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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

       Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan 

negara hukum atau rechtstaat, bukan berdasarkan kekuasaan belaka 

(machstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah 

negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19451.Dimana Undang-

Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin 

persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. 

Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan 

yang sama didepan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang 

biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara 

hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan 

sebagai dasar hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Segala hal yang 

menyangkut warga indosenesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, 

dengan ini dapat disingkatkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum 

yang berlaku di indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian 

juga merupakan permasalahan yang di atur dalam hukum Indonesia.       

                                                           
1 Jimly. A. Makalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan 
Keempat UUD 1945 disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional 
VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. 
Denpasar, 2003, hlm. 3 



 
 

 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan2 menjelaskan 

bahwa, ”Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang 

wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa." Dengan kata lain pernikahan sendiri adalah sebuah upacara 

pengikatan janji suci yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud 

meresmikan ikatan perkawinan dengan sah menurut norma yang berlaku di 

Indonesia sseperti norma agama, norma hukum dan norma sosial. 

Perkawinan disyariatkan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga 

yang sah menuju kehidupan bahagia didunia maupun diakhirat, dibawah 

kehendak ridho dan cinta yang Allah SWT berikan. 

       Dalam Perkawinan ada perceraian, perkawinan dengan perceraian 

terikat langsung, perceraian pada hakekatnya adalah putusnya suatu ikatan 

pernikahan anatara suami dan isti, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan 

terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan 

sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada 

yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Setiap 

manusia menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia dalam 

kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan 

yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses 

dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi 

dalam ikatan perkawinannya. R Soebakti SH mendefinisikan Perceraian 

                                                           
2 Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan 



 
 

 
 

adalah sebuah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim 

atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. 

       Perceraian sendiri adalah sesuatu perbuatan halal yang dimana 

memiliki prinsip dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT memang 

membenci suatu perceraian namun apabila dengan mempertahankan suatu 

pernikahan yang sudah tidak bisa ditemukan kebahagiaan dalam 

hubungannya maka jika dijalankan mudharatnya akan jauh lebih besar 

karena didalam ikatan tersebut sudah tidak ada keharmonisan dan 

menjalankannya dengan paksaan. Menurut Prof. Dr. H. Satra Effendi M. 

Zein MA3 dalam bukunya yang berjudul Problematika Hukum Keluarga 

Islam Kontemporer bahwa pada kondisi tertentu alternative perceraian 

terpaksa difungsikan karena hanya dengan suatu perceraian maka 

percekcokan dalam rumah tangga bisa diakhiri. Banyak faktor-faktor yang 

menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah 

faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh 

perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari – 

hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara 

maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap 

dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri 

maupun suami.  

       Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabia salah satu pihak telah 

mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak 

kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin 
                                                           

3 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer 
(Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004), hlm. 51 

 



 
 

 
 

mengalah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul : Tinjauan Yuridis Terhadap 

Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk 

menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah 

yang akan diteliti maka penulis memberikan rumusan masalah, yaitu : 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian? 

2. Akibat dan dampak apa sajakah yang timbul dari perceraian? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun Tujuan dari penelitian ini. 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Terjadinya perceraian 

pada Pengadilan Agama Kota Bontang. 

2. Untuk mengetahu akibat dan dampak yang timbul dari proses 

perceraian. 

3. Untuk memperluas wawasan pengetahuan dan analisis dalam 

perkara perceraian 

4. Untuk mengetahui akibat dan dampak apa sajakah yang timbul dari 

proses  perceraian. 

5. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar 

kesarjanaan di Fakultas Hukum 



 
 

 
 

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain : 

1. Memberikan pengetahuan tentang apa itu perceraian dan akibat, 

dampak yang timbul dari proses perceraian. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu 

pengetahuan hukum tentang masalah perceraian. 

3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang. 

4. Sebagai implementasi ilmu teori yang telah didapatkan di bangku 

kuliah. 

5. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat berguna dan sebagai rujukan bagi 

penelitian selanjutnya serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

referensi. 

6. Bagi Organisasi 

Hasil penelitian ini dapat berguna dan sebagai sumber rujukan 

informasi dalam menambah ilmu oleh pihak-pihak lainnya baik 

dalam dunia perkuliahan maupun dunia pekerjaan. 

7. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan sebagai ancuan 

dalam bahan kajian pustaka dalam melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 



 
 

 
 

D. Sistematika Penelitian 

 Dalam penulisan suatu karya ilmiah tentu saja penulis akan 

menggunakan suatu pedoman sebgai acuan dasar dari penulisan, agar 

penulisan ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan dalam hal 

pedoman yang dikeluarkan oleh Universitas Trunajaya Bontang dan untuk 

penulisan yang penulis lakukan berpedoman pada Penelitian Normatif 

yang sistematikanya antara lain : 

 Bab Satu, Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab  yaitu : Sub 

bab pertama Latar Belakang Masalah : pada sub ini penulis akan 

menguraikan apa yang melatar belakangi dari penulisan skripsi ini 

sehingga penulis tertarik untuk membahasnya dan sekaligus menentukan 

judul dari kripsi ini. Sub bab kedua Rumusan Masalah : penulis akan 

memaparkan permasalahan yang timbul kemudian menegaskan 

permasalahan yang akan dibahas selanjutnya. Sub bab ketiga Tujuan dan 

Kegunaan Penulis : penulis penguraikan tujuan apa yang akan dicapai 

sehubungan dengan penulisan skripsi ini kemudian menguraikan juga 

kegunaan dari penulisan ini baik pada penulis sendiri maupun kepada 

masyarakat. Sub keempat Sistematika Penulisan : seperti yang terurai 

sekarang ini. 

 Bab Dua, Tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab ; Tinjauan umum 

tentang Definisi Perkawinan, Definisi Perceraian, Prosedur Perceraian, dan 

Lembaga Pradilan Pemutus Perceraian. 



 
 

 
 

 Bab Tiga, Metode Penelitian, pada uraian ini penulis menguraikan 

penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan tahapan seperti 

berikut; terdiri dari Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, 

Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolahan atau 

Analisis Data dan terakhir yakni Sistematika Penulisan. 

 Bab Empat, Hasil Penelitian dalam bab ini penulis menguraikan 

semua hasil penelitian yang telah penulis lakukan baik berupa data 

sekunder maupun data primer, kemudian dari itu melakukan pembahasan 

atau analisa dari hasil penelitian tersebut. Dari hasil penelitian dan 

pembahasan yang penulis lakukan kemudian mencarikan solusi 

pemecahannya. 

 Bab Lima, Penutup, pada bab ini meliputi Kesimpulan dan saran 

Daftar Pustaka 

Jadwal Penelitian 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Perkawinan 

        Perkawinan merupakan suatu hal yang terkait pada sebuah kata 

perikatan, dimana perikatan tersebut merupakan ikatan janji suci yang 

dilakukan oleh dua orang laki-laki dan wanita. Perkawinan menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

tentang perkawinan4  merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita 

dengan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Perkawian memiliki tujuan yang sangat mulia sehingga 

apabila dilanggar maka akan mendapatkan hukumnya sesuai agama dan 

perundangan yang berlaku. 

Adapun pengertian perkawinan lainnya menurut pasal-pasal yang berlaku, 

seperti pasal 2 yang menyatakan bahwa : 

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu 

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

                                                           
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tentang 
Perkawinan 

 



 
 

 
 

Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan 

bahwa : 

1) Pada azasnya  dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boeh 

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami 

2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. 

Dalam pasal diatas mengandung asas-asas yang sebagaimana dimaksud, 

asas-asas perkawinan tersebut ialah : 

1) Asas kesepakatan5 yang dimana asas tersebut dijeaskan pada Bab II 

pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dalam 

asas ini harus memiliki kata sepakat anatara calon suami dan istri, 

dimana laki-laki dan perempuan saat menjalin ikatan harus dengan 

keinginan lahir batin mereka bukan karena paksaan dari faktor 

lainnya. 

2) Asas Monogami atau mutlak dan tidak dapat dilanggar. Maksudnya 

adalah perkawinan merupakan iktan perdata sehingga harus dilakukan 

di depan pegawai catatan sipil dengan memenuhi syarat dan rukun 

pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. 

Pria juga hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita juga 

hanya boleh memiliki satu orang suami, namun ada suatu 

pengecualian pada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

                                                           
5 Perdata and tagged asas, asas perkawinan, bw, Perdata, perkawinan, uu 
perkawinan on 14/05/2011 



 
 

 
 

1974 dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-

Undang perkawinan. 

Dari pengertian pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

adalah sebuah ikatan yang dimana merujuk pada sebuah jalinan sah yang 

dilakukan oleh sepasang suami dan istri untuk menjalin kehidupan 

bersama. Perkawinan bukan hanya mencangkup tentang syarat dan rukun 

pernikahan saja namun juga tentang bagaimana pernikahan harus 

dijalankan dan dilaksanakan baik hak dan kewajiban Seorang suami 

maupun istri, pengasuhan anak maupun lainnya.  

B. Definisi Perceraian 

  Perceraian merupakan problematika yang ada di pernikahan 

seorang suami dan istri. Menurut istilah perceraian adalah putusnya suatu 

ikatan perkawinan atau bubarnya suatu hubungan perkawinan yang mana 

arti melepas adalah memutuskan hubungan antara suami dan istri sehingga 

tidak memiliki hak dan menjalankan kewajiban untuk membina sebuah 

hubungan keluarga bersama lagi.  

Menurut KUHPerdata Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat 

terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat 

perceraian pada suatu perkawinan adalah sebagai berikut : 

1. Zinah (perbuatan yang dilakukan diluar pernikahan). 

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad tidak baik. 



 
 

 
 

3. Seseorng yang dikenakan penjara atau hukuman yang berat lagi 

setelah dilangsungkan perkawinan yang disebabkan oleh perkara 

kriminal. 

4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh seorang 

suami atau istri terhadap orang lainnya dengan membahayakan 

keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang 

membahayakan bagi istri maupun suami. 

Didalam perceraian terdapat rukun dan syarat-sah pada suatu perceraian 

antara lain yaitu : 

1. Suami adalah orang yang memiliki hak talak dan berhak 

menjatuhkannya secara mutlak terhadap istrinya. Untuk sahnya talak 

suami yang menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut : 

a. Baligh, karena talak merupakan perbuatan hukum maka harus 

dilakukan oleh orang yang sudah baligh atau sudah dewasa dalam 

jasmani dan rohaninya. 

b. Berakal, suami yang tidak sehat akal atau gila tidak akan sah dalam 

menjatuhkan talak terhadap seorang istrinya. Yang dimaksud 

dengan gila dalam hal ini ialah hilangnya akal atau rusak akal yang 

disebabkan karena sakit atau yang disebabkan karena rusak syaraf 

otaknya. 

2. Istri yang dilayangkan talak harus dalam keadaan yang suci belum 

dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci dan istri sedang hamil seorang 

anak dari suaminya tersebut. 



 
 

 
 

a. Sighat Talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap 

istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas), kinayah 

(sindiran), secara lisan atau ucapan, tulisan, isyarat bagi suami 

yang tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 

b. Qasdu (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang 

dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak bukan untuk 

maksud lain. 

Sebagaimana dijelaskan bahwa perceraian mempunyai sebab-sebab, 

perceraian tidak bisa terjadi hanya karena sepihak, ketentuan-ketentuan itu 

sudah di atur di dalam Undang-undang. Seperti yang tercantum di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena : 

Menurut Pasal 386 dan pasal 113 KHI tentang Perkawinan menyatakan 

bahwa perceraian dapat putus karena : 

a. kematian,  

b. perceraian  

c. atas keputusan Pengadilan. 

Adapun menurut Pasal 39 U ndang-Undang tentang perkawinan yang 

menyatakan bahwa : 

                                                           
6 Pasal 39 Perundang-Undangan 



 
 

 
 

a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti 

mendamaikan kedua belah pihak. 

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

suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam 

peraturan-perundangan tersendiri.7 

Dalam Pasal 114 KHI juga menyatakan perceraian sebagaimana yang 

dimaksud adalah : 

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

akibat talaq atau berdasarkan gugatan cerai. Dari pasal-pasal tersebut 

adapun penjelasan dari maksud yang tertera diatas yaitu : 

A. Kematian  

Dengan terjadinya kematian ikatan suami dan istri maka akan putus 

secara dengan sendirinya. Sehingga pihak yang masih hidup maka 

bisa melakukan pernikahan kembali jika segala persyaratan dan 

ketentuan yang dianjurkan sudah terpenuhi semua. Pernikahan yang 

putus karena kematian maka berlaku masa iddah 130 hari bagi 

wanitanya, meskipun belum pernah berhubungan. 

                                                           
7 Undang-Undang Republik Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam tentang 
perkawinan 



 
 

 
 

Masa iddah bagi seorang janda menurut Pasal 153 Ayat (2) KHI8 

adalah sebagai berikut:  

1) Apabila pernikahan putus karena perceraian, masa iddah bagi 

janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 

hari.  

2) Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, 

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu 

ditetapkan sampai melahirkan. Sementara masa iddah bagi isteri 

yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid 

karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.  

3) Apabila istri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya 

meninggal, maka masa iddahnya menjadi empat bulan sepuluh 

hari setelah suaminya meninggal dunia. 

B.  Atas keputusan pengadilan 

Pada dasarnya pembatalan perkawinan terjadi karena telah melanggar 

larangan perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua suami atau istri. 

Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Didalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 pasal 39 mengandung makna sebagai berikut : 

                                                           
8 Pasal 153 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 



 
 

 
 

1) Perceraian yang dilakukan di depan siding pengadilan akan sah 

apabila hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup 

antara suami dan istri untuk tidak dapat menjalankan kehidupan 

rumah tangganya secara bersama lagi. 

3) Perceraian tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

telah diberlakukan sehingga perceraian tersebut dapat disahkan. 

Pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19759 telah 

mengatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian 

sebagaimana disebutkan dalam PP 9 tahun 1975 adalah sebagai 

berikut : 

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

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 

karena hal lain di luar kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak yang lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

                                                           
9 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  tentang Tata Cara 
Perceraian dan Alasan perceraian. 



 
 

 
 

6. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.10 

C.Talak 

Aturan talak dapat di lihat dalam Pasal 114 KHI yang berbunyi : 

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian yang dimaksud tentang 

talak itu sendiri menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan 

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. 

Hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi : “Seorang suami yang 

akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik 

lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat 

tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang 

untuk keperluan itu.” 

1. Talaq Sunni  

   Merupakan talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan 

sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat yaitu : 

Seorang istri yang ditalak karena sudah pernah digauli, Istri dapat 

segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan 

suci dari haid.11 

2.  Talak Bid’i 

                                                           
10 Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata 
Cara Perceraian.   Alasan perceraian. 
11 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, hlm.194. 

 



 
 

 
 

   Talak bid’i yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau 

bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat 

talak sunni. Mengenai talak bid’i ini ada beberapa macam keadaan 

yang mana seluruh ulama’ telah sepakat menyatakan bahwa talak 

semacam ini hukumnya haram. 

a. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang 

dalam keadaan haid atau nifas. 

b. Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah 

menyetubuhinya pada masa suci tersebut, padahal 

kehamilannya belum jelas. 

  3.  Talak La’ Sunni Wala Bid’i 

a. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah 

digauli.  

b. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah 

haid atau istri yang telah lepas haid. 

c. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. 

4.  Talak ṣa’riḥ 

   Talak ṣa’riḥ adalah talak seorang suami yang tidak lagi 

membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan 

kata talak secara ṣa’riḥ (tegas) terhadap istrinya. Seperti dengan 

mengucapkan kata ‚aku cerai atau ‚kamu telah aku cerai, maka 

dengan itu ikatan tersebut sudah menjadi perceraian. 

2. Talak Kinayah 



 
 

 
 

   Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan 

talak atau selainnya. Misalnya perkataan suami ‚saya melepas kamu, 

atau kamu saya lepas, atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya 

tinggalkan atau kamu pulang saja kerumah orang tuamu dari 

berbagai macam talak di atas talak masih memiliki berbagai macam 

misalkan Talak Raj’I, Talak Ba’in. Talak Munjaz, Talak Mu’allaq, 

Khulu, lla, Li’an, Fasakh dan Dhihar. 

Dari definisi talak diatas maka talak merupakan upaya untuk 

melepaskan suatu ikatan perkawinan seorang suami terhadap 

istrinya, pada asalnya talak ini bersifat makruh namun perceraian 

tidak bisa dipungkiri akan terjadi, maka dari itu tak memiliki 4 sifat 

hukum didalamnya : 

1) Wajib, maksud dari kata wajib adalah talak yang dilakukan di 

depan hakim terhadap seseorang.  

2) Sunah, apabila didalam rumah tangga tidak lagi ditemukan 

kenyamanan didalamnya maka talak boleh diucapkan karena 

bila mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak bisa 

dilanjutkan maka akan menjadi mudharat bagi istrinya. 

3) Mubah atau boleh, dilakukan bila memang perlu terjadi dan 

didalamnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan 

perceraian tersebut, sehingga dalam perceraian tersebut akan 

membuat manfaat bagi suami dan istrinya. 



 
 

 
 

4) Haram, maksudnya adalah apabila suami melakukan talak 

tehadap istrinya tanpa sebab sedangkan istri sedang dalam 

keadaan haid atau suci dalam masa itu. 

D.  Cerai Gugat 

Menurut Undang-Undang Pemerintah dan Peraturan Pemerintah 

nomor 9 tahun 1975 Cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh 

suami atau isteri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kediaman tergugat (Pasal 40 UUP Pasal 20 ayat 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 KHI12 

menyatakan bahwa “Gugatan perceraian dajukan oleh istri atau 

kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi 

tempat tinggal pengguggat kecuali istri meninggalkan tempat 

kediaman tanpa izin suami”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cerai 

gugat merupakan Gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri atau 

kuasanya pada Pengadilan Agama, cerai gugat ini didasari atas 

perbuatan suami yang sudah tidak biasa ditoleri kembali oleh istri, 

cerai gugat ini hukumnya harus mewilayahi tempat tinggal penggugat 

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. 

C. Prosedur Perceraian 

Perceraian terjadi karena antara suami atau istri tidak dapat lagi 

mempertahankan mahligai pernikahan mereka. Cerai adalah jalan 
                                                           

12 Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 



 
 

 
 

terakhir untuk mengakhiri masalah rumah tangga yang terjadi. Jika itu 

sudah keputusan bersama, Di dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 

1974 dikatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 

Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan 

perundangan tersendiri pasal 40. Pengadilan yang di maksud adalah 

Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, Pengadilan Negeri 

bagi yang lainnya pasal 63 ayat 1 UU No. 1-1974 dan pasal 16 PP No. 9-

1975.   

1. Pengajuan Gugatan 

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal 

tergugat atau penggugat. Pengajuan tersebut harus dilakukan secara 

tertulis atau lisan kepada pengadilan agama menurut pasal 118 HIR 

142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 

oleh Undang-Undang Noor 3 tahun 2006. Terhadap penggugat 

dianjurkan meminta saran atau petunjuk kepada pengadilan agama 

tentang tata cara membuat surat gugatan, surat gugatan dapat 

diubah sepanjang tidak mengubah posta dan petitum, jika tergugat 

telah menjawab surat gugatan maka surat tersebut telah memiliki 

persetujuan dari tergugat. 

2. Pemanggilan Terhadap Pihak Perceraian 

Pemanggilan ini dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan 

perceraian. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita 

Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk Pengadilan Agama. 



 
 

 
 

Pemanggilan ini harus ditujukan langsung kepada pribadi yang 

bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai maka panggilan 

tersebut akan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan 

dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang 

patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-

lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. 

3. Proses Persidangan 

Proses persidangan ini dilakukan untuk memeriksa gugatan 

perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di 

Kepaniteraan. 

4. Perdamaian 

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum 

diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua 

belah pihak yang berpekara. Apabila tercapai suatu perdamaian 

maka gugatan perceraian tersebut akan dibatalkan. 

5. Putusan Perkara 

Dalam proses persidangan perceraian dalam sidangnya bersifat 

tertutup akan tetapi dalam proses pengucapan suatu putusan maka 

putusan itu bersifat terbuka. Dalam proses ini sebelum di 

jatuhkannya suatu putusan, selama gugatan perceraian atas 

permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat 

memberi izin kepada suami isteri untuk berpisah dan berbeda 

rumah, juga dapat menetukan nafkah yang harus ditanggung oleh 



 
 

 
 

suami dan hal-hal untuk menjamin pemeliharaan serta  pendidikan 

anak, hingga barang yang menjadi hak bersama serta dalam hal hak 

masing-masing.13 

Adapun kemungkinan yang Terjadi pada saat proses peridang 

Pertama: 

a. Para pihak datang 

1. Hakim akan mendamaikan kedua belah pihak; 

2. Hakim akan meneruskan sidang dengan pembacaan 

gugatan; 

3. Tergugat dibolehkan untuk meminta penundaan sidang. 

b. Para pihak tidak datang 

1. Apabila penggugat tidak hadir maka gugatannya 

digugurkan 

2. Apabila tergugat tidak hadir 

a. Satu kali tidak hadir, dipanggil sekali lagi; 

b. Dua kali tidak hadir, diputus verstek.14 

 

D. Lembaga Pradilan Memutus Perceraian 

 Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 194515 menegaskan 

bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, Sebagai konsekuensi 

dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh 

                                                           
13 K. Wantjik Saleh, Ibid 
14 https://www.pa-karanganyar.go.id/index.php/id/layanan-hukum/prosedur-
berperkara-perdata/cerai-gugat 

15 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 



 
 

 
 

penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan 

pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 

Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh 

sebuah Mahkamah Konstitusi. 

Pengadilan Agama adalah sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan yang 

mempunyai wewenang mutlak atau absolute competentie. Wewenang 

mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan 

peradilan. Peradilan Agama memiliki wewenang atau kompetensi 

peradilan yang diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU 

Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, wewenang tersebut 

terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut wewenang relatif 

Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo 

Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989, sedang wewenang 

absolut berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu 

kewenangan mengadili perkara-perkara perdata di bidang : 

a. Perkawinan. 

b. Kewarisan, Wasiat, Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum 

Islam.  

c. Wakaf, Zakat, infaq, sodakoh dan ekonomi Islam. 

Dalam ketentuan Pasal 50,  dalam terjadi sengketa menangani hak 

milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana 



 
 

 
 

dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi 

sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dala 

ruang lingkup peradilan umum.16 Dan untuk ruang lingkup kekuasaan 

kehakiman yang diberikan undang-undang kepada lingkungan 

Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU Nomor 7 Tahun 

1989 yang meliputi Pasal 49 sampai Pasal 53. Menurut Yahya 

Harahap17, ada lima tugas dan wewenang yang terdapat di lingkungan 

Peradilan Agama, yaitu:  

1. Fungsi kewenangan dalam mengadili perkara. 

2. Memberi keterangan, suatu pertimbangan, dan nasehat tentang 

hukum Islam kepada instansi pemerintah. 

3. Kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang.  

4. Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili suatu 

perkara di tingkat banding dan mengadili suatu sengketa 

kompetensi relatif. 

5. Bertugas mengawasi jalannya proses pradilan.  

Sedangkan perkara perceraian dan kewarisan selain orang-orang yang 

beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Negeri. Kekuasaan 

Peradilan Agama ini pada prinsipnya tidak berbeda terkait makna, 

perumusan dan cara pengaturannya dengan yang ditentukan untuk 

                                                           
16 Cik Hasan Basri, 2003, Peradilan Agama di Indonesia, cet IV, PT Raja 
Grafindo Persada, Jakarta. 

 
17 Yahya Harahap, Jakarta 



 
 

 
 

lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti 

dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta 

melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan 

tersebut. Metode penelitian merupakan karya ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didalam 

nya memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi:  

Prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, 

sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan 

selanjutnya diolah dan dianalisis. Hilway (1956)18 menyatakan 

penelitian merupakan suatu metode studi melalui penyelidikan yang 

hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh 

pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Metode Penelitian 

terbagi menjadi dua, yaitu metode penelitian Normatif dan Empiris. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua metode penelitian 

tersebut yaitu normative dan empiris dikarenakan sebagai landasan 

peneliti dalam memperoleh data yang lebih akurat.  

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 

seperti yang terurai dibawah ini : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis yang peneliti ambil adalah jenis data normative atau bisa   

disebut sebagai jenis data kepustakaan, dan data empiris atau bisa 

                                                           
18 Hilway (1956) Metode Penelitian. Jakarta 



 
 

 
 

disebut sebagai jenis data lapangan, yang dimana peneliti 

menggunakan kepustakaan dokumen, buku, jurnal terdahulu dan 

data yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan laporan 

dan catatan perkara yang terjadi. Kemudian peneliti menelusuri 

pemasalahan-permasalah yang terjadi sesuai objek yang peneliti 

lakukan sekarang. Kemudian menggali data dengan rinci tentang 

penelitian yang diambil. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat pasti karna di dalam penelitian ini 

menggunakan dasar hukum yang pasti sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

3. Lokasi Penelitian 

Tempat yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini 

adalah Pengadilan Agama Bontang yang beralamat di Jalan Awang 

Long nomor 69 Bontang, Kalimantan Timur. Dan untuk 

pelaksanaannya akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari 

dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Trunajaya 

Bontang. 

4. Sumber Data 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari 

Pengadilan Agama kota Bontang, Sumber data ini berisi 

tentang faktor penyebab terjadinya perceraian yang dimulai 

dari tahun 2019 dan data putusan perkara perceraian. 



 
 

 
 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data ini berasal dari data-data yang berhubungan 

dengan penelitian ini yang berupa dokumen-dokumen resmi, 

buku hasil penelitian terdahulu yang berwujud laporan, buku 

harian, artikel-artikel ataupun bahan-bahan pustaka lainnya 

yang berkaitan tentang perceraian. 

c. Sumber data tersier 

Sumber ini berasal dari website terpercaya yang dimana 

membahas tentang faktor-faktor dan penyebab terjadinya suatu 

perceraian. 

5.   Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode ini dilakukan secara langsung dengan media tanya 

jawab antara peneliti dengan narasumber yang bersangkutan 

pada Pengadilan Agama kota Bontang. 

b. Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang mendukung 

terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, artikel, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya. Data yang diambil pun hanya meliputi tentang 

perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bontang. 

6.  Pengolahan atau Analisis Data 



 
 

 
 

 Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang 

diperoleh dari penelitian diuraikan sehingga memberikan gambaran 

secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan disajikan secara deskriptif yaitu 

menggambarkan dan menguraikan keadaan atau sifat yang 

dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB IV 

DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Bontang 

 Menurut agama islam perceraian merupakan sesuatu yang halal tetapi 

merupakan hal yang sangat di benci Allah. Perkawinan adalah ikatan yang sah 

namun dalam perkawinan adakalanya terjadi suatu perselisihan yang 

mengakibatkan ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga. 19Perceraian yang 

terjadi pada orang yang beragama islam atau pasangan yang beragama muslim 

harus diselenggarakan di Pengadilan Agama yang dimana salah satu pihak harus 

berdomisili di daerah tersebut, semua tata cara dalam perceraian ini sudah diatur 

dalam Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 14  

sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Dengan adanya 

ketentuan ini maka banyak menimbulkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada 

khususnya. Dan untuk perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Bontang 

dibagi menjadi 2 jenis yang pertama adalah cerai talak dan cerai gugat. 20Cerai 

talak merupakan perceraian yang terjadi karena talak yang diberikan oleh suami 

terhadap istrinya dengan berbagai alasan-alasan yang terjadi, sedangkan Cerai 

gugat merupakan perceraian yang diakibatkan oleh pihak istri yang menggugat 

seorang suami dengan alasan yang sudah terjadi. Perceraian yang disebabkan oleh 

istri terhadap suami harus sesuai dengan syarat (istri tersebut) membayar tebusan. 

                                                           
19 Ibid 
20 Fachrina, 2005, ’’Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi kasus cerai gugat dalam 
Masyarakat Minangkabau kontemporer)”. Laporan Penelitian Forum HEDS. Jakarta 
 



 
 

 
 

Namun, di Indonesia perceraian harus dilaporkan dan dilakukan di hadapan 

Pengadilan Agama, maka dalam konteks ini istri harus mengajukannya gugatan 

tersebut pada Pengadilan Agama dan istri harus memberikan bukti dan alasan 

yang pasti terhadap pengadilan tersebut. 

 Dalam fenomena yang terjadi khususnya pada daerah kota Bontang ini 

jumlah perceraian hingga saat ini terus menerus mengalami peningkatan, 

contohnya pada tahun 2018 hingga tahun 2020 Pengadilan Agama Bontang sudah 

mengeluarkan akta cerai yang berjumlah 1.17821. 

Tabel 1.1. Jumlah perkara cerai yang diterima Pengadilan Agama Bontang  

Tahun 2018-2020 

No Jenis Perkara 2018 2019 2020 Total 

1 Cerai Talak 155 148 120 423 

2 Cerai Gugat 316 327 350 993 

 

 Dari table diatas dapat dilihat bahwa tingkat perceraian yang paling tinggi 

adalah cerai gugat, dimana perceraian tersebut merupakan perceraian yang 

diajukan oleh pihak istri tehadap suaminya. Namun dari sekian banyaknya jumlah 

perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Bontang tidak semata-mata semua 

akan dikabulkan. Ada yang dikabulkan karena memang pernikahan tersebut sudah 

tidak dapat dirukunkan kembali, ada yang perkaranya dicabut kembali oleh 

penggugat yang dimana perkara tersebut sudah ditemukan titik terang untuk 

                                                           
21 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tahun 2018-2020 



 
 

 
 

berdamai kembali, dan ada gugatan permohonan perkara yang ditolak atau 

digugurkan oleh Pengadilan Agama Bontang karena suatu faktor yang tidak 

relative atau tidak memenuhi syarat dalam mengajukan perkara perceraian. 

 Tabel 1.1.Keadaan perkara tahun 2019 Pengadilan Agama Bontang. 

Sisa 

tahun 

2018 

Perkara 

masuk 

2019 

Jumlah 
Perkara di 

cabut 

Perkara 

dikabulkan 

66 475 541 62 406 

 

Tabel 1.2.Keadaan perkara tahun 2020 Pengadilan Agama Bontang. 

Sisa 

tahun 

2019 

Perkara 

masuk 

2020 

Jumlah 
Perkara 

di cabut 

Perkara 

dikabulkan 

Perkara 

sisa tahun 

2020 

44 470 514 44 428 8 

 

 Putusnya suatu perkawinan diatur dalam Undang-Undang Bab VIII 

Pasal 38 hingga pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam hal ini 

bahwa perkawinan adalah putusnya ikatan yang terjadi karena sebab kematian, 

perceraian dan putusan pengadilan. Berikut merupakan faktor-faktor penyebab 

terjadinya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama kota Bontang kurun 

waktu 3 tahun yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020 dan merupakan perkara 



 
 

 
 

yang sudah diputus atau perkara yang sudah diselesaikan dan memiliki akta cerai 

secara sah.22   

Tabel 1.3. Perkara yang diputuskan atau diselesaikan tahun 2018-2020 

No 
Faktor Penyebab 

Perceraian 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 
Jumlah 

1. Mabuk - - 1 1 

2. Madat - - 3 3 

3. Judi - 1 - 1 

4. 
Meninggalkan salah satu 

pihak 
68 61 35 164 

5. Dihukum penjara 5 2 8 15 

6. Poligami - 2 - 2 

7. KDRT 2 6 12 20 

8. 

Perselisihan dan 

pertengkaran terus 

menerus 

288 284 324 896 

9. Murtad - 1 2 3 

10. Ekonomi 4 20 52 76 

Jumlah Akta Cerai 364 377 437 1.178 

 

                                                           
22 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya 
Perceraian tahun 2018-2020. 



 
 

 
 

   Menurut table diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

menjadi penyebab utama terjadinya perceraian yang paling tinggi pada 

Pengadilan Agama Bontang adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus 

menerus dengan total keseluruhan 896 perkara, faktor madat sebanyak 3 

perkara, faktor meningalkan salah satu pihak sebanyak 164 perkara, faktor 

dihukum penjara sebanyak 15 perkara, faktor poligami sebanyak 2 perkara, 

faktor KDRT sebanyak 20 perkara, faktor murtad sebanyak 3 perkara, Faktor 

ekonomi senyak 76 perkara dan untuk presentase terendah dalam perceraian 

yaitu faktor mabuk dan judi dengan masing-masing kasus sebanyak 1 perkara. 

Dengan ini maka dapat dilihat bahwa pengadilan agama bontang dari tahun 

2018 hingga 2020 sudah mengeluarkan akta cerai sah dengan total 

keseluruhan sebanyak  1.178 akta cerai.23 

   Adapun seorang hakim yang memiliki pertimbangan dalam 

memutuskan sebuh perkara dengan faktor-faktor yang mendasar dalam setiap 

perkara, setiap keputusan seorang hakim semua telah ditetapkan di dalam 

Undang-Undang, karena seorang hakim tidak bisa memutuskan sebuah 

perkara apabila seorang hakim tidak memiliki keputusan hukum yang tetap 

oleh karena itu sebagai seorang hakim yang diberikan kewenangan 

memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak diperbolehkan untuk berbuat 

sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Dalam pertimbangan hakim 

yang bersifat yuridis Hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di 

dalam persidangan dan telah ditetapkan oleh undang undang sebagaimana hal 

yang harus dimuat di dalam putusan harus ada keterangan dan bukti-bukti 
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secara sah, oleh karena itu Hakim dianggap sebagai sosok yang paling 

dipercaya oleh masyarakat dalam memutuskan sebuah perkara karena 

diharapkan mampu bersifat adil dan aktif. Mengenai faktor-faktor yang 

menjadi perceraian pada Pengadilan Agama Bontang dikelompokkan sebagai 

berikut:    

 a. Faktor Moralitas 

 Faktor ini dibagi menjadi 3 yaitu, mabuk-mabukan, madat, dan 

judi.  

 Faktor karena mabuk-mabukan adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, faktor ini dapat 

menghilangkan kesadaran seorang pelaku sehingga pelaku dapat 

melakukan sesuatu diuar kesadarannya atau sesuatu yang tidak dapat 

dikontrol. Adapun pembagian dalam faktor ini; 

- Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak 

ada perkara yang diputuskan dari faktor tersebut. 

- Pada Tahun 2020 sebanyak 1 perkara yang diputuskan. 

 Faktor karena Madat 

- Pada tahun 2019 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak 

ada perkara yang diputuskan dari faktor ini. 

- Pada tahun 2020 sebanyak 3 perkara yang diputuskan 

 Faktor karena Judi 

- Pada tahun 2019 ada 1 perkara yang diputuskan dari faktor tersebut. 



 
 

 
 

- Pada tahun 2020 tidak ada perkara yang ditimbulkan sehingga tidak 

ada perkara yang diputuskan dari faktor tersebut. 

 b. Faktor meninggalkan salah satu pihak 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 61 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 35 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

 c. Faktor Hukuman 

 Faktor ini disebabkan karena salah satu pihak menjalani sebuah 

hukuman untuk beberapa tahun kedepan, sehingga membuat keadaan 

rumah menjadi terbengkalai hancur dan tidak terurus kembali hal ini 

dapat membuat keadaan dalam rumah tangga menjadi tidak berjalan 

sebagaimana mestinya keadaan dalam rumah tangga pada umumnya. 

Dapat disimpulkn bahwa faktor ini tidak dapat terjadi apabila jangka 

hukuman hanya selama 1 bulan penjara, seseorang dapat menggugat 

pasangan hidupnya apabila salah satu pasangan tersebut mengalami 

hukuman penjara minimal 5 tahun maupun lebih dari 5 tahun atau 

dengan jangka panjang kedepannya. Seseorang dapat menggugat pihak 

yang dipenjara untuk melakukan perceraian dikarenakan pihak tersebut 

sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pasangan untuk jangka yang 

lama. Dan apabila hal tersebut jelas adanya dan pasangan tersebut 

mampu membuktikan berupa bukti berupa lampiran putusan pidana 

maka pengajuan permohonan perceraian dapat dikabulkan oleh pihak 



 
 

 
 

pengadilan agama. Adapun catatan bukti perceraian yang terjadi karna 

faktor ini mulai dari tahun 2019 hingga 2020 : 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 8 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

 d. Faktor Poligami 

 Poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan lebih dari 

seorang istri dengan jangka waktu yang terjadi secara bersamaan. 

Dalam hukum islam memperbolehkan praktik poligami apabila 

poligami tersebut tidak melebihi dari 4 orang istri, dalam islam juga 

poligami diperbolehkan apabila hal tersebut sudah sesuai dengan 

ketentuan dan persyaratan yang ada24, Namun dapat disimpulkan bahwa 

tidak semua istri mengizinkan seorang suami nya untuk memiliki istri 

lebih dari satu, dan pada umumnya juga pihak suami banyak yang 

melalukan hal tersebut dibelakang atau tanpa pengetahuan seorang istri 

pertama nya dengan hal ini maka pernikahan tersebut dapat dikatakan 

tidak sah karna tidak mendapatkan restu dan melenceng dari 

persyaratan yang dianjurkan. Hal ini juga dapat membuat hancurnya 

rasa kepercayaan seorang istri terhadap suami nya, membuat seorang 

istri merasa suami tersebut tidak memiliki keadilan dan sebagai pihak 

yang merasa dirugikan juga pihak istri dapat mengajukan perceraian 
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apabila hal tersebut dapat dibuktikan maka perceraian dalam faktor ini 

dapat terjadi. Adapun perkara yang terjadi yang disebabkan oleh faktor 

ini : 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2 perkara yang diputuskan dari 

faktor tersebut. 

- Pada tahun 2020 tidak ada perkara yang ditimbulkan dari faktor 

tersebut sehingga tidak ada perkara yang diputuskan untuk tahun 

ini. 

 e. Faktor KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga 

   Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut KDRT 

merupakan kekerasan yang terjadi secara fisik maupun mental. KDRT 

ini dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu kekerasan psikologis, 

pelecehan fisik, seksual dan penuntitan. Dalam faktor ini maka dapat 

membuat tekanan yang mendalam pada salah satu pihak sehingga 

membuat ketidak nyamanan, ketidak harmonisan, dan tidak menjamin 

keamanan nya dalam rumah tangga, sehingga membuat salah satu pihak 

merasa terancam keberadaan nya hidup dengan rasa ketakutan yang 

sangat parah dan mendalam. Hal ini sudah sangat dilarang dan memiliki 

hukum pastinya di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 

tentang Pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 116 Terhadap penelantaran rumah tangga. Dalam 

pasal tersebut menjelaskan bentuk kekerasan fisik adalah berupa rasa 

sakit, melalui penamparan, pemukulan, penusukan bahkan 



 
 

 
 

menyebabkan kematian. Dengan alasan ini salah sau pihak dapat 

melaporkan ke pihak yang berwenng untuk mengajukan permohonan 

cerai apabila hal tersebut dapat dibuktikan secara fisik melalui visum 

sehingga dapat meyakinkan seorang hakim untuk memutus perceraian 

tersebut karena cerai merupakan jalan keluar sau-satunya bagi pasangan 

yang sudah mengalami faktor ini. Adapun pembagian untuk perkara 

yang terjadi karena faktor ini yaitu :   

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 6 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 12 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

 f. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 

 Perselisihan merupakan kasus yang sudah pasti ada dan terjadi 

dalam rumah tangga, tidak memungkinkan bahwa setiap rumah tangga 

tidak ada yang namanya perselisihan.  Perselisihn merupakan keadaan 

dimana hal ini biasa disebabkan oleh perbedaan pendapat antara 

seorang istri dan suami, mulai dari perbedaan dalam pengurusan rumah 

tangga, perselisihan masalah nafkah dan lain sebaginya. Adapun 

pembagian perkara mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu: 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 284 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 324 perkara yang diputuskan 

untuk faktor ini. 



 
 

 
 

 g. Murtad 

 Murtad adalah berpindah nya sesorang yang beragama islam ke 

agama lain. Maksudnya adalah orang yang pindah agama tersebut benar 

berpindah keyakinan dan perpindahan sosial di kehidupannya, orang 

tersebut meninggalkan syariat agamanya semula beserta kewajiban-

kewajibannya, sudah diterima oleh masyarakat agama yang baru dia 

anutkan dan benar-benar melaksanakan ajaran yang baru tersebut. 

Murtad memiliki kaitan yang erat dalam hukum positif di Indonesia 

maksudnya adalah murtad yang dilakukan secara resmi dengan alat 

bukti yang ada dapat menimbulkan kepastian hukum, sesuai dengan 

keputusan Mahkamah islam tinggi tanggal 07 januari 1939 No.A;6;9 

menyatakan bahwa murtad itu harus terbukti di hadapan sidang 

Pengadilan agama yang dilakukan tanpa paksaan dan ancaman. Dalam 

permasalah perceraian di Indonesia perceraian karna murtad harus 

melalui Pengadilan dengan begitu perceraian tersebut bisa dikatakan 

sah. Faktor murtad ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat, dan 

perbedaan dalam menjalankan kewajiban-keawjiban yang saling 

bertentangan sehingga menimbulkan ketidaklarsaan dan ketidak 

nyamanan sehingga hal tersebut dapat dilakukan. Adapun pembagian 

jumlah dari faktor tersebut di setiap tahunnya, yaitu : 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 



 
 

 
 

 h. Faktor Ekonomi 

   Ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya di setiap permasalahan yang ada. Faktor ekonomi yang 

terjadi dalam rumah tangga akan menyebabkan semua yang ada 

menjadi sulit, faktor ini bisa dikategorikan menjadi 2 hal yang pertama 

adalah pemecatan seorang suami di perusahaan nya atau ketidak 

milikan pekerjaan dari seorang suami sehingga tidak dapat memenuhi 

kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan nafkah untuk keluarganya, dan 

yang kedua adalah ketidakpuasan seorang istri terhadap nafkah yang 

diberikan seorang suami, selalu menuntut seorang suami untuk 

memenuhi kebutuhan yang dimana kebutuhan tersebut tidak harus di 

penuhi seperti berbelanja barang milik istri pribadi yang dimana tidak 

ada hubungan nya dengan kebutuhan keluarga tersebut. 

   Jika disimpulkan bahwa faktor ini merupakan faktor ketidakpuasan 

dan kurang bersyukurnya terhadap sesuatu yang dia punya dan 

dikarenakan ketidakamanahan nya seorang suami dalam menafkahi 

keluarganya. Adapun perkara yang diputus dari faktor ini yaitu 

berjumlah : 

- Pada tahun 2019 yaitu sebanyak 20 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 

- Pada tahun 2020 yaitu sebanyak 52 perkara yang diputuskan dari 

faktor ini. 



 
 

 
 

 Berikut merupakan alasan mengapa seseorang melakukan perceraian , 

akibat dan dampak yang terjadi dari perceraian yang berhasil penulis dapatkan 

secara acak oleh orang-orang yang terlibat perkara perceraian tersebut. 

 Narasumber satu warga Tanjung Limau Bontang, Inisial DWR atau Niti25 

 Niti merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dan suaminya adalah anak 

pertama dan anak satu-satunya dikeluarganya. Mereka saling kenal saat 

masih duduk di sekolah menengah atas, lalu mereka menjalin hubungan 

(pacaran) hingga lulus sekolah, setelah lulus tahun 2013 mereka 

melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius meskipun suaminya 

tersebut belum memiliki pekerjaan. Pada awalnya niti yakin bahwa setelah 

menikah pasti akan mendapatkan rezeki dan pekerjaan yang layak karena 

niti menganggap bahwa suami nya ini adalah laki-laki yang bertanggung 

jawab dan pekerja keras. Namun silang 1 tahun suami nya tak kunjung 

mendapatkan pekerjan bahkan suaminya selalu bermain tanpa memikirkan 

perasaan Niti, Dilanjut hingga 2 tahun kemudian Niti mengandung anak 

hingga anak nya lahir ibu mertuanya lah yang membiayain semua 

kebutuhan Niti dan anaknya. 

 Hingga 3 tahun kemudian anak Niti sudah berusia satu tahun, suaminya 

tetap tidak bekerja, karena Niti tidak bisa terus bergantung ke mertuanya 

akhirnya Niti pun bekerja untuk membiayai kebutuhan keluarga dan 

anaknya, karena Niti tidak bisa selalu bergantung terhadap ibu mertuanya. 

Setelah Niti bekerja setiap bulan gaji tersebut setengah nya akan diberikan 

terhadap suaminya untuk di tabung. Hingga akhirnya beberapa bulan 
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kemudian anak Niti sakit, Niti pun meminta uang tersebut kepada 

suaminya namun uang tersebut tidak ada, akhirnya Niti dengan terpaksa 

meminjam uang kepada orang tua Niti untuk pengobatan anaknya. Setelah 

anak Niti sembuh niti bertanya terhadap suaminya namun tiba-tiba 

suaminya berkata sesuatu yang kasar menyebabkan hati Niti sakit. Berhari-

hari suaminya selalu berkata kasar setiap harinya bahkan bermain tangan 

terhadap Niti apabila tidak dikasih uang oleh Niti.  

 Hingga kejadian 3 hari suami Niti tidak pulang kerumah, Kejadian ini 

membuat Niti curiga namun Niti diam karena Niti tidak ingin pernikahan 

ini hancur, namun kejadian itu terus berulang setiap minggunya. Tiba-tiba 

saat malam hari Niti mendapat kabar bahwa suaminya masuk ditangkap 

oleh polisi, Niti yang kaget menitipkan anaknya ke orangtua nya dan 

bergegas ke kantor polisi. Setelah mendapat penjelasan ternyata selama ini 

suami adalah pemakai barang haram dan dilarang dan akhirnya suami nya 

masuk penjara untuk kurun waktu yang sangat lama. Setelah kejadian ini 

Niti tidak ingin anak Niti mendapat aspek social dari kejadian yang 

suaminya lakukan. Niti pun pindah ke rumah orangtua nya kembali dengan 

anak nya, hingga akhirnya terlintas di hati ini untuk mengakhiri 

pernikahan ini, karena memang dari awal suami nya tidak pernah 

menafkahi dirinya hingga dia memiliki anak. Hingga saatnya Niti 

menggugat suaminya itu. 

 Niti pun berkata “Saya menggugat suami saya bukan karena alasan saya 

bosan atau seperti apa, Saya hanya capek dengan suami saya yang selalu 

main tangan saat belum dipenjara, suami saya juga selalu menghabiskan 



 
 

 
 

uang saya  tetapi dia tidak mau bekerja, kebutuhan rumah tangga selama 

ini selalu saya yg penuhi mulai dari kebutuhan rumah, kebutuhan anak. 

Mantan suami saya itu kalua tidak dikasih uang selalu mukul saya, saya 

geram selama ini saya selalu sabar tapi lama kelamaan semakin melunjak, 

sampai pada saatnya dia dipenjara saya sangat terpukul atas kejadian itu 

maka dari itu saya putuskan untuk menggugat cerai suami saya, ini 

keputusan yang benar menurut saya, saya harus menyelamatkan diri saya 

dan anak saya dari hal ini” 

 Dalam persidangan suaminya merasa keberatan bercerai dengan Niti, 

namun Majelis Hakim sudah menyetujui alasan Niti mengajukan cerai. 

Setelah 3 minggu dan putusan akhirnya Niti resmi bercerai dengan 

suaminya. Hak asuh anak tetap berada di tangan Niti. Kemudian setelah 

berpisah Niti dan anaknya tetap tinggal di rumah orangtuanya hingga 

akhirnya 2 tahun kemudian Niti menikah kembali dengan laki-laki yang 

bertanggung jawab dan menjadi suami nya yang sekarang. Suaminya 

sangat sayang dengan anaknya hingga anak nya sekolah pun dibiayai oleh 

suami Niti, Dan kini kehidupan Niti dan anaknya sangat bahagia dan Niti 

pun diberikan rumah dan akhirnya sekarang mereka tinggal dirumah 

pribadi sendiri. 

 Narasumber dua warga loktuan, Nia26  

 Nia adalah warga loktuan, dan suaminya bertempat tinggal di Samarinda. 

Awal mula mereka berkenalan disamarinda saat Nia liburan di hari pekan, 

mereka pun bertukar nomor hanpone. Lalu Nia pun pulang kebontang 

                                                           
26 Waancara Narasumber Tanggal 25 Juni 2021 



 
 

 
 

karena Nia harus bekerja kembali di hari senin, Mereka pun saling 

berhubungan setiap hari nya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk 

berpacaran. Tiga tahun kemudian mereka pun menikah dan suami nya 

pindah ke Bontang karena Nia tidak bisa melepaskan pekerjaan nya yang 

disini. Hingga akhirnya satu tahun kemudian mereka mendapatkan kabar 

bahagia yaitu suami Nia mendapatkan pekerjaan dan Nia mengandung 

anak yang ternyata sudah berusia 3 bulan, setelah anak nya lahir mereka 

memutuskan untuk membeli rumah lalu membeli mobil karena mereka 

ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga terutama anak pertama 

mereka. 

 Setelah anak mereka berumus 6 tahun Nia merasa bahwa suami nya sudah 

tidak sayang lagi dengan dirinya seperti dulu waktu awal menikah. Bahkan 

sesekali suaminya memukul Nia dan anak nya, Nia sangat marah karena 

tidak terima anak nya diperlakukan seperti itu juga. Percecokkan pun terus 

terjadi setiap harinya hingga akhirnya Nia menitipkan anaknya kepada 

ibunya karena Nia tidak ingin melihat anaknya menangis setiap mendengar 

perkelahian mulut antara dirinya dan suaminya. 

 Sewaktu malam Nia ada acara dengan rekan-rekan kantornya di suatu 

tempat namun ada hal yang sangat mengejutkan Nia melihat suaminya 

sedang makan berdua dengan wanita lain. Disitu Nia tetap sabar dan tidak 

menegur karena Nia sedang bersama rekan-rekan kantornya sesampainya 

di rumah Nia bertanya namun suaminya malah memukul dan memaki nya. 

Hari demi hari suami Nia sering izin dinas ke samarinda karena Nia curiga 

akhirnya dia mencari tau kebenaran nya dan ternyata suami Nia sudah 



 
 

 
 

menikah kembali secaram diam-diam. Nia pun bertanya terhadap 

suaminya akhirnya suaminya pun mengakui nya karena perasaan sayang 

dan Nia memikirkan anaknya Nia berusaha sabar dan menerima poligami 

ini. Namun hingga 1 tahun kemudian Nia merasa bahwa suaminya tidak 

adil dalam memperlakukannya bagaimana tidak adil mobil yang dibeli 

oleh dirinya diberikan kepada istri kedua nya bahkan Nia jarang terima 

nafkah dari suaminya. 

 Karena merasa rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan kembali, Nia 

pun mengajukan gugatan perceraiannya. Nia pun bertaka “Saya sebagai 

istri sudah tidak sanggup apabila saya melanjutkan pernikahan ini, saya 

menganggap bahwa dalam pernikahan saya sudah tidak ada keadilan 

untuk saya semenjak suami saya menikah lagi dengan wanita lain. Saya 

sangat merasa diperlakukan tidak adil bahkan terhadap anak saya juga 

seperti itu. Saya selama ini berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dan 

anak-anak saya sendiri tanpa ada nafkah dari suami saya selama 1 tahun 

lebih. Saya sangat merasa capek maka dari itu saya menggugat suami 

saya dan saya menganggap bahwa keputusan saya benar karena saya 

sudah tidak sanggup menanggung sakit hati dan beban yang diberikannya 

dan saya tidak ingin menyakiti anak-anak saya dengan perilaku mantan 

suami saya itu”27 

 Kemudian saat sidang perceraian suaminya tidak pernah hadir di setiap 

panggilannya, Namun untuk siding selanjutnya hakim tetap membacakan 

gugatan cerai nya dengan dasar pembuktian-pembuktian yang sah yang 
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diberikan Nia. Nia juga menggugat semua harta selama pernikahan 

mereka, harta ini disebut harta gono gini dan Hak asuh anak nya. 

 

   Dari kedua wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dan 

dampak yang timbul dari perceraian yang paling utama adalah masala harta 

goni gini, masalah hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Dan secara 

hukum akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Pasal 

41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu : 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak 

- anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi 

keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat 

menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isteri. 

Kemudian akibat dan dampak hukum perceraian sebagaimana diuraikan 

diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Harta Gono Gini 

 Harta bersama atau biasa disebut sebagai harta gono gini adalah 

harta milik bersama yang diperoleh selama masa pernikahan. Demikian 



 
 

 
 

juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung 

adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau 

suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami 

mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah 

atas nama siapa harta itu didaftarkan  Dalam harta bersama ini suami 

isteri tidak dapat bertindak dengan keinginannya masing-masing tetapi 

harus ada persetujuan kedua belah pihak, dan apabila perkawinan 

tersebut putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing28. Yang dimasud hukumnya adalah hukum 

agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.  

 Mengenai pengaturan tentang harta kekayaan dalam perkawinan 

secara tegas diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi 

Hukum Islam sebagai berikut :  

1. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam Adanya harta bersama dalam 

perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 

masing-masing suami atau isteri. 

2. Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam  

a) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami 

dan harta isteri karena perkawinan. 

b) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh 

olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak 

suami dan dikuasai penuh olehny 

                                                           
28 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet. 2, Transmedia 
Pustaka, Jakarta, 2008 
 



 
 

 
 

3. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (Suami bertanggung jawab 

menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri). 

4. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam  

a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di 

atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. 

b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda 

tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. 

c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak 

maupun kewajiban 

  Seperti yang diakatakan bahwa selain dengan Undang-Undang 

harta bersama dapat dibagi dengan hukum adat dan hukum lainnya. Namun 

apabila dalam hal istri terbukti tidak bersalah, maka harta bersama akan 

paling tinggi didapatkan oleh pihak istrinya.  

2. Terhadap Anak 

   Dalam hal perceraian yang sangat berat adalah masalah anak. 

Perceraian akan membawa akibat yang besar terhadap anak yang telah 

dilahirkan dalam pernikahan tersebut, anak akan mendapat pilihan dengan 

harus memilih salah satu dari kedua orang tuanya29, anak akan diberatkan saat 

disuruh  untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Karena anak menganggap bahwa 

keluarga adalah tempat berlindung yang paling aman namun pada nyatanya 

dalam perceraian ini keluarga adalah tempat yang hancur bagi dirinya. Anak-

anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat 

                                                           
29 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 4, Akedemia Pressindo, Jakarta, 2004 



 
 

 
 

menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Akibat lain nya adalah akan adanya kegoncangan jiwa yang besar, 

yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin 

kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan 

tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan 

gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. 

  Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan bahwa: 

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka 

sebaik-baiknya. 

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat 1 adalah sampai anak 

itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus 

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

 Berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 106 Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: 

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya. 

b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak 

pemeliharaannya. 

c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan faktor yang terjadi dibagi menjadi dua yaitu cerai talak dan  

cerai gugat dan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, mabuk, 

madat, judi, perselisihan dan lain sebagainya serta baik karena kekhawatiran akan 

nasib diri dan anak-anak setelah pasca perceraian. Dari sekian banyak perceraian 

yang sudah diputus bahwa percerain tersebut menimpa pasangan usia 20 hingga 

40 tahun dengan rerata usia perkawinan yang masih di bawah 10 tahun lamanya. 

Tingginya angka perceraian di Kota Bontang tidak mudah ditekan meskipun telah 

diminimalisir oleh Pengadilan Agama Bontang, yaitu dengan melakukan proses 

mediasi lewat mediator dan pemberian nasihat di setiap persidangan oleh majelis 

hakim namun hasilnya tetap meningkat pertahunnya. 

 

B. Saran 

1. Masih diperlukan nya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-

Undang Perkawinan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama kegiatan 

penyuluhan keagamaan yang harus lebih di maksimalkan dalam 

mempersiapkan calon pengantin yang akan menikah agar mereka dapat 

mengerti hukum-hukum perkawinan dan dapat membina keluarga yang 

sakinah, mawadah, warohmah kedepannya.  

2. Bagi seorang isrti yang akan melakukan gugatan cerai, sebaiknya sudah 

mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajiban menurut 



 
 

 
 

peraturan serta mengetahui konsekuensi yang akan terjadi sehingga dapat 

memanfaatkan untuk perlindungan yang menguntugkan bagi pihaknya.  

3. Setelah bercerai peran orang tua sangat penting dalam mendidik anaknya 

sebagai generasi penerus. Jika anak telah mendapatkan dampak yang 

ditimbulkan akibat perceraian tersebut maka orang tua berperan aktif agar 

anak tidak merasa depresi dan dapat melupakan trauma yang telah terjadi 

sehingga anak dapat menjalankan hidup kedepannya tanpa bayang-bayang 

dan rasa takut.  
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