر روالضرار (رواه ابن ماجو)

Artinya: “Tidak boleh memberikan mudharat kepada orang lain dan 

tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan lagi.” 

 ما احل ااهلل  شيئا ابغض اليو من الطالق (رواه ابو داود)

Artinya: “Allah tidak membolehkan sesuatu yang lebih Dia benci selain 

talak” (HR. Abu Daud). 

Kedua, bahwa talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan 

dan sebab yang membolehkan.Dan karena talak semacam itu dapat 

membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang 

disunnahkan, sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya. 
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3. Mubah 

Yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan.Misalnya karena 

buruknya akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya 

mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan. 

4. Sunnah 

Yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah 

yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, 

sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya.Atau istrinya 

sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja 

terjadi karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal Agama, 

sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil 

perselingkuhan dengan laki- laki lain. 

5. Mahzhur (terlarang) 

Yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid.Para ulama di Mesir 

telah sepakat untuk mengharamkannya.Talak ini disebut juga dengan talak 

bid‟ah.
40

 Disebut bid‟ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah 

Rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya: 

Firman Allah yang artinya:“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-

isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya dengan wajar”. (Ath-Thalaq: 1). 

Walaupun talak itu dibenci yang terjadi dalam suatu rumah tangga 

namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan 

tertentu boleh dilakukan.Hikmah dibolehkannya talak tersebut adalah karena 

dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang tertuju pada sesuatu yang 

bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga tersebut. Dalam 

keadaan seperti ini, apabila dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan 

mudharat kepada dua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka 

menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian 
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dalam bentuk talak tersebut.Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk 

suatu tujuan maslahat.
41

 

E. Akibat Hukum Cerai Talak 

Ikatan yang putus karena suami menalak istrinya. Mempunyai akibat 

hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII bagian kesatu dijelaskan 

tentang putusnya perkawinan akibat talak sebagai berikut.Pasal 149 poin a,b,c,d 

yang menyatakan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas  suami 

wajib: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. 

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada 

bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak 

ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuhnya apabila 

qabla al-dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 

umur 21 tahun. 

Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Bekas istri, selama 

dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak 

menikah dengan pria lain”. Dan juga diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 

1974 tentang perkawinan Bab VII mengenai putusnya perkawinan sebagai 

beriku:  pasal 41 poin b dan c yang bunyinya: poin b. Bapak yang bertanggung 

jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, 

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut 

pengadilan dapat menentukan ikut memikul biaya tersebut. Poin c. Pengadilan 

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan 

menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 
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Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan 

melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam 

perkawinan itu. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihari anak, harus 

memelihara anak dengan sebaik-baiknya.Pemeliharaan anak bukan hanya 

meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti 

pendidikan formal dan pendidikan informal.Dalam hal ini siapapun yang 

melakukan pemeliharaan anak, menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan 

ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak sampai anak 

berumur 21 tahun. 

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas bersumber dari al-

qur‟an sebagai berikut:
42 

ُعْوىُ  َمت ِّ ْوُىنَّ اَْو تَ ْفرُِضْوا ََلُنَّ َفرِْيَضًة وَّ نَّ َعَلى اْلُمْوِسِع اَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِاْن طَلَّْقُتُم النَِّساَۤء َما َلَْ ََتَسُّ
 َقَدرُه َوَعَلى اْلُمْقِِتِ َقَدرُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُرْوِف َحقِّا َعَلى اْلُمْحِسِنْيَ 

Yang artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-

istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan 

maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut„ah, bagi yang mampu menurut 

kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu 

pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang 

yang berbuat kebaikan” (Q.S Al-Baqarah: 236) 

ْوُىنَّ َوَقْد فَ َرْضُتْم ََلُنَّ َفرِْيَضًة فَِنْصُف َما فَ َرْضُتْم ِاالَّ اَ وَ  ْن ي َّْعُفْوَن اَْو ِاْن طَلَّْقُتُمْوُىنَّ ِمْن قَ ْبِل َاْن ََتَسُّ
َو ِبَا  يَ ْعُفَوا الَِّذْي بَِيِده ُعْقَدُة النَِّكاِح  َوَاْن تَ ْعُفْوا اَقْ َرُب لِلت َّْقٰوى َواَل تَ ْنَسُوا اْلَفْضلَ  َنُكْم  ِانَّ اللّٰ بَ ي ْ

رٌ   تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ
Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh 

(campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) 

seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) 

atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu 
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lebih dekat kepada takwa.Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara 

kamu.Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-

Baqarah: 237) 

ْواَلَدُىنَّ َحْوَلْيِ َكاِمَلْيِ ِلَمْن اََراَد اَْن يُِّتمَّ الرََّضاَعَة  َوَعَلى اْلَمْوُلْوِد َلو ِرْزقُ ُهنَّ َواْلَواِلٰدُت يُ ْرِضْعَن اَ 
َعَلى اَل ُتَضۤارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلْوٌد لَّو ِبَوَلِده وَ  َكلَُّف نَ ْفٌس ِاالَّ ُوْسَعَهاوَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُرْوِف اَل تُ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِاْن اََرْدُّتُّْ َاْن  ِلكَ اْلَواِرِث ِمْثُل ذٰ  ن ْ َفِاْن اََراَدا ِفَصااًل َعْن تَ َراٍض مِّ
ا ٰاتَ ْيُتْم بِاْلَمْعُرْوِف َوات َّقُ  َو ِبَا َتْستَ ْرِضُعْوا اَْواَلدَُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِاَذا َسلَّْمُتْم مَّ َو َواْعَلُمْوا َانَّ اللّٰ وا اللّٰ

رٌ   تَ ْعَمُلْوَن َبِصي ْ
Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli 

waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah: 233) 

Bagi istri yang ditalak raj‟i, suami berhak merujuk selama dalam masa 

iddah. Dasarnya adalah surat al-Baqarah ayat 228 yang artinya: “Dan para suami 

berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) itu 

menghendaki perbaikan.Dalam Hukum Islam ialah hakikatnya istri selama 

dalam masa iddah, masih ada ikatan nikah dengan suaminya. Seperti yang di 

jelaskan dalam surat at-Talaq ayat 1. Terhadap wanita yang dalam pinangan 

orang lain saja dilarang untuk meminangnya, apalagi terhadap wanita yang 

masih berada dalam masa tunggu. Suamilah yang paling berhak merujukinya. 

Nabi saw. Bersabda. 
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Yang artinya: “Makki bin Ibrahim menyampaikan kepada kami dari 

Ibnu Juraij yang mengatakan, aku mendengar dari Nafi‟ bahwa Ibnu Umar 

berkata, Nabi saw. Melarang dari sebagian dari kalian melakukan jual beli atas 

barang yang telah dibeli oleh sebagian yang lain, beliau juga melarang 

seseorang meminang wanita yang telah dipinang saudaranya kecuali jika 

saudaranya itu membatalkan pinangannya atau mengizinkannya untuk 

meminang wanita pinangannya.(Muttafaqun alaih)
43

 

F. Hak-hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak 

1. Mut‟ah 

a. Pengertian Mut‟ah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia 

Kata mut‟ah dengan dhammah mim (mut‟ah) atau kasrah (mit‟ah) akar 

kata dari Al-Matta‟, yaitu sesuatu yang disenangi.Maksudnya materi yang 

diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak 

atau semakna dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkannya mahar bagi 

istri bakda dukhul dan perceraian atas kehendak suami. 

Dalam hukum positif arti mut‟ah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi: “Mut‟ah adalah pemberian 

bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan 

lainnya”.Sedangkan dalam hukum Islam mut‟ah dikenal dengan pemberian dari 

suami kepada istri yang telah diceraikan.Adapun pemberian mut‟ah diberikan 

sesuai dengan kemampuan.
44

 

Menurut Hussein Bahreisjh sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono 

ditegaskan bahwa seorang istri yang telah dicerai berhak menerima hadiah 

perceraian dengan cara yang pantas, sebagaimana dalam Firman Allah dalam 

surat Al-Baqarah ayat 241. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi 
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disamping istri yang telah diceraikan akan memperoleh uang belanja dan 

rumah.
45

 

b. Dasar Hukum Mut‟ah 

Mut‟ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, 

baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut‟ah berarti pesangon 

yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian.Dasar hukum 

mut‟ah diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. 

Dasar hukum mut‟ah menurut hukum positif sebagaimana yang di atur 

dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 158 dengan syarat: belum ditetapkan 

mahar bagi istri ba‟da al-dhukhul dan juga perceraian itu atas kehendak suami. 

Adapun ketentuan lain yang mengatur pemberian mut‟ah terdapat dalam pasal 

149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus 

karena talak,maka bekas suami wajib memberikan mut‟ah yang layak kepada 

bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla 

dukhul. 

Mut‟ah juga diatur dalam hukum Islam yaitu dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 241. 

 َولِْلُمَطلَّٰقِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُرْوِف َحقِّا َعَلى اْلُمتَِّقْيَ 

Artinya: “Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapatkan mut‟ah 

(pemberian saguhati) dengan cara yang patut, sebagai suatu tanggungan yang 

wajib atas orang- orang yang bertakwa”. 
Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan 

mut‟ah setelah nafkah iddah habis.Tujuan pemberian mut‟ah suami kepada 

mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau 

menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup 
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mantanistrinya.
46

Kewajiban memberi nafkah istri yang telah diceraikan tidak 

membatasi masa pemberian nafkah. 
c. Ukuran Mut‟ah 

Mengenai ukuran pemberian mut‟ah terjadi perbedaan pendapat di 

kalangan para ulama, yaitu: Ulama Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa 

mut‟ah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helaipakaian; baju 

kurung, kerudung, dan rangkapan.Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa mut‟ah 

tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham 

atau seharga dengan benda itu. Ukuran ini mengambil dalil dari hadis yang 

diriwayatkan dari AbiMajlaz berkata:Aku berkata kepada Ibnu Umar: beritakan 

kepadaku tentang mut‟ah, ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran 

mut‟ah dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: berikan pakaian begini, 

berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, Abu Majlaz berkata: 

cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. 

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa mut‟ah yang paling tinggi diberi 

pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi 

pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. 

Ukuran mut‟ah tidak diterangkan dalam syara‟. Mut‟ah berada di 

antara sesuatu yang membutuhkan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada 

hakim sebagaimana hal- hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran nafkah 

mut‟ah berbeda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut‟ah yang layak 

dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian 

juga mut‟ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. 

Pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Syafi‟i, bahwa hakim ketika 

berijtihad tentang ukuran mut‟ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah 

tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin, sebagaimana firman Allah swt. 
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ُعْوُىنَّ َعَلى اْلُمْوِسِع َقَدرُه َوَعَلى اْلُمْقِتِ َقَدرُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُرْوِف َحقِّا َمت ِّ َعَلى اْلُمْحِسِنْي  وَّ  

Artinya:Dan hendaklah kamu beri mereka mut„ah, bagi yang mampu 

menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, 

yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-

orang yang berbuat kebaikan” (Q.S Al-Baqarah: 236) 

2. Nafkah Selama Masa Iddah 

a. Pengertian Nafkah Iddah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di 

Indonesia 

Menurut bahasa Arab kata عذد menghitung hari-hari masa bersihnya 

setelah terjadi perceraian.Iddah berasal dari masdar yang berarti 

menghitung.Dalam hal ini perempuan, satu masa di mana perempuan yang telah 

diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan 

apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.
47

 

Masa iddah menurut hukum positif ialah hanya berlaku bagi istri yang 

sudah melakukan hubungan suami istri yang menjadi dasarnya adalah Pasal 11 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, 

yakni sebagai berikut: Pasal 11 UUP 

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu. 

2) Tenggang waktu/jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam 

peraturan pemerintah lebih lanjut. 

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Pasal 153 KHI 

(1) Bagi istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau iddah, 

kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 

kematian suaminya. 
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(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-

dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktutunggu bagi yang 

masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 

hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari; 

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda 

tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai 

melahirkan; 

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 

(3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian 

sedang janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul. 

(4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 

dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sedang yang putus karena kematian, waktu 

tunggu dihitung sejak kematian suaminya. 

(5) Waktu tunggu istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa 

iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci. 

(6) Dalam hal keadaan ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya 

selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia 

berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali suci. 

Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 

130 hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 KHI). 

Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan 

tidak hamil.Bila istri dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai dia 

melahirkan.
48

Perceraian dengan talak raj‟i belumlah memutuskan perkawinan 

dalam makna sesungguhnya.Wanita yang ditalak suaminya, selama dalam masa 
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iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya dan memiliki hak dan 

kewajiban meskipun tidak sepenuhnya.
49

 

Undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur tentang pemberian 

nafkah iddah secara rinci. Dasar yang dijadikan pemberian nafkah iddah 

terdapat dalam Pasal 149 huruf b, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum 

Islam. Pasal 149 yang berbunyi: Bilamana perkawinan yang putus karena talak, 

maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas 

istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz 

dalam keadaan tidak hamil.Pasal 151 menyebutkan: Bekas istri selama masa 

iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah 

dengan laki-laki lain.DanPasal 152juga menyebutkanBekas istri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. 

Istri yang nusyuz kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah 

iddah dan istri yang masih dalam masa iddah juga terdapat larangan yaitu harus 

menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki lain ataupun 

menikah dengan laki-laki lain. 

Dalam kitab fikih ditemukan definisi iddah yang pendek dan sederhana 

diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena 

kata yang sederhana itu, maka dibutuhkan penjelasan mengenai apa yang 

ditunggu, kenapa dia menunggu dan untuk apa diamenunggu. Untuk menjawab 

semua itu, Al-Shan‟aniy sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin 

mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut: “Nama bagi suatu 

masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk 

kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dari suaminya.” 

Dari definisi di atas, maka hakikat dari iddah adalah masa yang harus 

ditunggu oleh seorang perempuan yang telah dicerai dari suaminya supaya dapat 
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kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah 

dari Allah. 

b. Hak-hak Istri dalam Masa Iddah 

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII 

mengenai putusnya perkawinan sebagai beriku:  pasal 41 poin c yang bunyinya: 

Poin c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan dalam 

Kompilasi Hukum Islam Bab XVII bagian kesatu dijelaskan tentang putusnya 

perkawinan akibat talak sebagai berikut.Pasal 149 poin b. Memberi nafkah, 

maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba‟in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil. 

Bagi istri dalam masa iddah karena talak raj‟i, atau iddah hamil, dia 

berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur‟an, 

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, menurut 

kemampuanmu.” (Qs. at-Talaq: 6) Ayat tersebut menunjukkan wajibnya 

memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil, baik wanita itu dalam 

masa iddah karena talak raj‟i atau talak ba‟in, atau pun iddah karena suami 

wafat.Adapun wanita yang ditalak ba‟in, para fuqaha berbeda pendapat tentang 

wajibnya nafkah, jika tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini ada tiga 

pendapat: 

1. Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan 

nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi‟i yang 

disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6  

ُقْوا َعَلْيِهنَّ َوِاْن ُكنَّ اُولٰ  ْن وُّْجدُِكْم َواَل ُتَضۤارُّْوُىنَّ لُِتَضي ِّ ِت مَحٍْل َاْسِكنُ ْوُىنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم مِّ
َنُكْم ِبَْعُرْوٍف  َفاَْنِفُقْوا َعَلْيِهنَّ  َحّتّٰ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ َفِاْن اَْرَضْعَن َلُكْم َفٰاتُ ْوُىنَّ اُُجْوَرُىنَّ َوْأَتَُِرْوا بَ ي ْ

 َوِاْن تَ َعاَسْرُُّتْ َفَستُ ْرِضُع َلو اُْخٰرى
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 

untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” 

2. Istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini 

merupakan pendapat dari Umar bin Al- Khattab, Umar bin Abdul Aziz, 

At-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah yang disandarkan pada surat At-Talaq 

ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal 

kepada istri yang otomatis secara syari‟at juga wajib memberikan 

nafkah. 

3. Istri tidak mendapatkan tempat tinggal sekaligus nafkah. Ini merupakan 

pendapat Imam Ahmad yang disandarkan pada hadist Nabi yang 

diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais ra. 

Yang artinya: Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami , 

Abdul Aziz ibnu Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, Qutaibah juga 

berkata, Ya‟qub Ibnu Abdurrahman Al-qari telah memberitahukan kepada kami, 

keduanya dari Abu Hazim, dari Abu Salamah dari Fatimah binti Qais, 

bahwasanya suaminya telah mentalaknya pada Nabi saw. Dan memberikan 

nafkah yang sedikit kepadanya . ketika Fatimah melihat hal tersebut ia berkata, 

Demi Allah, sungguh aku akan memberitahukan kepada Rasulullah , apabila aku 

berhak mendapatkan nafkah maka aku akan mengambil nafkah yang layak 

untukku, apabila aku tidak berhakmendapatkannya, aku tidak akan mengambil 

sesuatu apapun darinya, Fatimah berkata, aku pun menceritakan hal tersebut 

kepada Rasulullah beliau bersabda, tidak ada nafkah dan tempat tinggal 

untukmu .” (HR. Bukhori dan Muslim) 
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Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi sebagaimana dikutip 

oleh Amiur Nuruddin ada empat hak perempuan yang berada dalam masa iddah: 

1. Perempuan dalam masa iddah talak raj‟i berhak menerimatempat tinggal 

dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan 

karenanya masih memiliki hak-hak sebagai istri. 

2. Perempuan dalam masa iddah talak ba‟in apabila ia dalam keadaan 

hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah. 

3. Perempuan dalam masa iddah talak ba‟in yang sedang tidak 

mengandung, baik akibat khuluk atau talak tigahanya berhak 

memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Maliki dan 

Syafi‟i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah 

dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah. 

4. Perempuan dalam masa iddah akibat suaminya wafat menurut sebagian 

ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat 

bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, 

termasuk istri dan anak-anaknya.
50

 Rasulullah bersabda: 

Yang artinya: “Ali bin Al-Fadl bin Thahir menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Ibrahim Al-Busyanji menceritakan kepada kami, Ishaq bin 

Ziyad Al Ubulli menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ar-

Raqqasyi menceritakan kepada kami, Harb bin Abu Al-Aliyah menceritakan 

kepada kami dari Abu Zubair, dari Zubair, dari Nabi saw. Beliau bersabda: 

Wanita hamil ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah”. (HR. 

Daruquthni)
51

 

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (qabla dukhul) 

tidak memiliki iddah, tetapi berhak mendapatkan mut‟ah atau pemberian. Hal ini 

ditegaskan dalam surat al-Ahzab: 49 
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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” 

3. Nafkah Madhiyah (Nafkah Terutang) 

a. Pengertian Nafkah Madhiyah 

Nafkah madhiyah terdiri dari dua kata yaitu nafkahdan madhiyah. 

Nafkah berarti belanja dan madhiyah berasal dari kata isim madhi dalam bahasa 

arab yang mempunyai artilampau atau terdahulu. Nafkah madhiyah adalah 

nafkahyang terhutang,nafkah madhiyah merupakan nafkah yang tidak 

ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum 

dibayarkan oleh suami kepada istrinya. 

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telahterikat 

perkawinan.Adanya ikatan perkawinan tersebutberarti istri telah terikat oleh 

kewajiban-kewajibannyasebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri 

tidakdapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhanhidupnya. 

Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya 

b. Dasar Hukum Nafkah Madhiyah 

Dalam hukum positif di Indonesia telah diatur tentang nafkah madhiyah 

meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah madhiyah, namun 

undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah madhiyah. Aturan 

yang mengatur tentang nafkah madhiyah terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) 

Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. 

Pasal 34 UUP 

(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya. 



40 

 

 
 

(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
52

 

Pasal 66 ayat (5) undang-undang nomor 7 tahun 1989. Permohonan 

soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri 

dapat mengajukan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak 

diucapkan.
53

Maksud dari pasal tersebut adalah istri berhak menuntut nafkah 

bilamana suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

suami.Apabila istri nusyuz terhadap suami, maka istri tidak berhak atas nafkah 

madhiyah. 

Dan dalam Agama juga telah mewajibkan suami untuk 

memberikannafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang 

sah.Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengatur rumah 

tangganya, memelihara dan mendidik anaknya.Sebaliknya bagi suami wajib 

memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada istrinya selama ikatan 

suami istri masih berjalan, dan istri tidak nusyuz terhadap suaminya yang bisa 

menghalangi penerimaan nafkah.Dasar tentang kewajiban suami memberikan 

nafkah terhadap istrinya terdapat dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah ayat 233 

yang telah penulis jelaskan di atas. 

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi 

istri sahnya dan terhadap anak-anaknya, bahkan suami wajib memberikan 

nafkah setelah perceraian.Istri yang hidup serumah dengan suaminya, maka 

suami wajib menanggung nafkah dan mengurus segala keperluan seperti: 

makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Maka istri tidak berhak 

meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan 

kewajibannya. Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah kepada istri tanpa 

alasan yang benar, maka istri berhak mengambil sebagian harta suaminya 
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dengan cara yang baik, guna mencukupi keperluan baginya dan anak-anaknya. 

Alasan tersebut didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a: yang 

artinya “Telah menceritakan kepada kami Muhammad al-Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan 

kepada bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, “Wahai Abu 

Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi kecukupan nafkah 

padaku dan anakku, kecuali jika akumengambil dari hartanya dengan tanpa 

sepengetahuannya.” Maka beliau bersabda: “Ambilllah dari hartanya sekedar 

untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.”(HR. Bukhari dan Muslim). 

4. Gugurnya Hak-hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak 

Setelah terpenuhinya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk 

kewajiban istri mendapatkan nafkah, berarti ada kriteria istri yang tidak berhak 

mendapatkan nafkah, adalah:  

1. Istri murtad 

Yang di maksud dengan Murtad ialah, keluarnya seseorang dari agama 

Islam, baik itu di sebabkan oleh niat, perkataan, ataupun perbuatan dari 

orang tersebut. 

2. Istri nusyuz. 

Nusyuz ialah,suatu keadaan dimana istri meninggalkan hak dan 

keajiaban nya sebagai isrti di dalam rumah tangga, dengan kata lain 

nusyuz bisa di artikan istri yang  durhaka terhadap suami. 

Menurut hukum positif di Indonesia disebutkan dalam Pasal 149 dan 

Pasal 152 KHI ada beberapa kriteria istri yang tidak berhak mendapatkan 

nafkah, adalah: 

a. Istri yang qabla dukhul tidak berhak menerima mut‟ah dari mantan 

suaminya 

b. Istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari mantan 

suaminya 
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c. Istri yang ditalak ba‟in oleh mantan suaminya tidak berhak mendapatkan 

nafkah iddah dari mantan suaminya. 

Pengertian menurut hukum Islam istri yang nusyuz (membangkang) 

terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan nafkah 

madhiyah. Nusyuz istri adalah suatu bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri 

terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Berikut adalah 

bentuk perbuatan yang tergolong nusyuz: 

a. Menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas 

b. Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan 

c. yang jelas dan tanpa izin suami 

d. Memukul atau menyakiti suami secara fisik 

e. Selingkuh 

f. Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami 

Adapun nusyuz istri dalam bentuk perkataan adalah: 

a. Istrimengusirsuaminyadarirumah 

b. Menghina atau menyepelekan suami 

c. Berkata kasar atau tidak sopan kepada suaminya 

d. Menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain. 

3. Istri yang sudah habis masa iddahnya 

4. Apabila nafkah menjadi hutang terhadap istri dan istrinya 

itumenggugurkan dengan kerelaannya sendiri. Apabila tidak digugurkan 

hendaknya istri menunggu sampai suami terlepas dari kesulitan ekonomi. 

Berdasarkan surat Al-Baqarah: 280 
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BAB TIGA 

DAMPAK CERAI TALAK DI LUAR PENGADILAN PADA DESA 

PEUNAGA RAYEUK 

A. Profil Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat 

Desa adalah sebuah pemerintahan terendah dalam struktur 

pemerintahan di negara kita. Desa Peunaga Rayeuk merupakan salah satu desa 

dari tujuh belas desa yang berada di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh 

Barat, dengan luas wilayah 5,41 km
2 
dan jumlah penduduk 2157 jiwa pada 2020 

yang terdiri dari 1161 laki-laki dan 996 perempuan di 346 KK. 

1. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan di desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat masih sangat tergolong rendah dikarenakan sebagian 

besar penduduknya tamatan SD. Data penduduku berdasarkan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 

NO Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Tamatan Sarjana 24 Orang 

2 Tamatan Diploma 32 Orang 

3 Tamatan SLTA 158 Orang 

4 Tamatan SLTP 236 Orang 

5 Tamatan SD 282 Orang 

6 Tidak Tamat SD 461 Orang 

7 Belom Tamat SD 964 Orang 
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2. Keadaan Ekonomi 

Mayoritas penduduk masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan 

Meureubo Kabupaten Aceh Barat, mendapat penghasilan dari hasil bercocok 

taman (pertanian). Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

petani. Selain dari  bertani sebagian penduduk Desa Peunaga Rayeuk 

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat juga berprofesi sebagai pedagang, 

yaitu usaha warung kelontong maupun berdagang gorengan. 

Data di atas menggambarkan bahwa penduduk masyarakat Desa 

Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya berprofesi yang beraneka ragam. Adapun secara detail jenis 

profesi penduduk masyarakat Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat tergambara dalam tabel berikut. 

Tabel 2 

Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat 

No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani  483 Orang 

2 Pedagang 157 Orang 

3 PNS 22 Orang 

4 Tentara/ Polisi 17 Orang 

5 Supir  48 Orang 

6 Buruh Bangunan 337 Orang 

7 Peternakan  267 Orang 
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3. Tingkat Perceraian  

Seiring dengan perubahan zaman dan perubahan nilai-nilai sosial pada 

saat ini, kasus perceraian terus meningkat pada  setiap tahunnya. Bahkan 

perceraia merupakan perkara yang sudah biasa di kalangan masyarakat. 

Adapun data dari kantor Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat 

sendiri memanng belum ada pendataan dan laporan khusus untuk jumlah 

perkara perceraan yang terjadi pada masyarakat Desa Penaga Rayeuk. Sehingga 

penunis tidak mendapatkan data jumlah masyarakat desa Penaga Rayeuk yang 

sudah bercerai. Akan tetapi menurut informasi yang penulis dapat dari geuchik 

desa Peunaga Rayeuk, jumlah kasus perceraian yang terjadi di desa Peunaga 

Rayeuk sekitar 8 orang sudah di selesaikan di pengadilan dan 12 orang yang 

belum menyelesaikan ke pengadilan, itu yang diketahui oleh Geuchik Desa 

Peunaga Rayeuk. 

 

 



46 

 

 
 

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Pemerintahan Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten 

Aceh Barat dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Azhari Rachman. 

Berikut struktur aparatur Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat: 

Kepala Desa : Azhari Rachman 

Sekretaris Desa : TWK. Fahmi, ST 

Bendahara : Nurhayati, S.Pd 

Seksi Keagamaan : Tgk H hafifuddin 

Seksi sosialisasi pendidikan : Mukhtazan 

Seksi Reproduksi  : Yulma Dewi 

Seksi Ekonomi : Syahril 

Seksi Pelindungan : Iskandar Adam 

Seksi Kasih Sayang : Bustami Jafar 

Seksi Sosial Budaya : Darma Hirawati 

Seksi Pemeliharaan Lingkungan: Rindwam Ibrahim 

 

B. Faktor-faktor Penyebab Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Desa 

Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat  

Hukum dibentuk demi kepentingan masyarakat, namun masyarakat 

tidak mengetahui urgensi diciptakannya sebuah hukum.Karena masyarakat tidak 

menimbulkan rasa kepedulian terhadap hukum yang diciptakan. Berdasarkan 

penelitian yang telah peneliti lakukan di desa Peunaga Rayeuk Kecamatan 

Meurebo Kabupaten Aceh Barat, ada beberapa kasus perceraian yang dilakukan 

di luar pengdilan pada masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meurebo 

Kabupaten Aceh Barat, maka terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya cerai 

talak di luar Pengadilan berdasarkan hasil dari observasi. Di anatara penelitian 

tersebut yaitu: 
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1. Faktor Ekonomi  

Kebutuhan hidup dalam menjalanin rumah tangga menjadi hal yang 

paling utama, jika finansial tidak mencukupi dalam menjalani rumah tangga 

akan mempengaruhi keadaan rumah tangga tersebut. Kerap kali faktor kali ini 

yang memicu masalah-masalah baru dan pada akhirnya berujung kepada 

perceraian.Tidak sedikit pasangan yang bercerai karena suami tidak sanggup 

menafkahi isterinya.Dikarenakan penghasilan yang dirasa tidak cukup 

membayar biaya persidangan. 

Sebagian besar masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meurebo 

Kabupaten Aceh Barat mata pencarian sebagai petani, dan hasil dari bertani 

dengan besarnya biaya persidangan dirasa tidak cukup untuk membayar biaya 

persidangan yang mereka anggap cukup besar.Sehingga memicu terjadinya 

perceraian di luar pengadilan.Hal ini dirasakan oleh masyarakat Desa Peunaga 

Rayeuk Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat yang mayoritas rendahnya 

pendapatan perekonomian.
54

 

2. Faktor Agama  

Masyarakat menilai bahwa perceraian tersebut sah menurut agama, 

walaupun tanpa melalui Pengadilan. Dengan cara ini sangat mudah dan 

biayanya murah. Faktor-faktor pendorong praktek perceraian di desa Peunaga 

Rayeuk Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat tidak lepas dari 

pemahaman masyarakat terhadap hukum dalam kehidupan mereka. Pada 

umumnya, masyarakat memiliki pandangan bahwa hukum Islam adalah hukum 

dasar yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, 

bagi mereka pelaksanaan hukum agama lebih penting dan lebih utama daripada 

pelaksanaan hukum lainnya.
55
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 Melakukan wawancara dengan Muzakir,senin 11 Oktober 2021, di desa Peunaga 

Rayeuk Kab. Aceh Barat. 
55

Melakukan wawancara dengan Siddiq, Selasa 12 Oktober 2021, di desa Peunaga 

Rayeuk Kab. Aceh Barat. 
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3. Masalah Waktu 

Selain masalah biaya dan lain-lain, ada juga faktor penting yang 

mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan yaitu masalah 

proses persidangan yang lama, sedangkan mereka ingin perkara cerainya cepat 

selesai. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh keluarga bapak jauhari. Dapat 

disimpulkan hasil wawancara mengatakan bahwa dalam kehidupan rumah 

tangganya yang sibuk dan menganggap proses perceraian di depan sidang 

Pengadilan yang berbelit-belit, dan membutuhkan waktu yang lama. Salah satu 

yang menyebabkan keluarga tersebut menunda untuk melakukan perceraian 

secara prosedur Pengadilan.
56

 

4. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum 

Berasal dari anggapan masyarakat yang mengatakan tidak ada 

ketentuan dalam hukum Islam yang mengatakan perceraian harus melalui sidang 

Pengadilan, sah secara hukum Islam walaupun tidak melalui pengadilan. Oleh 

karena itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang telah 

diterapkan oleh pemerintah Indonesia, artinya hukum dan peraturan tersebut 

tidak berjalan karena kebiasaan dan pengetahuan masyarakat yang berbeda-beda 

yang mengakibatkan hukum tersebut tidak berfungsi dalam hidupan sosial 

masyarakat.
57

 

Hasil data dari yang saya wawancara beberapa pasangan di desa 

Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Lebih dari itu 

semua faktor yang melandasi kurangnya kesadaran hukum yang mendominasi 

dari masyarakat tersebut, seseorang harus mengerti dan memahami apa saja 

dampak nanti yang akan ditimbulkan apabila terjadi perceraian di luar 
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Melakukan wawancara dengan Jauhari, Rabu 13 Oktober 2021, di desa Peunaga 

Rayeuk Kab. Aceh Barat. 
57

Melakukan wawancara dengan Azhari Rachman, Kamis 14 Oktober  2021, di desa 

Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat. 
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pengadilan ini. Meskipun sebelumnya mereka  telah menikah secara resmi dan 

tercatat di KUA nyatanya kesadaran hukum itu tidak sepenuhnya dimiliki. 

Dan diantara semua faktor penyebab yang ada di atas, perceraian antara 

suami istri dapat digolongkan karena adanya syiqaq atau percekcokan yang 

sering terjadi akibat banyaknya pengeluaran yang harus di tanggung keluarga 

(Faktor Ekonomi). Sehingga sah menurut hukum Islam namum tidak sah 

menurut negara, dikarnakan tidak dilakukan di depan sidang pengadilan 

sehingga perceraian mereka belum tercatatkan. 

C. Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Desa 

Peunagan Rayeuk Kab. Aceh Barat 

yang paling mendasar sebagai dampak dari cerai talak di luar 

Pengadilan adalah tidak adanya kepastian hukum untuk perceraiannya, maka 

dianggap tidak ada perceraian bagi suami isteri yang bercerai di luar Pengadilan 

tersebut karena tidak ada legal formalnya, dan tidak akan mendapatkan hak 

apapun bagi suami isteri yang melakukan perceraian tersebut. Sehingga dari 

ketiadaan hukum secara pasti itulah akan berakibat kepada: 

1. Tidak ada kepastian hukum 

Bagi suami isteri tidak mempunyai kepastian hukum dalam penjatuhan 

talaknya.
58

Akibat dari tidak ada kepastiaan hukum tersebut, jika salah 

satu atau kedua belah pihak ingin menikah kembali dengan orang lain 

maka pernikahannya tidak akan diterima atau tidak akan sah karena 

dianggap masih memiliki ikatan perkawinan dengan pasangan 

sebelumnya. 

2. Tidak terpenuhinya hak-hak mantan isteri pasca perceraian  

a. Suami tidak memberi mut‟ah kepada mantan isterinya, Mut‟ahitu 

ialah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik 
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Melakukan wawancara dengan Azhari rachman, jum‟at 22 Oktober 2021, di desa 

Peunaga Rayeuk Kab.Aceh Barat. 
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berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. Mut‟ah berarti 

pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian. 

b. Cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan banyak sekali mantan 

suami tidak memenuhi nafkah iddah,
59

 dikarenakan tidak adanya 

kekuatan hukum yang memaksa. Iddah ialah berasal dari masdar yang 

berarti menghitung. Dalam hal ini perempuan, satu masa di mana 

perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, 

harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau 

kosong dari kandungan. Oleh karena itu pada masa iddah, suami 

berhak memberi nafkah iddah kepada mantan istrinya pasca 

perceraian. 

3. Hak terhadap anak terabaikan 

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihari anak, harus 

memelihara anak dengan sebaik-baiknya.Dalam hal ini siapapun yang 

melakukan pemeliharaan anak, ayah tetap berkewajiban untuk memberi 

biaya pemeliharaan anak sampai anak berumur 21 tahun.Sedangkan 

menurut hasil dari wawancara di desa Peunaga Rayeuk Kec. Meureubo 

Kab. Aceh Barat. Biaya terhadap pendidikan dan hak lainnya itu 

tergantung kepada siapa yang memeliharanya.
60

 Jika anak tersebut di 

asuh oleh mantan isteri maka isterinya lah yang membiayai anak 

tersebut, baik itu pendidikannya maupun hak lainnya sepeti makanan, 

pakaian dan lain-lainnya. 
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Melakukan wawacara dengan Samsidar, jum‟at 22 Oktober 2021, di desa Peunaga 

Rayeuk Kab. Aceh Barat. 

 
60

Melakukan wawacara dengan Salmiati, Sabtu 23 Oktober 2021, di desa Peunaga 

Rayeuk Kab. Aceh Barat. 
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4. Kewarisan 

Waris hanya berasal karena ada kematian di antara anggota keluarga, dan 

ahli warisnya adalah anggota keluarga yang masih sah masuk ke dalam 

hubungan perkawinan bisa dilihat dari legalitas perkawinan tersebut, dan 

apabila tidak terjadi pemutusan hubungan suami isteri melalui 

Pengadilan, maka hubungan perkawinan masih memiliki legalitas. 

Walaupu antara suami isteri telah melakukan talak di luar Pengadilan, 

hubungan perkawinan masih sah, sehingga jika salah satu pihak 

meninggal dunia maka pihak yang lainnya dapat mengajukan 

gugatan/permohonan untuk harta warisan yang ditinggalkan, karena 

dianggap masih dalam hubungan suami isteri yang sah menurut 

ketentuan yang berlaku. 

D. Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Terhadap Dampak Cerai Talak di Luar Pengadilan Pada Masyarakat 

Desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat 

Cerai talak menurut hukum adalah ikrar suami yang di ucapakan di 

depan sidang Pengadilan, apabila talak di lakukan di luar sidang Pengadilan, 

makaperceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum 

negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan. 

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian 

yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu 

peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu 

PP No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu 

berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus orang islam, berpedoman pada 

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur 

permasalahan permasalahan tertentu bagi umat Islam indonesia, termasuk di 

dalamnya masalah perceraian maka dengan adanya undang-undang Peradilan 

Agama kini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada UUP 
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dan peraturan pelaksanaannya tetapi di dukung juga dengan KHI. Pasal 39 dan 

UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan:
61

 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. 

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di 

depan sidang Pengadilan dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.
62

 

Sedangkan pengetahuan masyarakat Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan 

Meureubo Kabupaten Aceh Barat tentang keharusan cerai talak di depan 

Pengadilan sangat beragam karena latar belakang mereka juga berbeda, baik dari 

pendidikan, pemahaman, dan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh 

pada pola pemikiran mereka. 

Praktek perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa 

Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tampak seperti 

legal atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.Karena pada 

dasarnya yang menjadi alasan perceraian mereka karena sudah tidak adanya 

kecocokan antara keduannya dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Akan 

tetapi pada hakikatnya adanya alasan tetapi tidak ada laporan kepada pihak yang 

berwajib maka akan menjadi percuma, alasan itu tidak akan berubah menjadi 

alasan yang  berkekuatan hukum. 

Praktik perceraian di luar sidang Pengadilan yang dilaksanakan di desa 

Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah sah secara 

syar‟i, tetapi tidak sah dalam hukum negara yang berlaku karena pada dasarnya 

perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan menimbulkan banyak 
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 Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan, 

(Jakarta: Akademi Persindo CV, 1986), hlm. 74. 
62

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI, (Gramedia, 

2014), hlm. 3. 
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mudharat. Adapun mudharat/ dampak yang akan ditimbulkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak ada kepastian hukum 

2. Tidak terpenuhinya hak-hak mantan isteri pasca perceraian  

3. Hak terhadap anak terabaikan 

4. Warisan  

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan pasal 152 Bab XVII 

bagian kesatu mengenai akibat talak sebagai berikut.Pasal 149 yang berbunyi: 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas  suami wajib: 

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau 

benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. 

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) 

kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah 

dijatuhkan talak ba‟in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuhnya 

apabila qabla al-dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun. 

Dalam Pasal 152 yang berbunyi: “Bekas istri berhak mendapat nafkah 

iddah dari bekas suaminya, kecuali bila nusyuz”.Dan juga diatur dalam undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab VII mengenai putusnya 

perkawinan sebagai beriku:  pasal 41 poin b dan c yang bunyinya: poin b. Bapak 

yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang 

diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi 

kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan ikut memikul biaya tersebut. 

Poin c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya 

penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 

Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh suami isteri yang akan 

melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam 
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perkawinan itu. Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihari anak, harus 

memelihara anak dengan sebaik-baiknya.Pemeliharaan anak bukan hanya 

meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti 

pendidikan formal dan pendidikan informal.Dalam hal ini siapapun yang 

melakukan pemeliharaan anak, menurut pasal 41 Undang-Undang no. 1 tentang 

Perkawinan ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anak 

sampai anak berumur 21 tahun. 

Oleh karena itu salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah 

mempersulit terjadinya perceraian.Suami yang diberi hak mutlak untuk 

menceraikan istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak 

suami untuk menceraikan istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada 

alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan. 

Sedangkan masyarakat di desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat belum mengindahkan peraturan yang sudah di tetapkan 

oleh Negara yang mengakibatkan banyaknya dampak-dampak negatif yang telah 

disebutkan di atas dan juga tidak sahnya perceraian menurut hukum negara 

meskipun alasan tersebut sudah sesuai secara undang-undang. 

Oleh karena itu ditegaskan bahwasanya penjatuhan talak harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan. Mengingat mudharat yang 

ditimbulkannya sangat banyak, jadi harus dilarang dan dinyatakan tidak sah 

berdasarkan prinsip sadduz-zari‟ah (menutup pintu yang membawa kepada 

kemudaratan).Fiqh dalam penetapan praktek talak di luar Pengadilan adalah fiqh 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di desa Peunaga Rayeuk 

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dengan mempertimbangkan 

masyarakat berdasarkan kemaslahatan masyarakat zaman sekarang. Agar hukum 

yang lahir bukanlah hukum yang “kaku” akan tetapi representatif dengan 

keadaan masyarakat. 
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Dengan demikian keabsahan talak sejatinya tidak hanya dengan melihat 

rukun dan syaratnya, akan tetapi juga melihat unsurnya yaitu:  

1. Prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan 

perubahan hukum yang mengaturnya. 

2. Praktek talak di luar Pengadilan memiliki unsur mUdharat /mafsadat dan 

lebih dominan kepada unsur mudharatnya dari pada unsur maslahatnya. 

Maka lebih didahulukan unsur menjauhkan sisi madharatnya, 

sebagaimana telah disebutkan dalam kaedah diatas. 

3. Fiqh bukanlah hanya terpaku kepada pendapat Para Ulama‟ dengan 

tanpa pertimbangan situasi dan kondisi. Adapun fiqh yang sesuai dengan 

konteks masyarakat di Desa Peunaga Rayeuk Kecamatan Meureubo 

Kabupaten Aceh Barat dalam hal perceraian adalah sebagaimana 

termaktub dalam hukum positif. Maka hukum perceraian di luar 

Pengadilan tidak sah, dan keduanya tetap bersetatus sebagai suami istri. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran-saran. Setelah meneliti tentang faktor dan dampak masyarakat desa 

Peunaga Rayeuk tentang dampak cerai talak di luar Pengadilan dapat memuat 

beberapa kesimpulan berkenaan pembahasan yaitu: 

1. Hukum dibentuk demi kepentingan masyarakat, namun masyarakat tidak 

mengetahui apa urgensi diciptakannya sebuah hukum. Karena 

masyarakat tidak memiliki rasa kepedulian terhadap hukum yang telah 

ada. Adanya ketidak pahaman hukum terhadap cerai talak yang 

seharusnya dilakukan di depan sidang pengadilan, ada 4 faktor akibat 

cerai talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan yaitu: faktor 

ekonomi, faktor agama, faktor waktu, dan faktor kurangnya pemahaman 

hukum dan kesadaran hukum. Oleh karena itu sangat penting 

mengetahui hukum agar masyarakat tau apa saja yang seharusnya 

dilakukan. 

2. Dampak yang terjadi ialah Pada praktek cerai talak tanpa putusan 

pengadilan banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak memenuhi 

akan hak dan kewajibannya yaitu: tidak ada kepastian hukum, tidak 

terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian, hak terhadap anak 

terabaikan, kewarisan, sehingga akan membuat sulit bagi para pihak 

untuk mendapatkan hak yang telah disebutkan di atas. Hal ini dapat 

merugikan salah satu pihak dan menguntungka salah satu pihak darinya. 

Sehingga tidak adanya keadilan yang akan didapat oleh pihak yang 

dirampas haknya. 

3. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-

undangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

pasal 41 yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya 



57 

 

 
 

yaitu PP No. 9 Tahun 1975. Khusus orang islam, berpedoman pada UU 

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di dukung juga dengan KHI 

Pasal 39 dan KHI pasal 149 dan 152 mengenai akibat talak. Praktek 

perceraian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di desa Peunaga 

Rayeuk Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tampak seperti 

legal atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga 

hak dan kewajiban yang telah di atur dalam Undang-undang No 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan  KHI pasal 149 dan 152 tidak bisa 

dituntut karena perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan 

tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan penelitian di atas, dalam rangka berkontribusi bagi 

perbaikan terhadap perkembangan masyarakat dan sistem hukum di indonesia 

umumnya dan khususnya di masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat 

maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Seharusnya para aparatur desa mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat, tentang tata cara dan prosedur perceraian yang benar, dan 

sebaiknya juga disampaikan oleh tokoh ulama setempat melalui ceramah 

atau khutbah, untuk mengenalkan masyarakat kepada sesuatu yang 

kurang bahkan tidak mereka ketahui. 

2. Bagi masyarakat desa Peunaga Rayeuk Kab. Aceh Barat, masalah 

perceraian sebaiknya diselesaikan melalui sidang pengadilan agar hak 

dan kewajibannya lebih terjamin dikarnakan adanya perlindungan 

hukum yang dapat “memaksa” jika terjadinya kecurangan yang 

dilakukan oleh salah satu pihak. 

3. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan memiliki banyak 

dampak negatif seperti: mut‟ah, hadhanah, nafkah iddah dll. Oleh karena 

itu perceraian harus di lakukan di depan sidang pengadilan agar 

menjamin hak-hak yang telah disbutkan di atas.  
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