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penulis jadikan inspirasi dan pemikiran
amal baik mereka diterima disisi Allah

hasil diskusi tersebut seba.

dalam buku Teks ini. Se.

SWT dan diberi balasan
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namun penulis tetap berharap buku ini dapat bermanfaat untuk
semua. Oleh karenanya, dengan adanya kritik dan saran
membangun dari para pembaca, sangat penulis harapkan c

perbaikan di masa yang akan datang. Terimakasih.

Bandar Lampung, Juli 2018

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
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A Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia. Tujuan

perkawinan di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang

harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya

ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam

memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam

kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan

kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau

merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping

itu, perkawinan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa

kasih sayang sesama manusia yang dapat diharapkan untuk

melestarikan proses historis keberadaan manusia di dunia ini yang pada

akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai sendi

dasar dalam kehidupan masyarakat.l

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas

dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan

mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami istri. Tanpa

adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-

hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi

perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era modern sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan

baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang

dihadapi sehingga bukan saja berbagai pmblem yang dihadapi bahkan

kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi

rDiarnal t_atief. Ancku HukLrn ]'crtcruiun tli lutlLtncsiLt (Jakarta: Ghalia lndoresia, 1982). hlm. l2
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dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas
dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat
menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama
permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan ke arah
perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami
istri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat vang mempengaruhi
perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lervat film atau
media lnassa berpengaruh terhadap alasan perkau,inan dan perceraian,
seperti sikap pemberani mengambil putusan cerai terhadap
pasangannya tanpa harus ada rasa "malu" dengan lingkungan
masyarakatnya. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah

dan meneruskan generasi selanjutnya. Dalam korelasinva dengan
perceraian, saat inr masyarakat begitu mudah memutuskan hubungan
suami istri ketika dirasakan disharmonisasi dalam keluarga.

Dampak dari krisis ekonomi plrn tllrut memicu peningkatan
perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat r-ang semakin terbebar-ri
dengan tingginya harga kebutuhan, banvaknva kasus pemutusan
hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan
keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan muncuilah konflik
keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknva tontonan
perceraian di kalangan artis dan tokoh masr,arakat, pola budaya
masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau
tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan ragi hal tabu
yang selayaknya dihindari.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu keadaan/peristiwa
dalam hubungan suami istri ketika tidak lagi ditemui keharmonisan
dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian, undang-undang
perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan
bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab putusnya perkawinan, di
samping sebab lain, yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebekti
mendefinisikan perceraran sebagai penghapusan perkawinan karena
keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.2

:Socbckti. htkok-y*ok Huktnt Perclutu. Cct. aql. (Jakafta: p.T. lnter Nlassa. l9g7). hlnr. 2.1

Aspelll■■:lelヽ善IⅢ警・ l曝掛:鰤口1・silⅢⅢ■lelll

menunjukkan adanya sikap masyarakat indonesia saat ini yang
memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal vang sakral, tetapi
perkawinan dilihat sebagai lembaga resmi dalam mervujudkan keluarga



Dengan berlakunya l」ndang― undang Nomor l Tahun 1974 tentang

Perkawvinan, Inaka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang

ketat dan tegas,baik mengenai alasan― alasan untuk bercerai lnaupun

tata cara mengttukan perceraian, hal ini diielaSkan dalam ketentuan

Pasa1 39 1」 ndang― undang Nomorl Tahun 1974,yaitu:

1.  Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

kedua belah Pihak,

2.  Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara

suamiistri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suamiistri.

3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan

sendirl,

Sementara dalam Pasa1 115 Kbmpilasi Hukunl lslam ditentukan,

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihakメ 'Jadi,dari ketentuan di atas jelaslah

bahwa Undang― undang Perkawinan pada prinsipnya memperketat

teriadinya perceraian,di lnana perceraian hanya dapat dilaksanakan di

hadapan sidang pengadilan,juga harus disertai alasan― alasan tertentu

untuk lnelakukan perceraian.

Ⅳlenurut Kompilasi Hukum lslam Pasa1 114,putusnya perkawlnan

yang disebabkan karena perceraian dapat teriadi karena talak ataupun

berdasarkan gugata■ perceraian. Dengan dernikian, perceraian bagi

pasangan muslim dapat dibedakan meniadi dua,yaitu cerai talak dan

cerai gugat.

Cerai talak adalah perceraian bagi Orang― orang lslam dan Orang

yang pada saat lnelakukan perkawinan tunduk pada hukun■ Islam yang

diaukan 。lch pihak sualni. Cerai talak adalah istilah yang khusus

digunakan di lingkungan Peradilan Agama untuk lnembedakan dengan

gugatan perceraian yang diaiukan Oleh pihak istri,yang disebut cerai

gugat, Dalam cerai talak, suami mengttukan perl■ ohonan untuk

menJatuhkan  talak  kepad・ a  istrinya  kcpada  Pengadilan  Agama,

sedangkan dalam cerai まlgat pihak istri mengttukan gugatan

perceraian terhadap suarninya kepada pengadilan Agama, dan iika

dikabulk,n, maka pengadilan Agama yang mettatuhkan talak suami

kepada istri.Sementara dalam cerai talak,jika permohonan suami

dikabulkan,  maka  pihak  sぜ anli  akan  diberi  keserllpatan  untuk

1編掏蛹1憑‖
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mengucapkan ikrar talak kepada istrinya dalam sidang yang

diselenggarakan untuk itu, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Adapun alasan-alasan perceraian seperti yang diatLlr dalam

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19,

menentukan sebagai berikut.

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

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

atau karena haI lain di luar kemauannya;

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

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atalr penganiayaan berat

yang membahayakan Pihak lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kerva.liban sebagai suami/istri;

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.

Selain berbagai alasan di atas, Kompiiasi Hukum Islam (KHI)juga

mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu dalam Pasal 116 KrII.

Berbagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI sama

dengan alasan perceraian yang dimuat dalam Pasal 19 Peraturan
pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya di dalam Pasal116 KHI terdapat

dua tambahan alasan perceraian, yaitu:

1. Suami meianggar taklik talak;

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan

pembatasan-pembatasan dalam perceraian, fenomena perceraian di

masyarakat kota tampaknya semakin meningkat, sebagaimana halnya

tingginya tingkat perceraian pasangan muslim di beberapa kota besar

1鰊語J:「‖:編「嘗「■奸ⅢI■||||1警
m観。m

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

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya ternyatajuga terjadi pada

pasangan muslim Kota Bandar Lampung.3

Selain perceraian yang didominasi oleh cerai gugat, fenomena
perceraian pada pasangan muslim Kota Bandar Lampung juga dilihat
berdasarkan tingkat pendidikan.

Fenomena tingginya tingkat perceraian, khususnya perceraian
oleh pasangan muslim yang berpendidikan tinggi di Kota Bandar

Lampung, merupakan masalah sosial dan isu hukum yang menarik
untuk diteliti. Dengan tingginya tingkat perceraian dalam suatu

masyarakat akan menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan

anak-anak, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Dalam

realitasnya, banyak kaum perempuan yang mengasuh anak hasil

perkawinan mereka dengan mantan suami pasca perceraian.a

Sebaliknya banyak mantan suami yang begitu saja melepaskan tanggung
jawab atas nafkah anak pasca perceraian.s Kondisi ini telah memaksa

kaum perempuan untuk memikul peran ganda, baik sebagai ibu rumah
tangga maupun sebagai kepala keluarga dalam memenuhi nafkah anak.

Kondisi seperti di atas, juga akibat tidak adanya tanggung jawab

pihak suami yang bercerai untuk tetap berkewajiban memberikan
nafkah kepada anak-anaknya sebagai kelangsungan hidupnya. Dalam

konteks seperti ini masa depan anak-anak yang orang tuanya bercerai
akan menjadi beban masyarakat, sebagai generasi yang lemah, untuk
tidak menyebut sebagai l"ost generation.

Tingginya tingkat perceraian telah menimbulkan erosi terhadap
fungsi-fungsi keluarga, seperti fungsi reproduksi, sosialisasi dan
pendidikan, pelindung, ekonomi, dan afeksi, yang tentu saja akan

berakibat luas pada kondisi sosial masyarakat. Selain itu, tingginya
tingkat perceraian pada pasangan msulim yang berpendidikan tinggi
juga akan mengakibatkan perubahan nilai-nilai dan norma-norma
mengenai perceraian, seperti perceraian menjadi suatu hal yanglazim

'Kota llandar Lampung scbagai ibukota Provinsi l.anrpunr. Kota F]andar [.ampung mcrupakan pusat dari
semua kegiatar, baik di bidang pemerintahan, sosial, politik, pendidikan. kebudayaan rnaupun perekonourian.
Lctaknl,a yang strategis menjadikan dacrah ini scbagai transit kcgialan perekonomian antara Pulau Sumatcra dan Pulau
.larvr. Krrter ia kora. nrcnnrut Kriler ir liol{i Sllrltg1'. adalah daerah dcngan kcpadatan penduduk lebih dari 5.000 iirva
per km2. dan sebagian besar mata pencaharial penduduknya lebih dari 75-":i, bukan petani. Lihat. N,Ia-ialah I'olri Baaif
Kot4 Kitqt Yogyakarta Anrara Kota dan I'c,rkotaan", (Yog-vakarta: Progranr I'cmbangunan Pcrkolaan dan Pcran Scrta

Nlas-vorakat. 19951. hlnr. 16.
tl)ata dipcrolch drn hasil wawarlcan dergal rnfomran,pasangan rluslinr yang bercerai di Kota Bandar

Larnpung.
',Ibirl. [)irta Yang tclah diolah rrcnunjukkan scorang suami tela]r mclalaikan kcu,ajibannya mcrnbcri naltah

rirha.h,, .,rrrl p.r.uu tiryrrJrny., lrcruclJiJrr
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dilakukan, dan status janda atau duda relatrt tidak lagi mempunyai

stereotip negatif di mata masyarakat.6

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya angka perceraian pasangan muslim Kota Bandar

Lampung merupakan isu hukum dan problem sosial yang sudah

dijelaskan di atas, seperti kenakalan anak sebagai korban adanya

perceraian yang memerlukan solusi. Oleh karena itr,r, fenomena

perceraian tersebut perlu diteliti dan diidentifikasi aspek-aspek

hukumnya untuk menemukan sebab-sebab vang melatarbelakangi

terjadinya perceraian, mengapa perceraian semakin meningkat terjadi

pada pasangan muslim berpendidikan tinggi ?

Pengertian perceraian dalam kajian ini adaiah cerai hidup antara

pasangan suami istri yang beragama Islam melalui sidang pada

Pengadilan Agama.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsl tentang fenomena

perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi dan faktor penyebab

teriadinya perceraian tersebut,
Sedangkan kegunaan penelitian ini memiliki kegunaan baik secara

teoretis maupun praktis, yang dapat dijelaskan sebagar berikut.

a. Kegunaan Teoritis
1) Sebagai sumbangan dalam pengembans-an tlmu pengetahuan

bidang kajian Hukum Perdata Islam. khusttsnva dalam Hukum

Keluarga Islam;

2) Sebagai landasan dalam membuat rumusan

peraturan/perundang-undangan sebagai upava mengurangi

tingkat perceraian yang semakin menino.kat dan dampak

negatif dari perceraian yang terjadi pada pasangan muslim

berpendidikan tinggi.
b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai pengayaan pustaka bidang Hukum Keluarga Islam,

khususnya masalah perceraian pasangan muslim

berpendidikan tinggi.

6 Nunung Rodliyah, Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan firgi, (Disertasi), (Yogyakarta:Program

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakafia,20l1), hlm. l2



2) Sebagai acuan penelitian lanjutan bidang Hukum Keluarga

Islam, khususnya masalah perceraian pasangan muslim
berpendidikan tinggi.

D. Telaah Pustaka (Literatur Reuieur)

Setelah penulis melakukan telaah terhadap berbagai penelitian
yang ada tentang perceraian, berdasarkan lokasi penelitian, maka

secara garis besar berbagai penelitian tersebut dapat dibedakan

menjadi penelitian yang dilakukan di Jawa dan di luar Jawa. Di Jawa

mencakup Yogyakarta dan Jakarta, sedangkan luar Jawa mencakup Bali,

Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan

Sumatera Selatan. Selain itu, perlu diketahui bahwa sebagian besar

masyarakat yang menjadi subjek dari berbagai penelitian tersebut

adalah masyarakat homogen.

Masri Singarimbun dan Chris Manning telah melakukan

penelitian mengenai perkawinan dan perceraian di Desa Mojolama,

Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang melibatkan sampel772 perempuan

dan 554 laki-laki.7 Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa tingkat
perceraian tertinggi terjadi di antara perkawinan yang dijodohkan,

perempuan yang menikah pada usia lebih awal, perempuan yang miskin,

dan kurang berpendidikan.
Alasan yang paling sering diungkapkan oleh perempuan untuk

bercerai adalah tidak suka (ora seneng) dengan suami. Dalam banyak

kasus, ora seneng mencerminkan bahwa perempuan tidak kenal dengan

suaminya sebelum perkawinan dan hampir 70 persen perempuan yang

memberikan jawaban ini tidak bercampur dengan suaminya selama

perkawinan pertama mereka.
Ketidaksetiaan laki-laki merupakan alasan terpenting kedua bagi

perceraian, tetapi ketidaksetiaan sendiri jarang sebagai alasan bagi

perempuan untuk bercerai di Mojolama. Ketidaksetiaan laki-laki ini
didukung oleh kebiasaan yang diterima secara umum bahwa laki-laki
berhubungan dengan perernpuan lain Salan) dari waktu ke waktu.

Selain itu, mayoritas perempiran percaya bahwa tidak masalah apakah

suami mereka berhubungan dengan perempuan lain jika istri mereka

tidak lagi menginginkan anak. Bahkan, sebagian kecil perempuan setuju

/Nlasri Singarinrbun clan Cluis Nlanning. "Maniagc and Divorcc in \'[ojolama", dalarn Majalab lndonesicr

No. 1?, April I971. hini.67-li2.
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dengan perselingkuhan suami mereka dengan perempuan lain. Tetapi,
beberapa perempuan bercerai karena perselingkuhan suami yang
terang-terangan, dan sebagian yang lain bercerai karena
perselingkuhan suami menyebabkan kesulitan ekonomi (suami royal).

Perselisihan tempat tinggal juga menjadi alasan utama bagi
perceraian di Mojolama. Hal ini terjadi jika baik suami maupun isteri
yang tetap tinggal dengan orang tua masing-masrng untuk sementara
waktu karena belum mampu, tidak siap pindah ke rumah mertua
mereka. Waktu perpisahan yang sementara sering menjadi permanen.

Alasan religius bagi perceraian terjadi pada kasus-kasus dalam mana

atas nasihat dttkun pasangan bercerai karena tidak sesuai satu sama lain
(orajodo atau ora cocok).

Tingginya perceraian juga dipengaruhi oleh nilar-nilai dan pola

budaya yang relatif mudah menerima perceraian dan perkawian ulang
di Mojolama. Sejumlah besar perempuan menikah lagi setelah
perceraian, dan kebanyakan menikah dalam rentang waktu yang
singkat.

Hisako Nakamura telah melakukan penelitian tentang perceraian
di antara orang-orang muslim Jawa di Kecamatan Kotagede, Kota
Yogyakarta, pada Oktober 1970 - Aprll 1972, sebagai penelitian awal

tesisnya untuk meraih gelar M.A, dalam bidang antropologi di Australian
National University.s Dia sampai pada kesimpulan bahrva untuk meneliti
perceraian di antara orang-orang musiim Jarva harus mengkaji hukum
Islam. Hal ini karena pandangan yang selama ini dipedomani oleh para
ilmuwan sosial Barat bahwa orang-orang Jawa adalah muslim nominalis
- dalam pengertian Islam hanya sedikit mengakar di hati orang-orang
muslim Jawa - sehingga tidak perlu mengkaji hukum Islam dalam

meneliti perilaku mereka, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di
lapangan. Temuan utama dari penelitiannya di lapangan adalah bahwa
Islam mengatur perilaku sosial dan individu, begitu juga aspek-aspek
administratif dan hukum perceraian di antara orang-orang muslim
Jawa. Oleh karena itu, setiap kajian terhadap perilaku sosial orang-
orang Jawa harus didasarkan pada pendekatan etis kepada dasar

keagamaan bagi perilaku mereka.
Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa selama ini ada

kesalahpahaman di kalangan ilmuwan sosial terhadap hukum Islarn

f Hisako Nakarnura . Di rt ce i/r ,n? (Yogyakafta: Gad jah Mada Unir crsity Prcss. l98l ). hlm. I 5.
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dalam hal: 1) kondisi-kondisi yang membolehkan perceraian; 2) hak
untuk membubarkan perkawinan; dan 3) cara-cara membubarkan
perkawinan. Kesalahpahaman terhadap masalah-masalah tersebut telah
membuat sejumlah ilmuwan sosial mengalami kesulitan dalam
memahami efektivitas hukum Islam terhadap masalah perceraian di
kalangan muslim Jawa.

Berdasarkan analisisnya terhadap data statistik resmi tentang
perkawinan dan perceraian di kalangan orang-orang muslim Jawa di
Kotagede antara tahun 1960 dan 7964-1971,, terdapat korelasi antara
daerah-daerah dengan karakteristik sosial tertentu dengan tingkat
perceraian. Terdapat kecenderungan bahwa semakin kota (maju) suatu
daerah, semakin sedikit tingkat perceraian; dan sebaliknya, semakin
desa (tertinggal) suatu daerah, semakin banyak tingkat perceraian.
Selain itu, ajaran Islam merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi rendahnya tingkat perceraian di Kotagede.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di desa Harjobinangun,
Yogyakarta, Kasto sampai pada suatu kesimpulan bahwa terdapat
pengaruh pelaksanaan undang-undang perkawinan terhadap tingkat
perceraian. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan, perceraian
tidak semudah pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, usia
perkawinan yang tinggi merupakan salah satu sebab rendahnya tingkat
perceraian. Faktor lain yang erat hubungannya dengan perceraian
adalah pemilihan jodoh. Perkawinan yang pasangannya ditentukan oleh
orang tua lebih besar berakhir dengan perceraian daripada perkawinan
yang didasarkan oleh pilihan calon suami atau istri. Tingkat perceraian
yang rendah juga berhubungan dengan pandangan masyarakat bahwa
perceraian dianggap hal yang kurang baik.e

Sutarsih Muliakusuma, setelah melakukan penelitian tentang
perkawinan dan perceraian pada masyarakat Betawi, di Desa

Balekambang, Jakarta, sampai pada kesimpulan bahwa faktor-faktor
yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian adalah pertama, tidak
mempunyai anak hidup atau mempunyai sedikit anak, dan kedua,
kesulitan-kesulitan ekononii.l0

'Kasto. Po kuvitruu Llun I'ert'etqi*a putla lllus.turukut Jetto. SltutL! Srutli Kusu.s tli Dcsu Hur jobincrngun
)itg.t ukurrt (Yoqvakarre: Prsat Penelitian dan Stucli Kepcndudukan (PPSK) UGM. 1982 ), hlm. 53

r'sutarsih lVluliakusuma. Perknvinttn dqn Percetuiun pdu il[ustlrrukot [iete\i. Suattt StLdi Kuu,s di
Dtto Bulcktnthuttg Jaliulra lYogyakarta: PPSK UGM. 1982). hlni. 60.
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I Nyoman Dayuh Rimbawan juga telah melakukan penelitian

tentang perkawinan dan perceraian pada masyarakat Hindu di desa

Darmasaba, Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata usia

kawin yang relatif tinggi karena latar belakang sosial budaya dan

ekonomi mengakibatkan angka perceraian yang rendah. Adapun alasan

yang mendorong terjadinya perceraian terutama karena tidak
mempunyai anak atau tidak mempunyai anak laki-1aki.11

Cut Asrian Hs telah meneliti tentang perkarvinan dan perceraian
pada masyarakat Aceh, di Desa Montasik, Aceh. Dari data yang

didapatkannya, akhirnya dia sampai pada kestmpulan bahwa dengan

berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 tingkat

perceraian menurun. Selain itu, juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat

yang mencela perceraian.i2

Gusti Mahfudz telah melakukan penelitian tentang perkawinan

dan perceraian pada masyarakat Banlar. di Kampung Dalam Pagar,

Kalimantan Selatan. Dia sampai pada suatu kesimpulan bahwa tingkat
perceraian cukup rendah jika dibandingkan di pedesaan Jawa Barat.

Kebanyakan pasangan suami istri yang menikah dalam usia muda pada

perkawinan pertamanya bcrakhir dcngan perceraian. Adapun sebab

perceraian yang menonjol adalah karena campur tangan

keluarga/orang tua terhadap persoalan rumah tangga anaknya.'3

Penelitian tentang perkawinan dan perceraian juga pernah

dilakukan oleh Justus Inkirawang pada masvarakat \linahasa, di empat

desa di Kecamatan Dimembe, Kabupaten }linahasa. Sulawesi Utara.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahu-a dalam masvarakat tersebut
perceraian dianggap suatu tindakan vang tidak terpuji. Demikian pula

dari pihak penganut agama, mereka tidak mau tahu biia seorang

anggota jamaahnya melakukan perceraian, Akan tetapi, bagaimanapun
juga ketatnya peraturan perceraian. atau larangan agar jangan sampai

ada orang yang cerai, dalam kenyataannva masih juga terdapat orang

yang melakukannya. Adapun sebab-sebab perceraian pada umumnya

adalah: zina, kemalasan dari salah satu di antara suami istri,

"I Nyo-u, Dayuh Rimbawan, Perkawinan dan Perceraian pada Masyarqkqt Hindu: Suatu Sttrdi Kqsus

di Desq Dqrmqsqba Bali (Yogyakana: PPSKUGM, 1982), hlm. 68.
r2Cut Asrian Hs, Perkawinan &n Percerqian pada Llasyarakot Aceh: Suatu Studi Kasus di Dera

Montqsik Aceh (Yogyakarta: PPSK UGM, l98Z),hlm.74.
r3Gusti Mahfudz, Perkawinan dan Perceraion pada Masyarakat Banjor: Suafit Studi Kasus di Kampung

Dalam Pogar Kalimqntqn Selatan (Yogyakarta: PPSK UGM- 1982). hlm. 56.



penganiayaan, perkawinan tanpa keturunan, meninggalkan rumah
terlalu lama tanpa izin suami atau istri, dan lain-lain.1a

Penelitian tentang perceraian pada masyarakat suku Bugis di
Sulawesi Selatan, yaitu di Desa Ulaweng Cinnong, pernah dilakukan
oleh Kasim dan Idrus. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa
anggapan positif masyarakat terhadap perceraian semakin menumn
karena faktor pendidikan yang semakin maju, media massa yang
semakin meluas, dan mobilitas.ls

Syoib M. Mahmud juga telah melakukan penelitian tentang
perceraian pada masyarakat Ogan Ilir, di Desa Pegagan Ilir, Sumatera
Selatan.l6 Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perceraian lebih
sering terjadi pada orang yang pasangannya bukan pilihan sendiri dan
menikah di usia muda pada perkawinan pertamanya. Selain itu, faktor
ekonomi juga berpengaruh pada tingkat perceraian, yaitu semakin
miskin, semakin tinggi tingkat perceraian. Jumlah anak yang dimiliki
juga mempengaruhi perceraian. Semakin banyak anak yang dimiliki,
semakin kecil kemungkinan untuk bercerai.

Sebab-sebab perceraian pada umumnya adalah karena kedua
belah pihak merasa tidak sesuai lagi, atau salah satu pihak tidak senang
lagi dengan pasangannya, Adapun sebab-sebab perceraian yang lain
antara lain: tidak pernah berkumpul, suami malas/pemboros/penjudi,
gangguan dari keluarga suami atau istri, istri tidak bisa mengurus
rumah tangga, suami cemburu, kejam, atau mau beristri dua.

Masyarakat perkotaan memandang perkawinan sepertinya bukan
lagi menjadi hal sakral, sebagaimana juga memandang perceraian tidak
menjadi hal yang tabu lagi. Kasus semacam ini (perceraian) terjadi pada

masyarakat perkotaan di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta,
jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan, berdasarkan data
Direktorat Jenderal (Ditjen) Badan Peradilan Agama Makamah Agung,17

faktor penyebab perceraiannya bervariasi, mulai dari masalah tidak ada

keharmonisan, pertengkaran terus menerus yang tidak dapat
didamaikan lagi, ekonomi hingga politik. Dan, kasus tertinggi perceraian

rJustrts hrkirarvang. Perfuttr,ittttt cltn Percertrian pudt llus.t'otttlcut ltlinuhu.stt.'SuLttu Stt.li Kusu.; cli

Entput f).'s.t di K.Ltiltulun Diilttillbe Kubtqttten,\litulwsu. Srrluresi Lituru (Yogyakarra: PPSKUGN,{, 1983), hhr.
12.

'iMasrttrn, Kasim dan Rachnratialr B. Idrus. Pelkcrllrtctt dctn PercerLtirtn ltLtdct Mnstvrttknt Suku Bttgis
Suutu .ltudi Kustrs tli l)esu Ulutte n,q Cinrtong Sulart,si Se lLttan (Yogyaka(a : PPSK LIG\,I. 1981), hlm. 70

"S1,oib N{. }Iahmud, Perkawinun tlun Perteruittn putlLt f,fu.ttLuukut Ogon Ilr. Suutu Stutli Kasus tli Dtsu
Pcsugtil Ilir Suntutrt d Selot.til (Yosyakarta: PPSK IIGNI. 1 98-i ), hlm. 76.

'"rivane*'s.conr. I Oktober 201"1. puliul 09.00 WlU.
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atas permintaan istri, yaitu mencapai 60 persen. Strata pasangan yang

mengajukan gugat cerai di Daerah Khusus Ibukota (DKI Jakarta) sudah

mulai bergeser. Dari yang sebelumnva pasangan bercerai didomir-rasi

tamatan sekolah dasar sampai sekolah lanjutan tingkat pertama dengan

status ekonomi rendah atau kecil. Tetapi. saat ini malah sebaliknya,

perceraian justru lebih banyak dilakukan pasangan berpendidikan tinggi

dengan status ekonomi maPan.

Meskipunsudahterdapatbanr.akpenelitranlapangantentang
perceraian, akan tetapi hasil dan masing-rnasing penelrtian tersebut

tidak dapat digeneralisir. Sebab generaiisasi dari suatu mikro-studi

yang khusus terhadap suatu daerah secara keseluruhan sering kali tidak

tepat. Selain itu, setidaknya ada beberapa hal vang membedakan

penelitian ini yang berkaitan dengan masalah perceraian pasangan

musllm berpendidikan tinggi Kota Bandar LampaLlng dengan penelitian

yang sudah ada, Yaitu:
1. !'enomena yang terjadi cli Bandar I-ampung. ternyata dalarn hal

perceraianberlawanandenganteort\akamuraYangdilakukan
padaawaltahunlg7O-an,sepertiteiahd4elaskanbahwaKota
Bandar Lampung merupakan claerah r ang maju' akan tetapi

tingkatperceraianyangterjadidtmasrarakatjustrurelatif
tinggi.Initentusajaberlarr'anandenq-anteoriNakamurayang
telah disebut sebelumnva.

2. Subjek penelitian, }'aitu bahu'a masvarakat Kota Bandar

Lampungterdiridanberbagaisukubanqsalheterogen)'Halini
tentusajaberbedadengansublekpeneiitianpadapenelitian-
penelitian sebelumnya vang homogen'

E. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perceraian

pasangan muslim berpendidikan tinggi Kota Bandar lampung' Sasaran

yang hendak dicapai adalah memaknai pasangan muslim berpendidikan

tinggi Kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam dalam

hubungannya dengan perka$,inan dan perceraian di Kota Bandar

Lampung sehingga penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian

deskriptif (descriptiue lesenrch) berttt;uan menggambarkan secara

sistematik, akurat, factual, dan karakteristik mengenat populasi atatL



mengenai bidang tertentu.l8 Dalam penelitian ini berarti
menggambarkan fenomena perceraian pasangan muslim Kota Bandar
Lampung, dengan menekankan pada penyebab/alasan hukum
perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi, kemudian
memberikan analisis terhadap fenomena perceraian tersebut sehingga
lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga
semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang

diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak
secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada

analisis persentase dan analisis kecenderungan kemudian dijelaskan

dengan sebuah narasi.le

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fiel"d research)zo

karena data primer diperoleh langsung dari lapangan. Dalam penelitian
ini data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yang terdiri
dari pasangan suami istri yang bercerai dan informan/narasumber
dengan melakukan wawancara. Metode wawancara ini dilakukan
karena dalam penelitian misalrtya terdapat data-data yang tidak
tercatat, kurang jelas, dan menuntut peneliti untuk menanyakannya.

3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum

keluarga dan kualitatif. Pendekatan sosiologi hukum keluarga adalah

suatu pendekatan dari cabang sosiologi hukum umum." Penelitian

dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses

penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap
dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan
menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan

kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif,
akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis, melainkan

|｀
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pada usaha menjawab pertanyaan penelitlan melalul cara-cara berpikir
formal dan argumentatif.22

4. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih adalah lokasi yang angka

perceraiannya tinggi, yaitu dilakukan di Kota Bandar Lampung Provinsi

Lampung. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Bandar

Lampung adalah karena Kota Bandar Lampung memiliki letak yang

strategis, yaitu daerah kota yang menjadi pintu gerbang lintas Sumatera

dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dengan masvarakat yang beragam

suku dan budaya. Kota Bandar Lampung dikenal dengan sebutan kota

metropolis karena letaknya yang berdekatan dengan kota metropolitan

Jakarta sehingga perilaku dan ga!'a hidup masyarakatnya ikut

terpengaruh.
Selain itu, tingkat pendidikan masvarakat di Kota Bandar

Lampung tersebut sudah cukup tinggi. Akan tetapl, tingkat perceraian

justru lebih tinggi..23

5. Subjek, Populasi dan Sampel Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri muslim

yang bercerai di Kota Bandar Lampung. dengan memiiiki pendidikan

tinggi (diploma dan Sarjana)

Penelitian ini menggunakan metode sampling} non probability

sampling, tepatnya adalah jenis purposiue scrnrplittg. vaitu sampel yang

dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penulis.

Jadi, dalam hal ini penulis menentukan sendtri dengan bekal

pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-

anggota sampel yang dianggap dapat rnervakili populasi, dengan

harapan data yang diperoleh akan banyak memberikan arah pada

kesimpulan.25

ttsoitirddin Azwar. ivlctotlt' Pcutlitiuu- O1t C'i1.. hlm 5.
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dokumentasi.
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penelitiott Ilniqh. Etlist. l. Cet. IX (.lakarta; Brrnri Aksara. 2007). hlrn. 86. Lihat juga Sutrisno HL\li. Iletotiolt)gi

Resetrt hlllYogyakarta: UGM Press, 2000), hlm. 70
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6. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data ydng
mencakup data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data
sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut.
a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi
yang dicari.'u Dalam penelitian ini data primer bersumber dari 50

pasangan muslim yang bercerai dan informan yang terkait dengan
penelitian ini seperti Kepala Kantor Urusan Agama di wilayah Kota
Bandar Lampung, Ketua dan Staff Kantor Pengadilan Agama Kelas

IA Tanjung Karang Bandar Lampung, praktisi hukum dan
akademisi.

b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak
langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data
sekunder ini bersumber dari bahan hukum yang berkaitan dengan
hukum keluarga, khususnya hukum perceraian yang diatur oleh
undang-undang dan berlaku secara sah berdasarkan hukum Islam.

Sumber bahan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk
memperjelas dasar hukum yang dipakai dalam hubungan suami
istri bagi pasangan muslim Kota Bandar Lampung. Sumber bahan
hukum ini terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi sumber bahan hukum,
yakni sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum
sekunder, dan sumber bahan hukum tertier,z1 yang secara langsung

berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan objek kajian atau
permasalahan dalam penelitian ini.

1) Sumber bahan hukum primer yang dimaksud adalah

sumber data yang secara langsung diperoleh dari norma
atau kaidah-kaidah, peraturan dasar, peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti
dokumen resmi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Bandar Lampung dan Kantor Urusan Agama yang ada di
wilayah Kota Bandar Lampung.

2) Sumber bahan hukum sekunder adalah berupa penjelasan

mengenai bahan hukum primer, pandangan dan pendapat
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para ahli, akademisi ataupun para praktisi melalui
penelusuran literatur-literatur, jurnal ilmiah, serta laporan
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kajian atau
permasalahan yang diteliti.

3) Sumber bahan hukum tertier adalah berupa bahan yang
memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder yang berupa ensiklopedi, kamus,
dan lain sebagainya.

7. Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data
sebagai berikut.

a. Pengumpulan data primer
Pengumpulan data primer dari subjek penelitran dalam penelitian

ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu
dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data tabel berbentuk transkrip,
buku, surat kabar, paper, agenda, dan sebagainva.zs Jadi, metode
dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau
keterangan data melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk
mengambil data yang berkaitan dengan daftar perceraian
pasangan muslim Kota Bandar Lampung dan data lain yang masih
mempunyai keterkaitan dengan rumusan masalah dalam
penelitian ini.
Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan untuk mendapatkan
gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar
diperoleh dengan metode lain.2e Metode observasi ini merupakan
metode pelengkap dalam penelrtian disertasi ini. Dalam penelitian
ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih
jelas tentang keadaair lokasi penelitian, kondisi sosial-budaya, dan
masalah perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung yang
difokuskan pada perceraian semakin meningkat terjadi pada

\Suharsirni 
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pasangan

dominan
terdidik.

3) Interview/Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal untuk
memperoleh informasi langsung yang terkait dengan penelitian
ini dari subjek penelitian dan narasumber.3o Subjek penelitian
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah informan
terpilih yang memiliki informasi yang berkaitan dengan

perceraian pasangan muslim Kota Bandar lampung
Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara

berstruktur, yaitu semua pertanyaan telah dirumuskan
sebelumnya dengan cermat secara tertulis dan akan

dipergunakan sebagai pedoman wawancara (intertsiew gutde).3\

Pedoman wawancara dimaksudkan agar wawancara yang

dilakukan tidak menyimpang dan dapat fokus kepada objek
penelitian atau permasalahan yang diteliti sehingga data yang

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Namun,

dalam hal ini wawancara dapat dilakukan juga di luar pedoman

yang telah disiapkan, apabila ada hal-hal penting yang perlu
penjelasan terkait dengan objek penelitian tersebut dan juga

penjelasan terhadap data sekunder yang tidak atau belum jelas.

b. Pengumpulan data sekunder

Data sekunder ini dihimpun melalui studi pustaka, yaitu
pengumpulan data dengan cara melihat arsip, dokumen, koran, majalah,
jurnal ilmiah, buku ataupun laporan penelitian yang memiliki
keterkaitan dengan masalah perceraian di kalangan muslim pada

masyarakat Kota Bandar Lampung.

Bahan kepustakaan meliputi Undang-Undang dan perangkat

peraturan lainnya yang berlaku dan ketentuan-ketentuan normatif
hukum Islam dalam bentuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis, Kompilasi

Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama sebagai sumber bahan

hukum primer, serta literatur-literatur utama dan dokumen-dokumen
yang berkenaan dengan masalah perceraian pasangan muslim. Sumber

bahan hukum sekunder dilengkapi dengan literatur-literatur penunjang
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lainnya yang relevan dan sumber bahan hukum tersier yang berupa

ensiklopedi dan kamus-kamus.

8. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan

sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga

dap at dib ac a (r e ad"abl"e) dan d ap at ditaf s irkan (int er pr etabl'e)'32

Kegiatan pengolahan data ini dilakukan melalui tahap-tahap

sebagai berikut:
1) Seleksi data

Seleksi data, adalah memilah-milah dan menyusun data sesuai

dengan masalah yang dibahas berdasarkan klasifikasi yang

sistematis, sehingga lebih mudah untuk dianalisis lebih lanjut.33

Dalam penelitian ini, data disusun berdasarkan kelompok tahun

perceraian dengan variabel-variabel yang mencakup identitas

subjek, jenis perceraian, alasan perceraian, pendidikan, usia

perkawinan, usia pasangan saat menikah, dan status sosial

ekonomi.

2) Editing data

Editing data adalah kegiatan meneliti kembali catatan-catatan

informasi untuk mengetahui kesempurnaan dan

kelengkapannya,'n atau sebagai kegiatan memperbaiki kualitas

data serta menghilangkan keragu-raguan data'35 Kegiatan

editing ini meliputi pengecekan kembali kesesuaian informasi

(data) yang diperoleh, kejelasan, kesempurnaan, dan

kelengkapannya, serta penyusunan kembali keterangan yang

diperoleh menjadi kalimat yang sempurna.
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r Penyusunan data
'r aitu, data disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan jawaban

: e rmasalahan yang diajukan.

9 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai dilakukan, selanjutnya proses

analisis dimulai dengan menguraikan data sebagai penjelasan jawaban

atas permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dan menjadikan
kerangka teori sebagai pisau analisisnya. Proses analisis data tidak
sekadar untuk menemukan makna yang lebih luas atau pemaknaan data,

melainkan juga membuat rumusan implikasi dari hasil penelitian
dengan jalan analogi dan interpretasi.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis

data yang bersifat deskriptif, yaitu terdapat data yang bersifat kualitatif,
vang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah
menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.36 Analisis deskriptif
bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian
berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek

vang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengulian hipotesis.3T Dalam

menganalisis data yang sudah terkumpul tersebut dianalisis secara

berkesinambungan.

Metode yang digunakan adalah dengan cara berpikir deduktif-
induktif, yaitu data-data yang bersifat umum yang mempunyai unsur
kesamaan kemudian dirumuskan guna mendapatkan suatu kesimpulan

yang bersifat khusus. Metode ini lebih banyak dititikberatkan pada

pengkajian data-data primer (data-data yang diperoleh dari
lapangan/lokasi penelitian).
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A. Tinjauan Umum Perceraian

7. Arti Perceraian
Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan

seumur hidup, tetapi tidak selamanva pasangan suami istri dapat

menjalani, kehidupan yang ?rla'mf sakinah mawoddah wa rahntah.

Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui

masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya
perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada

alasan-alasan kuat yang mendasarinya.
Dilihat dari segi macamnya, perceraian dibagi menjadi dua, yaitu

cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan

oleh pihak suami. Talak seperti ini menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum

Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang

menjadi salah satu sebab putusnya perkarvinan." Cerai gugat adalah

perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Dalam fikih Islam jenis

perceraian ini disebut khuLu', yaitu perceraian yang terjadi atas

permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iruad kepada dan

atas persetujuan suaminya.3e Perceraian dengan jalan hhtrlu'

mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.ao Khulu' dimaksudkan

untuk rnengimbangi hak talak yang ada pada suami, karena dengan

khuhr' ini istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan

r*Lihat Pasal 1 I 7. Kompitasi Hukum Islarn. Talak adalah ikrar suarni dihadapan Sidang Pengadilan .\genrrr

1.ang mcnlarli salah satu scbab putuslrvd pcrkau inan. dcrgan cara scbagainrana dimaksud dalam ['asal l ]9. I'aral 1 10
Pasal I I l.

r"Lihat Pasal I huruf(i) Komprlasi llukul Islarr.
r"Lihat Pasal l6 I Konrpi)asi liukrun Islam..



perkawinan. Klutllr' dipersyaratkan adanya penebusan dan harus

disertai dengan alasan perceraian.al

Dalam Islam memang perceraian (talak) tidak dilarang. Namun,

term yang digunakan oleh Islam terkait talak ini adalah "tindakan halal

yang tidak disukai Allah". Makna term ini secara sederhana adalah

bahwa tindakan cerai haruslah merupakan "alternatif terakhir satu-
satunya" setelah semua usaha perekatan ikatan perkawinan tidak efektif
lagi.

Cerai adalah terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara

suami istri. Sementara talak adalah ikrar suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama. Dengan demikian, bahwa cerai talak adalah

terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan istri
dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang Pengadilan

Agama.a2

Menurut bahasa, talak berarti menceraikan atau melepaskan.a3

Adapun menurut syara', yang dimaksud talak ialah memutuskan tali
perkawinan yang sah, baik seketika maupun di masa mendatang oleh

pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain

yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Dari sumber yang

berbeda, juga dikatakan bahwa perceraian atau talak adalah berarti
menunjukkan cara yang sah mengakhiri perkawinan, meskipun Islam

memperkenankan perceraian jikalau terdapat alasan kuat baginya, hak

cerai itu hanya dipergunakan dalam keadaan terpaksa.aa

Perceraian dalam istilah fikih disebut dengan talak atau furqah.

Talak berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, Sementara

furqah berarti bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Baik kata talak

maupun furqah tersebut dipakai oleh para ahli fikih sebagai satu istilah

yang berarti perceraian antara suami istri.aS

Dalam istilah fikih, kata talak memiliki dua arti, yaitu arti umum

dan khusus. Yang umum adalah segala macam bentuk perceraian, baik

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun

perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena

t'L ihat Pasal I 2,1 Kompilasi IIul<urn Islam.
rrAhrurr Hoerudin, Paugulilan lguuu. Bthasan'l'ailtuil,q P(ilgcrtiun ddil Peilgo,tllr Ptrkuru (Jaktna:

Sinar Bintang.1001). hlnr. -15.

'rlbrahirn Nluhanrmatl. Al-Janral. Fiqih llinita, terj Anshori Llrnar. (Scmarangr Dunra l,\nna Semarang.

I991). hlm. 2lli.
t'l)j^,,r'a,r s-ur, -F-lr7rli lvhttnuluh. Cct. I (Scmarang: Dina l.Itama. 1993). hlm. 1.10.
aisocmiyari. IIrkun Pcrkttt'ruttn Islunt dun Lt'ndong-undat44 Perl'qv'inan. Cct. I\' (Yogyakarta: [,ibcny,

t9r)9t. hlm l0l
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kematian salah seorang dari suami atau istri. Adapun talak dalam arti

khusus adalah perceraian yang duatuhkan oleh pihak suami.a6

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan

perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan (selanjutnya disebut UUP) Pasal 38 ditentukan bahwa

perkawinan dapat putus karena: a) kematian; b) perceraian; dan c) atas

keputusan pengadilan. Ketentuan ini juga diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 113'

DalamUUPataupundalampenjelasanUUPtidakditemukan
penjelasan tentang pengertian perceraian' Namun' di dalam KHI Pasal

it+ al.l"tart an bahwa putusnya perkan'inan )'ang disebabkan karena

perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian. Dengan demikian, secara sederhana dapat disimpulkan

bahwa perceraian merupakan putusnYa ikatan perkau'inan karena talak

atau gu gatan Perceraian.
Gugatan cerai, dalam bahasa Arab disebut al-Khultt'' Kata al-

Khulu, dengan didhommahkan hurup kha'nva dan dlsukunkan huruf

Lam -nya, berasal dari kata al-khrtl'rr cts.s\atttrbi. maknanya melepas

pakaian.Laludigunakanuntukistilahu'anita\angmemintakepada
suaminyauntukmelepasdirinyadariikatanpernikahanyangdijelaskan
A1lah sebagai pakaian. Allah berfirman. "irlereka itr-r adalah pakaian, dan

kamu pun adalah pakaian bagi mereka.'' Q'S al-Baqarah l2) ' 181'

Adapun menurut pengertian svari at' para ulama mengatakan

dalam banyak defenisi, yang Semuanl'a kembali kepada pengertian,

bahwasanyaai-Khttlu,ialahterjadinl'aperpisahan(perceraian)antara
sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan

pembayaran diserahkan isteri kepada suaminva' Adapaun Syaikh al-

Bassam berpendapat, ol-Khtrlrt, ialah perceraian suami istri dengan

pembayaranyangdiambilsuamidarrrstrinr-a'atauselainnyadengan
Iafal yang khusus.a'

Perceraian Yang dUelaskan

perceraian Yang berlaku menurut

dalam bab ini dibatasi hanYa Pada

hukum Islam di Indonesia dan tidak

mencakup bentuk-bentuk perceraian yang tidak berlaku dalam konteks

hukum Islam di Indonesia, meskipun dapat ditemukan dalam

pembahasan kitab-kitab fikih tentang perceraian'

1・
/12,′  hlm 103-4

1l lNIustara al Adawi, た2717」 んたσ″,″7ヽバ″Cct i(KairolDal lbnu.Aflbn 1419 H)
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Hukum Perceraian
Perceraian disyari'atkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman

Allah, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir
bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar
hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." Q.S. al-
Baqarah l2l:229.

Menurut tinjauan fikih, dalam memandang masalah qL-KhuLu'

terdapat hukum-hukum taklifi sebagai berikut:
a. Mubah (diperbolehkan)

Ketentuannya, seorang wanita sudah benci tinggal bersama
suaminya karena kebencian dan takut tidak dapat menunaikan hak
suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah

dalam ketaatan kepadanya, dengan dasar firman Allah Swt dalam Q.S.

al-Baqarah l2l:229.
"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".
Diharamkan aL-KhuLu', hal ini karena dua keadaan:

1) Dari sisi suami
Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi
dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan

sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan
gtrrgatan cerai, maka al-Khulu' itu batil, dan tebusannya dikembalikan
kepada wanita. Adapun status wanita itu tetap seperti asalnya jika al-
Khulu'tidak dilakukan dengan lafal talak, karena Allah. "Janganlah kamu

menyusahkan mereka karenahendak mengambil kembali sebagian kecil
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka
melakukan pekerjaan keji yang nyata," Q.S. al-Nisa 14):19.48

tnlbn IIa-1a. al- Asqalani, Btrlug ctl-lilortn, lSurabala
,\Iin Bulughtrl llatur. 5 -16()
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Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak

mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami

membuatnya susah agar istri tersebut membayar terbusan dengan a[-
Khulu', maka diperbolehkan berdasarkan a\,at cii atas.ae

2) Dari sisi istri
Apabila seorang istn meminta cerai padahal hubungan rumah

tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan ataupun pertengkaran di

antara pasangan suami istri tersebut serta tidak ada alasan syar'i yang

membenarkan adanya al-Khrrlrr'maka ini dilarang, 
-"'

b. Mustahabbah (sunnah) wanita minta cerai 1al-Khttlu')
Apabila suami berlaku rnufarrit (meremehkan) hak-hak A1lah, maka

sang istri disunnahkan al-KItriltt'. Demikian menurut Mazhab

Ahmad bin Hanbal.;r

c. Wajib

al-KhuLu' hukumnya menjadi rvajib pada sebagian keadaan. Misalnya

terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah
diingatkan.

Demikian juga seandainya sang suami rnemiliki keyakinan atau

perbuatan yang dapat menyebabkan ker.akinan sang istri keluar dari
Islam dan menjadikannya murtad. Sang u-anita tidak mampu

membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah

atau mampu membuktikannva, namLln hakim peradilan tidak
menghukuminya murtad dan tidak juga kel apban bepisah, maka dalam

keadaan seperti itu, seorang wanita u'a.1ib untr:k meminta dari suaminya

tersebut al.-Khulu'walaupun harus menverahkan harta. Sebab seorang

muslimah tidak patut menjadi istri seorang ] ang memiliki keyakinan

dan perbuatan kufur.s2

ae Sayyid Sabio,. Fiqh as-Sunnah, (Be]rluc": Dar al-Fikr. 1983). III: 343
50lbtd, rrr:342
t'Ibid.
52lbict, [1:343
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3. Macam-macam Perceraian
jari pengertian perceraian di atas, maka dapat dipahami bahwa
:elceraian mencakup cerai talak dan cerai gugat.

a. Cerai talak
Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Dalam

rrkih, cerai talak ini biasanya disebut dengan istilah talak. Talak dalam

hal ini adalah talak dalam arti khusus, yaitu perceraian yang duatuhkan

oleh pihak suami. Menurut hukum Islam, hak talak adalah milik suami.

Konsep ini merupakan keberlanjutan dari praktik yang berlaku dalam

masyarakat Arab pra-lslam. Namun demikian, sejak datangnya Islam,

seorang suami tidak dapat menjatuhkan talak kepada istrinya
se$renang-wenang seperti yang berlaku pada masyarakat Arab pra-
Islam. Islam mengajarkan bahwa perceraian harus dilandasi dengan

alasan yang kuat dan talak yang memungkinkan suami untuk bersatu
ken-rbali dengan istrinya (raj'i) dibatasi sebanyak dua kali.

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan sidang

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan,

dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130, dan

Pasal 131.

Dalam fikih, cerai talak yang biasa disebut dengan istilah talak

dapat dibedakan menjadi:

1) Talak raj'i
Talak raj'i ialah talak yang memungkinkan suami untuk bersatu
kembali (rujuk) dengan istreinya selama isteri dalam masa 'iddah

(masa tunggu pasca peceraian). Yang termasuk talak ini adalah

talak kesatu atau talak kedua tanpa disertai uang tebusan dari
pihak istri (khuluk).s3 Hal ini sesuai dengan firman Allah, "Tidak

(yang dibolehkan rujuk) itu hanya dua kali, setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya dengan cara

yang baik-baik." Q.S. al-Baqarah l2):229.5a
'2) Talak ba'in

Talak ba'in terdiri dari talak ba'in kecil (sugra) dan talak ba'itr besar

(kr-rbra). Talak ba'in kecil adalah talak yang tidak dapat dirujuk

''Lihat Pasa1 118 KIH
・ゞDcpaltcnncn Agallna R I,Hγ  υ″′υ″″″″7を′,ご″
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tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

dalam 'iddah.55 Yang termasuk talak jenis ini adalah:

a) Talak yang terjadi qabLa al-drLklnrl

b) Talak dengan tebusan atau al-Khulu';

c) Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama'

Sementara talak bo'in besar adalah talak vang terjadi untuk ketiga

kalinya. Talak jenis ini tidak dapat diru.luk dan tidak dapat dinikahkan

kembali, kecuali apabila pernikahan tersebut dllakukan setelah bekas

istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian

setelah istri bercampur dengan suaminva Vang baru itu dan masa

,iddahnya telah habis.st' Dalam hal ini Aliah berfirman. maka tidak halal

baginya untuk kawin kembali sesudah itu. kecual sesudah perempuan

tersebut kawin dengan laki-laki lain"' Q.S a1-Baqarah lZ):230's1

Untuk lebih jelasnya yang termasuk talak ba'in sLlgra dan

penjeasannya ini ada tiga macam, r'aitu:

1) Talak yang terjadi qabLa al'-dnkLntl'

Adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap pengadilan

agama, dan suami telah mencampuri istrinr a'

2) Talak dengan tebusan atau khuluk

a) Pengertian
Khulu,menurutbahasaberartiperptsahanisteridengan
imbalan harta. Kata tersebut dari kalinlat khala' ol-s\attba

(melepas baju), karena $'anita dribaratkan pakaian laki-1aki.

Menurut istilah, khuluk adalah perceratan antara suami isteri

dengan membayar iruad) (tebr,rsan) dari prhak istri, dengan

mengembalikan mas ka$-in \ang pernah diterima dari suami

atau dengan menebusnr,a atas ke sepakatan kedua belah pihak.

b) Dasar dibolehkan khulu'

Mengenaikebolehanter.ladrnrakhulukinidipegangioleh
kebanyakan ulama, berdasarkan firman Allah : Artinya : ..Maka,

tidak ada dosa atas keduanva berkenaan dengan bayaran yang

diberikan oleh istri untuk menebus dirini a 
" 

Q.S. al-Baqarah :

229.58

`5Lihat Pasal l19 KHI           ・
56Lihat Pasa1 120 KHI

57Dcpattcmen Agalna R I,И ′2″ r♭
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Dan, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., yang
artinya,"Sesungguhnya istri Tsabit bin eais datang kepada
Rasulullah saw. Tsabit bin eais saya tidak mencelanya, baik
dalam segi akhlak maupun agamanya. Akan tetapi, saya
membenci kekafiran sesudah masuk Isram. Rasulullah saw. lalu
bersabda : "apakah engkau hendak mengembarikan kebunya
kepadanya?" Jawabnya, "ya. "Rasulullah saw. lalu berkata kepada
Tsabit, "Terimalah kebun itu dan ceraikan dia satu kali.,,(H.R.
al-Nasa'i).5e

3) Talak yang drlatuhkan oleh pengadilan Agama
Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama atas permintaan
isteri, untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut.
a) Fasakh

Adalah jatuh talak karena tuntutan istri kepada hakim
(Pengadilan Agama) agar dijatuhkan cerai oleh hakim, baik
sebab kepergian maupun karena melanggar takliq talak, atau
karena masuk penjara.
Di dalam buku nikah di Indonesia pada takliq talak dijelaskan
bahwa seorang wanita (istri) boreh meminta fasakh (minta
supaya diceraikan) oleh pengadilan Agama apabila suami
servaktu-waktu:

a. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut_turut.
b. Tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga

bulan berturut-turut.
c. Menyakiti badan atau jasmani istri.
d. Membiarkan atau tidak pedulikan istri selama enam

bulan berturut-turut.

Demikian agama Islam memberikan hak fasakh kepada
seorang wanita, jika dia tidak rida karena:
a. Membawa madarat baginya dengan perpisahan itu.
b. Akan menjerumuskan dirinya kepada yang diharamkan

Allah (antara lain berbuat serong).
c. Merasa tergantung, terkatung-katung karena disia_

siakan oleh suami. Istri yang diceraikan pengadilan
Agama dengan jalan fasakh tidak dapat dirujuk kembali

ieal-Nasa'i 
. tu ,\'us,r'i,Suuqn rar-,Vrrsrr'r, Ki/db ot-7',tdlaq, llub |llu St'u li ol-r(lirrlr,rr Bcirut Libanon: Dar

xl-N,laktatrah al-'lhni11ah. t.r ) hlm 129.
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oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup

bersama, istri harus melakukan akad nikah baru'

Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi

hak suami. Dengan demikian, suami istri yang diceraikan

pengadilan dengan fasakh apabila nantinya mereka

iembali hidup bersama istri, suami tetap mempunyai

hak talak tiga kali'

\) =jrr:pn
Syiqaq adalah perceraian terjadi karena keretakan antara

suami istri. Sementara perceraian itu diputuskan oleh hakim

(Pengadilan Agama), setelah berusaha mencari perdamaian

(islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui

utusan masing-masing. Namun demikran, perdamaian itu

pun tidak kemungkinan di dapatkan lagi

Sebab-sebab terjadi syiqaq antara lain sebagai berikut.

a. Antara suami istri mempunyai $''atak. sehingga tidak dapat

dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan wataknya

dan tidak mau mengalah'

b. Disebabkan oleh suami, misan_va perlakuan suami yang amat

sewenang-wenang terhadap istri. hingga amat berat bagi istri

untuk dapat bertahan sebagai istri.

Untuk mengatasi permasalahan antara suami istri, maka yang

dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih

bisa dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan

apabila bisa dan apabila tidak, hakim dituntut untuk berbuat adil di

dalam perceraian tersebut.
Hal ini sebagaimana firman Allah svv't, "Kalau kamu khawatir

perselisihan (pertengkaran/keretakan) antara mereka keduanya, maka

utuslah seorang hakim dari keluarga laki-1aki dan seorang hakim dari

keluarga perempuan jika keduanya masih menghendaki islah

(perdamaian). semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka

berdua". Q.S al-Nisa' [4] : 35.60

6"Depancnrcn Agana R.1.. Al-Qur'un tlun Tt'riemuhun rnz hlm. I ll
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b.

Talak strnni

Talak sunni adalah talak yang yang dijatuhkan mengikuti ketentuan
A1-Qur'an dan Sunnah. Talak sunni hukumnya halal. Yang termasuk
talak jenis ini adalah:

0 Talak yang drjatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci dan

belum dicampuri;61

2) Talak yang drjatuhkan pada saat istri sedang hamil.
Talak bid'i
Talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an
dan Sunnah. Talak bid'i hukumnya haram. Yang termasuk talak
jenis ini adalah:

1) Talak yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid;

2) Talak yang dr.latuhkan pada saat istri dalam keadaan suci
tetapi telah dicampuri;62

3) Talak yang dr.latuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus, atau

untuk selama-lamanya.
Perceraian yang disebabkan karena talak inilah yang dalam praktik
perkara perdata di Pengadilan Agama disebut dengan cerai talak.

b. Cerai gugat
Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Dalam fikih, jenis perceraian inilah yang disebut hhulu'. Khulu' adalah

perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan
tebusan ata:ulnnad kepada dan atas persetujuan suaminya.63 Perceraian

dengan ialan klruLu' mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.6a

Adanya khulu'ini adalah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada

suami. Dengan khuLu' ini istri dapat mengambil inisiatif untuk
memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan, tetapi
harus disertai dengan alasan perceraian.us Tebusan yang diberikan istri
kepada suaminya disebut dengan'iwad Besarnya 'iwad seperti yang

berlaku dalam praktik perkara perdata di Pengadilan Agama saat ini
berkisar antara Rp. 1.000,-'sampai dengan Rp. 10.000,-.

Perceraian yang disebabkan karena khuluk' ini dalam praktik
perkara perdata di Pengadilan Agama disebut dengan cerai gugat.

・ [″lat Pasa1 121 KHI
12Lil,at l)asa1 122 KHI
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Adapun orang Jawa biasa menyebut dengan istilah rapak. Khuluk' dapat

d5atuhkan sewaktu-waktu, tanpa harus menunggu istri dalam keadaan

suci dan belum dicampuri karena khuiuk merupakan inisiatif istri.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkarvinan, maka perceraian hanya dapat

dilakukan di depan sidang pengadiian setelah pengadilan yang

bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri'

pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah alasan-alasan

perceraian tersebut?
Adapun alasan-alasan perceraian seperti yang diatur dalam

penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 Pasal 19 adalah sebagai berikut'

0 salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan'

DalamUndang-undangNo.lTahunlg74tidakditemukan
penjelasan tentang zina. Dengan demikian. apa yang disebut zina

oleh pembuat undang-undang diserahkan kepada kesadaran dan

ketentuan-ketentuan hukum -vang hidr-rp dalam masyarakat.

Definisi umum tentang zina adalah hubungan kelamin yang

dilakukan oleh suami atau istri dengan pihak ketiga yang

merupakan lawan jenisnya. no

Alasan zina ini berbeda dengan alasan lain seperti menjadi

pemabuk, pemadat, dan penjudi' Alasan zlna tidak perlu menjadi

suatu perbuatan yang sudah menjadi ketagihan yang sulit

disembuhkan. Sekali saja perbuatan zina tersebut dilakukan dan

dapat dibuktikan sudah dapat dijadikan alasan untuk menggugat

cerai, Adapun alasan menjadi penjudi, pemabuk, dan pemadat

harus merupakan perbrratan yang sulit untuk diubah atau

"ketagihan".67

.,.N,I. yahya Harahap. PentLtctltu.stril..Hukun Pcrktitun losirnal Berdo,yutkun [tntlung-undoag Ab 1

Tttlurn 1971 Peraturan Penteintoh No. 9 Tahmt 197J (Nledan: (i.\'. Zahir Trading co. I975)' hlm. Ilb'
`Fルた/ hlm 139
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つ

一 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 kemauannya.

Meninggalkan tempat kediaman sebagai alasan perceraian
harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
a) Dilakukan dengan penuh kesadaran dan atas kehendakbebas.
b) Tidak ada suatu sebab yang memaksa yang tidak dapat

dielakkan.
c) Dilakukan tanpa ada izin dan persetujuan dari pihak lain.

d) Dilakukan secara berturut-turut minimal dalam jangka waktu
2 tahun.68

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

a) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan

berat yang membahayakan pihak lain.
b) Kekejaman dan penganiayaan sebagai alasan perceraian

mencakup kekerasan terhadap fisik/jasmaniah ataupun
kekerasan terhadap psikis/mental seperti penghinaan dan
penistaan.6s

c) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan

akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
d) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga.

Pada umumnya, pertengkaran dalam kehidupan suami istri disebabkan
oleh beberapa faktor sebagai berikut.To

1) Perselisihan yang menyangkut keuangan.

Isteri yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan
hasil pendapatan semestinya kepada istri.

2) Hubungan seksual.

Penolakan-penolakan untuk melakukan hubungan seksual dari salah

satu pihak tanpa alasan"akan membawa pertengkaran yang terus-
menerus.
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Ｏ
υ Perbedaan agama atau soal kepatuhan dalam menjalankan ibadah

agama.

Perbedaan agama antara suami istri dalam realitas kehidupan suami
istri sering menrmbulkan masalah psikologis dalam keluarga. Hal ini
karena masing-masing pihak pasti memiliki keinginan agar pihak lain
mengikuti agama yang dianutnya. Terlebih lagi ketika terdapat anak,

maka hal ini akan menambah semakin kompleksnya beban psikologis

dalam keluarga untuk menentukan anak mengikuti agama salah satu

pihak. Kebersamaan keluarga dalam beribadah juga terbatasi oleh

adanya sekat keyakinan antara anggota keluarga.

Cara mendidik anak-anak.

Selain berbagai alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga

mengatur tentang alasan-alasan perceraian. vaitu dalam Pasal 116

KHI. Berbagai alasan perceraian vang diatllr dalam Pasal 116 KHI

sama dengan alasan perceraian yang dimr-rat dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975, hanya di dalam Pasal 116 KHI terdapat dua tambahan

alasan perceraian.

Suami melanggar taklik talak.

Taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan calon mempelai

pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa
janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang

mungkrn terjadi di masa yang akan datang.tl

Adapun sigat taklik talak yang tercanturn dalam buku nikah Departemen

Agama adalah sebagai berikut:
"Selvaktu-waktu saya:

a) Meninggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
b) Atau saya tidak memberi nafkah n,ajib kepadanya tiga bulan

lamanya;

c) Atau saya menyakiti badan/asmani istri saya itu;
d) Atau saya membiarkan/tidak memperdulikan istri saya itu enam

bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan halnya kepada

Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

Pengadilan Agama dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp............

sebagai 'iruad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu saya

¬
Lillat Pasal l huruf(c)Klll
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:.epadanya. Kepada Pengadilan tadi saya kuasakan untuk menerima

-^ang'iurad itu dan kemudian memberikannya kepada Dirjen Bimas Islam
--ntuk keperluan ibadah sosial."

Pembacaan taklik talak ini bukan merupakan keharusan,
nelainkan hanya bersifat sukarela. Namun demikian, hampir semua
suami mengucapkan taklik talak setelah melakukan akad nikah. Maksud
dari taklik talak ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan
rukum bagi istri dari kemungkinan tindakan aniaya yang dilakukan
suami.

Taklik talak ini hampir sama dengan khuluk, dalam pengertian
bahwa sama-sarla disertai uang'irDod dari pihak istri. Oleh karena itu,
ralak yang dijatuhkan atas dasar taklik dianggap sama dengan talak
un'in, akibatnya suami hanya dapat kembali dengan istrinya tersebut
dengan melakukan akad nikah baru. Akad nikah baru ini dapat dilakukan
baik selama masih dalam masa'iddah maupun setelah masa'iddah habis.

Dengan jatuhnya talak satu melalui taklik talak berarti hak suami
untuk menjatuhkan talak telah berkurang, sehingga masih dua kali, jika
suami tersebut melakukan perkawinan baru lagi dengan bekas istrinya
itu. Adapun dasar hukum kebolehan melakukan taklik-talak adalah

firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nisa la):128.
Artinya: "Dan, jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atav

sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
Dan, jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara
dirin-ru (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah
adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".

6) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan
dalam rumah tangga.

Demikianlah berbagai alasan perceraian yang berlaku dalam
konteks hukum Islam di Indonesia. Di dalam kitab-kitab fikih jarang
dibahas mengenai alasan-alasdn perceraian. Alasan-alasan perceraian
tampaknya tidak atau kurang mendapatkan perhatian oleh ulama fikih
pada saat membahas perceraian. Hal ini sering disalahpahami oleh
kaum laki-laki untuk dapat bertindak sewenang-wenang dalam
menjatuhkan talak kepada istri. 'Femahaman seperti ini juga didukung
konsepsi fikih yang menempatkan talak sebagai milik suami saja.
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Perlu dicatat bahwa alasan-alasan perceraian dalam penjelasan

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1

Tahun 1974 Pasal 19 hampir tidak ada bedanya dengan apa yang diatur

dalam Pasal 52 Staatsblaad 1933-14 dan tidak jauh beda dengan

ketentuan alasan untuk cerai yang diatur dalam Pasal 208 B.W' (berzina

dengan orang ketiga, pihak yang satu meninggalkan pihak yang lain,

oleh karena dijatuhi hukuman pidana untuk masa 5 tahun atau lebih,

dan yang keempat melukai secara berat atau penganiayaan yang

sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan rvafatnya yang dianiaya

atau luka-luka yang membahayakan).

Selain cerai talak dan cerai gugat, di dalam UU No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama ataupun KHI masih terdapat satu jenis

perceraian yaitu li'an (cerai dengan alasan zina).

Li'an berarti laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat

pernyataan bersedia menerima laknat Ailah apabila yang mengucapkan

sumpah itu berdusta. Sumpah li'atr ini berkaitan dengan pengingkaran

suami atas anak dalam kandungan istrtnva atau anak yang sudah

dilahirkan oleh istrinya atau menuduh istrinva berbuat zina, sedangkan

istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.l2 Li'an'

menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-

lamanya." Perceraian dengan li'an hanya sah apabila dilakukan di

hadapan sidang Pengadilan Agama.Ta

Adapun tata cara [i'an sepcrti yang drjclaskan dalam Q.S. al-Nur Qa]: 6-

9 adalah sebagai berikut.
1. Suami bersumpah empat kali dengan tuduhan zina dan atau

pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-

kata, "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau

pengingkaran tersebut dusta."

2. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan

sumpah empat kali dengan kata, "Tuduhan dan atau pengingkaran

tersebut tidak benar," diikuti sumpah kelima dengan kata-kata,

"Murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran

tersebut benar."

F2Lihat Pasa1 126 KHI

73Lihat Pasal 125 KHI

,4Lihat Pasal 128 KHI
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Tata cara li'an pada angaka 1 dan 2 di atas merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga apabila tata cara angka 1

tidak diikuti dengan tata cara angka 2, maka dianggap tidak terjadi
li'an.13

Apabila terjadi li'an, maka perkawinan putus untuk selama-
Iamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang
suaminya terbebas dari kewajiban memberikan nafkah.76

4. Prosedur Perceraian
Pembahasan dalam bagian ini tentang tata cara perceraian antara

orang Islam terkait dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan
Peradilan Agama. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada

pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara

perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 7 Tahun
1989. Nah, masalah perceraian merupakan masalah yang diatur secara

khusus di dalam UU No,7 Tahun 1989.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.77 Ketentuan ini merupakan suatu
pembaruan dalam hukum keluarga Islam. Mayoritas ulama fikih tidak
mensyaratkan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan,

bahkan dalam menjatuhkan talak tidak diperlukan saksi. Namun
demikian, ulama fikih Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian

merupakan syarat syah talak. Pendapat ini ternyata juga sesuai dengan
pendapat'Atha', Ibnu Sirin, dan Ibnu Juraih.78

Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan merupakan aturan yang pantas dalam masyarakat yang
berbudaya menuju masyarakat yang modern.'n Aturan tersebut untuk
menghindari sikap sewenang-wenang dari pihak suami dalam
menjatuhkan talak kepada istri tanpa didasari alasan yang kuat. Selain

itu, juga dapat mencegah <irang untuk bermain-main dengan perceraian
hanya karena ingin berganti pasangan. Perceraian merupakan

j 
Lihar l'asal I27 KHI.

" Lihat Pasal 162 KHI.
'Lihat UUP I'asal l9 Ayat (t) lo. UU No. 7 Tahuu 1989 tcntang Pcradilan Agarna Pasal 65.
nal-Savyid Sabiq, i)4ir Lt.s-Sunnah, ('ct. IV (Bcirut : Dar al-Fikr. I 983), Il; 220.
''llarahrp, l'eubulrLtsLLn Hukrm Parkuyittuu Nusitnal, Op C-rt.. hlm. I-ll.
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perbuatan yang paling dibenci Allah meskipun boleh dilakukan. Oleh

karena itu harus ada upaya untuk menekan perceraian.

Sejak ditetapkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1

Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di

pengadilan, perkara perceraian di Pengadilan harus melalui tahap

mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.8t) Bahkan, jika prosedur medrasr tidak ditempuh dapat

mengakibatkan putusan pengadilan batal derni hukum.E' Apabila mediasi

gagal barulah dilanjutkan dengan proses pemenksaan perkara di sidang

pengadilan.

Terkait upaya mediasi tersebut sebenarnva sudah terdapat

lembaga di bawah KUA, yaitu BP4 (Badan Pembinaan, Penasihatan, dan

Pelestarian Perkawinan) yang sejak semr-rla diharapkan dapat membantu

pihak yang sedang mengalami masalah keluarga. Jadi, sebelum pihak

mengajukan perceraian ke pengadilan. seharusnva dianjurkan untuk

mendapatkan bimbingan konseiing ke BP-l \ah, seiring dengan

prosedur mediasi yang wajib ditempr,rh dalam proses berperkara di

pengadilan, maka dalam hal ini BP4 perlu menrngkatkan fungsinya

sebagai mediator, yaitu pihak netral vang membantLr para pihak dalam

proses perundingan guna mencari berbagai kernungktnan penyelesaian

sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah

penyelesaian
Dalam hal ini perlu pelatihan dan sertrlikasi bagi para pegawai

BP4 untuk dapat menjadi mediator.E-

Selain perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa

antara suami istri itu tidak akan dapat hidr,rp rukun sebagai suami istri.8n

Secara umum perceraian vang diatur dalam Undang-Undang No.

7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 1o Undang-Undang

No. 50 Tahun 2009, mencakup ccrai talak. ccrat gugat, dan cerai dcngan

alasan zina. Berikut ini di.lelaskan mengenai tata cara perceraian

menurut UU No. 7 Tahun 1989.

80Pasal l Ayat(7)Pcnna No l Tahm 2008
81Pasa1 2 Ay誠

(3)Penna No l Tahu■ 2008
82untuk pcmbahasan lebih lattutFbaca Wahyuヽ Vidiana ``Upaya Penyclcsaian Pcrkara Mclalui Pcrdamaian

pada Pengadilan Agama,Kaitannya dengan Peran BP4'', "α たα腸み disampalkan pada Rakcmas BP4 tanggal 15

Agustlls 2008 di Jakalta
3ヽ PaSa1 39 Ayat(2)Undang― Undang No l Tahun 1974
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a. Cerai Talak.

Tata cara cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai Pasal 72 yaitu:

Pasal 66

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan
istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk
mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan
kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa
izin pemohon.

Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri,

permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya
meliputi tempat kediaman pemohon,

Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar
negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang
daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan

harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 dr atas

memuat:

a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami,

dan termohon, yaitu istri;
b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis

Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah

berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di

Kepaniteraan.
(2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam

sidang tertutup.
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Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku
ke\et\ras,-\-e\e\rl\a\\asa\f S,\ast\t\a1u\(L\,Qusr\t.L,(:ur'aus*ti.

Pasal 70

(1) Pengadilan setelah berkesrmpulan bahrva kedua belah pihak tidak
mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian,
maka Pengadilan menetapkan bahrva permohonan tersebut
dikabulkan.
Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

istri dapat mengajukan banding.
Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap
Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.

dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk
menghadiri sidang tersebut.
Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus

dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak.
mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi
tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya.
maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa
hadirnya istri atau wakilnya.
Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan
hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap

sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat
panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan
penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi

berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang
ikrar talak.
Hakim membuat penetdpan yang isinya menyatakan bahwa
perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan

tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

PIsa1 72

Terhadap penetapan sebagailnana yang dilnaksud dalalll Pasa1 71
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rcrlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4), serta Pasal 85.

b. Cerai Gugat
'fata cara cerai gugat diatur dalam Pasal73 sampai Pasal 86 yaitu:

Pasal 73

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada
Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
(2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri,

gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar
negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal74
Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak
mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan
perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan
putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara
disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat
mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat
memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

' 
Pasal 76

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq,

maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau
orang-orang yang dekat dengan suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat
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persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang

atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang

lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan

penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang

mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizrnkan suami istri

tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah'

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian' atas permohonan

penggugat, Pengadilan daPat:

a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suamii

b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan

pendidikan anak;

c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya

barang-barangyangmenjadihakbersamasuamiistriatau
barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang

menjadihak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami

adanya putusan Pengadilan.

atau istri meninggal sebelum

Pasal 80

pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat

gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan'

Pemeriksaan gugatan perceraian drlakukan dalam sidang

tertutup.

Pasal 81

(1) Putusan Pengadilan men$enai gugatan perceraian diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum'

９

“

９

し Suatu perceraian.. dianggap terjadi beserta segala akibat

hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh

kekuatan hukum tetap.
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Pasal 82

Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim
berusaha mendamaikan kedua pihak.

Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang

secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat
kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap

secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus

dikuasakan untuk itu.
(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka

penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap

secara pribadi.
(+) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

\pabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan

perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh

penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk
berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan

wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai

Pencatat Nikah di tenipat perkawinan dilangsungkan dan oleh

Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir
daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai

salinan putusan sebagatmana yang dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
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")

didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti
cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum
tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 84, menjadi tanggung jarvab Panitera yang bersangkutan
atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

0) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan
harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan
gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika ada tuntutan pihak ketiga. maka Pengadilan menunda
terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada

putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

c. Cerai denganAlasan Zina
Tata cara cerai dengan alasan zina diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88

yaitu:

Pasal 87

Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan

salah satu pihak melakukan zina. sedangkan pemohon atau
penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon
atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada
pembuktian sama sekali serta upa\-a peneguhan alat bukti tidak
mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat
maupun dari termohon atau tergugat. maka Hakim karena
jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk
bersumpah.
Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk
meneguhkan sanggahannya dengan cara \,ang sama.
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Pasal 88

Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat
dilaksanakan dengan cara li'an.
Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat
(1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan
dengan hukum acara yang berlaku.

Demikianlah aturan khusus tentang tata cara perceraian yang
berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Adapun prosedur pendaftaran permohonan cerai talak/cerai
gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut.
a) Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa

surat gugatan atau permohonan.
b) Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan

menyerahkan surat glugatan atau permohonan, minimal 2 (dua)

rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat.
c) Petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang

dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan
menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat
Kuasa untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara
diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan
perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal

90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama.

d) Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau
permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat
Kuasa untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

e) Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR)

surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa untuk
Membayar (SKUM).

f) Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa untuk Membayar
(SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal
penerimaan perkara dalam Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)

dan dalam surat gugatan atau permohonan.
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h)

Pemegang kas meyerahkan asli Surat Kuasa untuk Membayar
(SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar
biaya perkara ke bank.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip
penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank
tersebut sesuai dengan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM).

Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian
pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan
menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank
tersebut.
Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi
dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip

bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa untuk Membayar
(SKUM) kepada pemegang kas.

Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan
kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian
memberikan tanda lunas dalam Surat Kuasa untuk Membayar
(SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli

dan tindasan pertama Surat Kuasa untuk lVlembayar (SKUM) serta
surat gugatan atau permohonan vang bersangkutan.
Pihak berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan

atau permohonan sebanyak ;umlah tergugat ditambah 2 (dua)

rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa untuk Membayar
(sKUM)

Petugas meja kedua mendaftar/mencatat surat gugatan atau
permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan
nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut
yang diambil dari nomor pendaftaran l'ang diberikan oleh
pemegang kas.

m) Petugas meja kedua menyerahkan kembah 1 (satu) rangkap surat
gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register
kepada pihak berperkara.

n) Pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita
pengganti untuk menghadap ke persrdangan setelah ditetapkan
Susunan Majelis Hakim (PMH) dan han sidang pemeriksaan
perkaranya (PHS).

k)
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b.

Selanjutnya para pihak berperkara akan mengikuti sidang sesuai
...ngan waktu yang telah ditetapkan. Adapun mekanisme pemeriksaan
erkara perceraian di depan sidang pengadilan harus melalui beberapa

.,hap, yaitu:t'
, Tahap Perdamaian

C.

Pada sidang upaya perdamaian, inisiatif perdamaian dapat timbul
dari hakim, penggqat/tergugat, atau pemohon/termohon.85
Hakim harus secara aktif dan sunggph-sungguh berusaha untuk
mendamaikan para pihak. Semua perkara perdata Islam yang
diperiksa dan diselesaikan melalui Pengadilan Agama, maka
haruslah dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum Majelis
melanjutkan sidang berikutnya atau sidang yang kedua. Hakim
yang bertindak sebagai Mediator ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Apabila upaya mediasi tidak berhasil atau dinyatakan gagal tidak
didapat perdamaian antara pasangan suami istri, maka sidang
dilanjutkan pada tahap berikutnya,
Tahap Pembacaan gugatan
Pada tahap ini pihak penggogat/pemohon berhak meneliti ulang
apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan
lengkap. Hal-hal yang tercantum dalam surat gugat itulah yang
menjadi acuan (objek) pemeriksaan dan pemeriksaan tidak boleh

keluar dari ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.S6

Tahap Jawaban ter gtgat / termohon
Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan
mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat/pemohon
melalui majelis hakim dalam persidangan.
Tahap Replik (tanggapan penggugat atas jawaban tergugat)
Penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya, pemohonannya
yang disangkal oleh tergugat, termohon dan juga mempertahankan
diri atas serangan - serangan ter gogat / termohon.

ErAhrrad Mujahidin. Ptnbulunut lltktn.lt'uru Perdqtq Pertdilttrt AgLrrno dot Mthkuntoh Stnr'i.t,uh
Iudonesiu. Cct. I (.lakarra: IKAIII,2008), hlm. l6l-2.

"iDalam perkara cerai gugat. pihak istgi vang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, sedangkan
pihak suami disebut seba-gai tcrgug.rt. l)dlilnr perlrrr eerai taluk. prhak suami disebul pemohon. sedalgkan pihak istri
disebut sebagai tcrmohon.

86 
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e.

g.

Tahap Duplik (tanggapan tergugat atas replik penggugat)

Tergugat menjelaskan kembali jawabannya yang disangkal oleh

penggugat. Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim

memandang cukup atas replik dan duplik tersebut.

Tahap Pembuktian

Penggugat/pemohon mengajukan semua alat bukti untuk

mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat mengajukan

alat-alat bukti untuk mendukung jar'r'abannya (sanggahannya)'

Masing-masing pihak berhak menilar alat bukti pihak lawan.

Tahap Kesimpulan Para Pihak
Masing-masing pihak suami istr1. baik

maupun tergugat, mengajukan pendapat

pemeriksaan.

h. Tahap Pembacaan Putusan
Hakim menyampaikan segala pendapatnva

diperiksa dan menyimpulkannva dalam

mengakhiri persengketaan.

penggugat/pemohon
akhir tentang hasil

tetang perkara Yang
amar putusan untuk
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Secara sosiologis dalam pertukaran, perkawinan
digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban

penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan

Sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama

dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Jika terdapat suatu

ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah

satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak
mempunyai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang

dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami

atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian

dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami

istri yang selanjutnya hidup secara terpisal-r dan diakui secara sah

berdasarkan hukum yang berlaku.
Kestabilan keluarga tampak lebih kondusif berlangsung dalam

pola perkawinan kedua (pola perkawinan Head Complenrent) dan ketiga

(pola perkawinan Sentor-Yunior Partnet') di mana posisi istri mulai

berkembang menjadi pelengkap suami dan teman yang sahng

membantu dalam mengatur kehidupan bersama. Sementara itu, hal

sebaliknya dapat terjadi pada pola perkarvinan equolpartner. Pengakuan

hak persamaan kedudukan dengan pria menyebabkan semakin tidak
tergantungnya istri pada suami. Istri mendapat dukungan dan

pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak
dikaitkan dengan suami. Di antara keempat pola ini menjelaskan tingkat
perceraian cenderung lebih tinggi pada pola perkawinan owner

property. OIeh karcna pola perkar'vinan owner property berasumsi

bahwa istri adalah mrlik suan-ri, seperti halnya barang-barang berharga

lainnya di dalam keluarga itu yang merupakan miliki dan tanggung
jawab suami. Istri sangat tergantung secara sosial ekonomi kepada

suami. Akibat dari pola perkawinan seperti ini, suami berhak

menceraikan istrinya apabila tidak merasakan mendapat kepuasaan

yang diinginkan ataupun tidak menyukai istrinya lagi.

Teori pertukaran dalam sosiologi melihat perkawinan sebagai

suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta "penghargaan

dan kehilangan" yang terjadi di antara sepasang suami istri, Oleh karena

perkawinan merupakan proses integrasi dua (2) individu yang memiliki

ｔａ

８８

・

ｓｅｒ

　

ｓｔｒｉ

t*1bi /.. hlm. 7lt.



latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang

berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus

senantiasa dirundingkan serta disepakati bersama.8e Scanzoni dan

Scanzoni, sebagaimana yang dikutip oleh T.O. Ihromi, menggambarkan

bahwa situasi dan kondisi menjelang perceraian bermula dari
"stagnasi/mandeknya" proses negosiasi antara pasangan suami istri.

Masing-masing pihak mencoba mengajukan argumentasinya yang

dianggap rasional untuk mencari pembenaran sendiri karena dilandasi

perasaan-perasaan:

a. mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri;

b. mencari-carikesalahanpasangannya;
c, lebih mengupayakan terjadinya konflik daripada mencari jalan

keluar untuk kepentingan bersama;

mencoba untuk menunjukkan kekuasaannya.'o

Seperti yang terungkap dalam penelitian Fachrina, mengenai

pandangan masyarakat mengenai perceraian (studi kasus cerai gugat

pada masyarakat perkotaan), di mana masyarakat masih memposisikan

pihak istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi perceraian. Dalam

hal ini istri dianggap menjadi penyebab perceraian. Mengapa pasangan

ini bercerai, lebih cenderung dicermati sebagai akibat dari berbagai

kekurangan dari pihak istri. Masyarakat masih menerima persepsi

bahwa istri yang baik, menjadi idaman adalah istri yang mematuhi

perintah suami dan mengurusi rumah tangga, serta merawat anak-

anak, melayani, dan menyiapkan keperluan suami.el

Perubahan tingkat perceraian dan faktor penyebabnya

merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam

masyarakat. Sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah

suatu bentuk sistem keluarga konjugale2 dan juga ke arah industrialisasi.

Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan

industrialisasi. Dengan industrialisasi keluarga tradisional (sistem

keluarga yang diperluas atau gabungan) sedang mengalami kehancuran,

n'T.O Ihrorni. , Btotgo Runpoi Sosiologi Keluttrgd, , hlm I 17.
e"Irki.. hlm. 1.17-9.
nrFacluinl. Puntlungtn lllos.\'arqkot |vlengt,uui Pe,rteruiun lStudi Kusus C'er.!i Gugot p.tdtt Mu.ttaruktrt

Pcrkotoan).(Jakarta: Yayasan Obor. 2006). hhn. Jl.
"tK"lu"rga konjugal di sini ditcrjcmahkan dari conjrrgal linilr. lni dibcdakan dcngan keluarga inti

sebagai terjcnrahart nutleur.fitmil.t'. Keluarga konjugal lelllh otononr dalanr pengefiian lebih tidak terikat pada ikatan

kcrabat luas. Keluargr intr Iarrg tidak mefldapatkan otonom karena ikatatr-ikatrn garis keturunan (putrilitteul ttLttr

nuu.ilint:ul1 disebut rrutlerr'lilrrilr, (keluarga inti). Pada kcluarga coniugal, sctiap orang ntemiliki kcbcbasan untuk

mcmilih dan mcncntukan calon pasangan hidupnya scndiri. Sclain itu, systenr kcluarga ini mcngandalkan pasarlgdn

suami istri untuk berbuat lebih banyak terhadap keluarga rnasing-masing.
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di mana keluarga konjugal (keluarga inti) cocok dengan kebutuhan

industrialisasi.
Sanak saudara, baik secara hubungan karena perkawinan ataupun

karenahubungandarah,secararelatiftidakdiikutsertakandalam
pengambilankeputusansehari-haridalamkeluargakonjugal.Setiap
orurrg mempunyai kebebasan dan menentukan calon pasangan

hidupnya sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak

berbuat terhadap kehidupan keluarga masing-masing' Keluarga luas

tidak lagi menyangga p"ut'gun suami rstri' dan tidak banyak menerima

bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya' Keluarga luas lebih dapat

bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami' istri' dan

anak-anak. Oleh karena itu, angka perceraian dalam sistem keluarga

konjugal cenderung tinggi'

Dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan bahwa

masyarakat tidak memattJu"g perceraian sebagai hal yang tabu' artinya

perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari' Di

sini Goode berpendapat bahrva penrlaran atau pandangan yang

menganggap perceraian sebagai suatu pernvataan kegagalan adalah

bias. Sistem perkawinan adalah berasal dari perbedaan-perbedaan

kepentingan, keinginan, kebutuhan' dan nafsu' serta dari latar belakang

sosial, budaya, dan ekonomi )'ang juga berbeda' Ketegangan-

ketegangan dan ketidakbahagian adalah lazim ada pada setiap

perkawinan. Akhirnya pada tingkat tertentu masyarakat dapat

memberikan toleransi umum dan memahami bahw'a perceraian adalah

merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian

akhir dari perselisihan suami istri'

Dalam Undang-undang Nomor l Tahun

(selanjutnya disebut UUP) Pasal 38 dr.lelaskan

putus karena: a) kematian; b) perceraian:

Pengadilan. Ketentuan ini juga diatur dalam

1974 tentan$ Perkawinan

baht'a perkawinan daPat

dan c) atas kePutusan

Kompilasr Hukum Islam

(KHl)PaSal l13.

Dalam UUP ataupun dalam pelllclasan UUP tidak ditemukan

pettelasan tentang pengertian perCeraian.Namun,di dalam KHI Pasal

l14 d」 elaSkan bahや Va putusnya perka、 、rinan yang discbabkan karena

perceralan dapat tCriadi kircna talak atau bCrdasarkan gugatanl  l   _  」̂ _^+ 月:_:n、 ハ111し 3n

;::::::|:I. i5」Ittan ぎerllikian, Secara sederhana dapat diSilnpulkan
.       1__ 1_^_1.^´ ハhn tn13し

;;;;;;";.";r# -"'upukut' putusnYa ikatan perkawinan karena talak

atau gugatan perceralan.
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najrau renumg peroeraran dengan pendekatan sosiologi keluarga
rlai menarik perhatian para sosiolog karena adanya gagasan lahirnya
ru sosiologi keluarga yangkrawal dari momentum Revolusi perancis

u terjadi pada Tahun 1789 dengan diikuti perubahan mendalam pada
bungan keluarga. Perubahan-perubahan itu jauh lebih ekstrim tatkala
nia dilanda Perang Dunia Ke-2 di mana pemimpin negara-negara

-:is sedang menuju tahap/era industrialisasi mengeluarkan undang-
--dang baru vang bertujuan membentuk pola-pola keluarga yang rebih
:-suai dengan tuntutan kehidupan kota dan industri.e3

Sosiologi keluarga memandang bahwa setiap keluarga berfungsi
>r-ragai pengantara menuju masyarakat besar. Daya tahan sebuah
..-uarga terletak pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, baik yang
trsifaL primer maupun yang bersifat tersier, seperti produksi dan

- embagian makanan, perlindungan terhadap kaum muda dan tua, yang
.:kit dan yang mengandung, persamaan hukum, pengembangan
:cnerasi muda dalam kehidupan sosial, dan lain sebagainya.ea

Revolusi industri yang terjadi telah membawa perubahan-
lerubahan yang sangat signifikan. Di satu sisi revolusi industri
nembawa dampak positif bagi perkembangan ilmu dan pertumbuhan
tkonomi, di sisi lain revolusi industri membawa dampak negatif yang
legitu dahsyat. Etos-etos tradisi terancam tercabut dari akarnya dan
kecemasan yang mendalam akan semakin hilangnya kekuasaan dan

"r-lbawa 
gereja dan kerukunan hidup.es pola-pola keluarga tradisional

Vang mapan memperoleh kesaksian yang dahsyat, dan kerukunan hidup
keluarga terkoyak.

william J. Goode mengemukakan satu contoh fenomena sosial
vang melanda keharmonisan keluarga sebagai dampak revolusi industri
dan perkotaan. "seperempat sampai sepertiga pasangan yang menikah
akan bercerai, mereka tidak menjunjung tinggi nilai monogami". Kinsey
memperkirakan bahwa setengah dari semua laki-laki yang telah
menikah melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, tetapi
barangkali sebagian besar dari mereka percaya akan manfaat
kesetiaan.e6

り]、
/illanl J Goodc Sο ∫々ブοま′κごル

“
′g″  tl Lailahanounl Hasyilal.(Jakalta:Bumi Aksara,2004),hlnl
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Revolusi industri, pola keluarga konjugal, serta masalah urbanisasi

menjadi variabel utama yang menggerogoti kerukunan keluarga,
sekalipun perkawinan itu dibangun berdasarkan cinta dan kesetiaan.

Terhadap fenomena itu, William J. Goode menyatakan, "Sebagai contoh
di Amerika, hampir semua perkawinan pertama didasarkan atas

hubungan cinta dan jarang yang akan mengakui bahwa mereka menikah

dengan seseorang yang tidak dicintainya."eT Fenomena tentang
perceraian dan peran single parent tidak hanya menarik perhatian para

pakar sosiologi untuk dijadikan objek kajian ilmiah, namun seorang

sastrawan yang andal seperti La Vyrle Spencer merekam realitas itu ke

dalam bentuk yang lebih unik, yang dikemas dalam kandungan estetika
yang tinggi dan menjadi sebuah novel sebagai corong perwakilan bagi

selaksa nilai yang mengkristal dalam wilayah kehidupannya.es

B. Perceraian dalam Teori Sosiologi Keluarga

1. Krisis dalam Keluarga, Perubahan Sosial, dan Perceraian
Letha Dawson Scanzoni & John Scanzoniee menggambarkan

situasi dan kondisi menjelang perceraian biasanya diawali dengan

berhentinya proses negosiasi antara pasangan suami istri. Akibatnya

pasangan tersebut sudah tidak lagi dapat menghasilkan kesepakatan

yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak
dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Kondisi

yang demikian ini pada gilirannya menyebabkan hilangnya pujian dan

penghargaan yang diberikan kepada pasangan. Padahal, pujian dan

penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami istri merupakan

dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan.

Hal-hal tersebut di atas mengakibatkan hubungan suami istri semakin

menjauh dan memburuk. Pasangan suami istri semakin sulit untuk
berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan masalah-

masalah yang perlu dicari jalan keluarnya.

Krisis antara pafa suami dan istri dilatar-belakangi oleh: (a)

hancurnya konsepsi-konsepsi yang dipegang oleh masing-masing
pihak; dan (b) perbedaan konsepsi pada saat perkawinan atau

OFぁ
,〃 hhll 13

・ r`l"`′ h11112529

""Letlra Dawsor Scalzoni dan John Scanzoni. Mett. ltr'onert, Ltnd Chqnge. a SoL'iologt ol llurria,qe und
Faarllr (Nor York: NlcGrarv llill Book Corrpany. l9El). hlm. I5
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berkembang sesudahnya. Ketika para suami dan istri mempunyai
konsepsi-konsepsi yang berbeda secara luas tentang tingkah laku yang

diharapkan oleh masing-masing pihak, krisis hampir dapat dipastikan
akan muncul. Banyak masalah yang berkaitan dengan krisis ini tidak
diungkapkan atau dibicarakan dalam masa bertunangan. Hal ini
termasuk perbedaan-perbedaan dalam cara-cara memelihara dan

mendidik disiplin anak-anak, pendidikan agama anak-anak jika terdapat
perbedaan kepercayaan dari orang tua, pekerjaan istri setelah menikah,

konsepsi-konsepsi hubungan sosial setelah menikah dengan orang-
orang yang berlainan jenis, dan nilai-nilai kehidupan.1oo

Tingginya tingkat perceraian juga berkaitan dengan tingkat
pendidikan masyarakat. Murdock'o' menemukan bahwa di negara-
negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, tingkat
perceraiannya tinggi, Selain pendidikan, di negara-negara Islam

tingginya tingkat perceraian juga dikaitkan dengan norma agama yang

memperbolehkan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya.
Goode102 mengungkapkan tingginya tingkat perceraian di Atgeria tahun
1900 adalah empat kali lebih tinggi daripada yang terjadi di Amerika

Serikat. Kemudian setelah terjadi modernisasi di Algeria, tingkat
perceraian menurun pada tahun 1940 menjadi lebih rendah daripada di
Amerika Serikat. Untuk menunjukkan hubungan antara modernisasi

dengan tingkat perceraian, William J. Goode mengemukakan data

bahwa di negara-negara Islam yang belum mengalami modernisasi,

tingkat perceraiannya tetap tinggi, Adapun di Amerika Serikat, tingginya
tingkat perceraian mengikuti proses urbanisasi, industrialisasi, serta

beralihnya sistem keluarga luas menjadi keluarga konjugal (keluarga

batih / nucle ar f arntly).

Beberapa pakar sosiologi berpendapat bahwa tingginya tingkat
perceraian merupakan dampak dari industrialisasi dan urbanisasi.lo3

Menurut mereka, modernisasi dapat memudarkan ideolo$, kultur, serta

batas-batas kebangsaan suatu negara. Modernisasi menimbulkan saling

ketergantungan yang tinggi antar negara yang memiliki struktur yang

sama. Konsekuensi dari ketergantungan dan kesamaan struktur

r""H.S.S. Khairuddir, Sosiolo.qi Ktluur.qa, Fldisi Pertanra. Cet. Ke-2 lYogyakarta: Liberty, 2002). hlm.
161.

r"lJ. P. N{urdock. 'Family Stability in Non-European Cultures", dalanr..,lDluls o.l the lneritun At'atletlt
ol Politital und Sot'iul Stit,tce 172, Nor,ember. 1950,,hlm.2l

1t'rwilliam J. Coode, llbrkl Ret'ohiion untl Funilt Purrerns (Ncw York: Frcc Prcss, i963), hlm. 29.
r"rPaul C. GIick dan Artlrur J. Norton. Frc,1u.n.1. Duration, and Probability of Marriagc anil Divorcc, "

d,alant.lountul ol Llorriuge ond tl* Frrnillr'. No. 33. 1971. hhn..12. Scarzoni, Mcn, il'ontcn und Oltunge.hln.32..
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tersebut tidak hanya berlaku pada distribusi energi, tingkat inflasi, serta

alokasi bahan-bahan mentah, tetapi juga pada perkawinan, keluarga.

serta pola-pola perceraian. Hal yang perlu dicatat menurut mereka

adalah semakin besarnya tuntutan kaum wanita terhadap otonomi.
keadilan, hak-hak, dan imbalan yang mereka terima.

Sementara, Goodel0a justru berpendapat bahwa industrialisasi
bukan sebagai penyebab tingginya tingkat perceraian di suatu wilayah.

Berdasarkan penelitiannya, Goode mendapatkan bahwa industrialisasi
yang sedang berlangsung di beberapa negara tidak menunjukkan

adanya pertambahan pada tingkat perceraian. Menurutnya, tingkat
perceraian memiliki hubungan dengan sistem keluarga yang berlaku di

suatu wilayah. Perubahan dari sistem keluarga besar (extended family)
menjadi keluarga konjugal (nuclear fanrily) yang hanya terdiri dari suami

istri, dan anak-anak. Pada keluarga konjugal, setiap orang memiliki
kebebasan untuk memilih dan menentukan calon pasangan hidupnya

sendiri. Selain itu, sistem keluarga tni mengandalkan pasangan suami

istri untuk berbuat lebih banyak terhadap kehidupan keluarga masing-

masing.

Kerabat luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan

suami istri. Akibatnya, anggota keiuarga konjugal menjadi kurang
"tergantung" pada kerabatnya, sehingga "kewajiban" terhadap yang

"tua" menjadi berkurang dan keluarga konjugal tidak banyak menerima

bantuan dari kerabat. Konsekuensi logisnya adalah kontrol sosial dari

anggota kerabat luas menjadi berkurang dan tidak efektif lagi, sehingga

beban emosional dan finansial keluarga konjugal menjadi lebih berat.

Keluarga konjugal ini menjadi lebih mudah pccah apabila terjadi konflik
antara suami istri karena sedikitnya tekanan kerabat yang

mengharuskan mereka mempertahankan perkawinan.

Menurut Goode dalam karyanya World Reuolution and FamiLy

Patterns yang dipublikasikan pada tahun 1963,10s perubahan ke arah

industrialisasi dan perubahan keluarga merupakan proses paralel,

keduanya dipengaruhi oleh perubahan sosiai dan adicita-adicita
p eroran gan (p er s onal" ide olo gies).

I"r William J. Goodc. "Firtrrily Disorganization '. dalarr Robcrt K. N{crton dan Robct A. Nrsbert (cd. ).

C'oilt.ntlrotlol,Sotiul Pntblen.s (New York: Haurcourt. Broce'. ancl \\orld. 1966). hlm.63. scbagairlana dikutip Ertra

Karim. "Ilrrlarinl So,sioIogi". Op.cit.. hlm. I,1I-1.
r"5williamJ. Goodc. tl'orlr/Relolution untl l-umilt PdtlenL\.. Op Cit..hlm.25.
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Ada tiga adicita yang merupakan sumber utama perubahan, yaitu
adicita kemajuan ekonomi (ideology of economic progress\, adicita
keluarga konjugal (ideol"ogy of coryugal faniW), dan adicita persamaan

derajat (ideology of egalttarian). Dari ketiga adicita tersebut, keluarga
konjugal (id"eology of conlugal, famt|ftoa merupakan yang paling radikal
dan bersifat menghancurkan tradisi lama dalam hampir semua

masyarakat dan merupakan tradisi pendorong timbulnya kelompok-
kelompok radikal di setiap negara yang berkembang. Ia menyebarkan

nilai-nilai kebebasan individu seperti kebebasan menentukan jodoh,

kebebasan memilih tempat tinggal baru setelah menikah yang biasanya

dipandang tidak menghormati norma keluarga luas. Adicita keluarga

konjugal juga lebih gandrung pada kesejahteraan individu dan kurang
perhatian pada kesinambungan dan kebesaran nama keluarga luas.

William J. Goode juga menyebutkan bahwa putusnya hubungan
dalam sistem keluarga besar merupakan pengorbanan yang paling
mahal yang diberikan oleh keluarga terhadap pertumbuhan industri,
karena ini berarti putusnya hubungan-hubungan yang telah dibina
turun-temurun dalam kehidupan keluarga tradisional. Oleh sebab itu,
bagi Goode, industrialisasi dianggap sebagai faktor paling kritis dalam
proses perubahan kompleks yang sedang te4adi.

2. Teori Distribusi Perceraian
Distribusi perceraian merupakan penyebaran perceraian dalam

hubungannya dengan variabel-variabel tertentu yang mencakup:

a. Status sosial-ekonomi
Penyebaran hubungan antara status sosial-ekonomi dengan tingkat
perceraian pada setiap strata di dalam masyarakat menggambarkan

adanya perbedaan kondisi hidup yang dihadapi masing-masing strata.
Pada masyarakat lapisan bawah tampaknya kondisi kesulitan ekonomi
lebih mudah mempengaruhi terjadinya perceraian. Dengan demikian,
tingkat perceraian lebih tinggi terjadi di kalangan masyarakat yang
berada pada strata rendahi dan semakin ke atas strata masyarakat

semakin rendah tingkat perceraiannya. 10'

""'Keluarga koqugal di sini diterjemahkan dari conjrrgcrl jinilr. lni dibedakan dengan keluarga inti
sebagai ter.jerrahan uutlcur luntih. Keluarga kor4ugal lebih otonom dalan pengefiian lebih tidak terikat pada ikatan
kctabat luas. Kcluarga inti yang tidak mcndapatkan otonomi karena ikatan-ikatan garis keturunan (patrilincal atau

nratrilincal) drscbttt n u t l ea r l torilr' (keluarga inti ).
! !'" Enu Kariru Tirr jaun Sosiologr''.O7r C rr.. hln 1 -lll-50.
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浜

b. Lamanya usia perkawinan

Lamanya usia perkawinan harus dihitung dari tanggal perkawinan

sampai dengan terjadinya "perpisahan". Ini berarti bahwa "masa

perpisahan" tidak termasuk dalam hitungan lamanya usia perkawinan,

Studi lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian

yang dilakukan Monahan'ou dengan menelusuri kasus-kasus perceraian

di Wisconsin Amerika Serikat tahun 1800-an menunjukkan bahwa

perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima

tahun ke bawah, atau tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia

perkawinan tiga tahun.

c. Status sebagai orang tua

Status sebagai orang tua diartikan sebagai suatu kondisi dimana

pasangan suami istri yang menikah mempunyai anak selama

perkawinan mereka atau tidak mempunyai anak. Menurut Cahen,l0e

perceraian lebih banyak terjadi pada pasangan yang tidak mempunyai

anak.

d. Usia pada saat menikah pertama kali

Glick dan Norton11o mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di

kalangan pasangan suami istri yang menikah untuk pertama kali pada

usia remaja (belasan tahun) adalah lebih tinggi dibandingkan dengan

pasangan suami istri saat menikah berusia 20 tahunan. Dan, tingkat

peceraian semakin menurun di kalangan pasangan suami istri yang

menikah pertama kali pada usia 30 tahunan.

e. Wilayah

Goodel" mengungkapkan bahwa tingkat perceraian di daerah perkotaan

lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, karena adanya perbedaan

sikap dan nilai yang berlaku di kalangan penduduk desa dan kota

khususnya dalam status perkawinan seseorang dan masalah perceraian.

rntThomas p. Monalun ',\!hen Manied Couples Pafi: Statistical Trends and Relatiurhip in Divorce". dalarnAnrcicqt

Sot:ioktgitul Ro,or 27. Oktobq I 962. hlnl 21'' MAltedCahe[statitialAnultsi-srl,4nrcnLurrDitrrte\Neu,York:CohmbiaUnivesityPress. 1932).hftn32.
,,ncli.k d"r, Nofion. "Frequenc!'. Duration. and Probability of Mariage and Divorce". hlIn 25. Idern.

..Marr1,ing. Divtr.cilg. a1d Living fogcther ih the U.S Toclay". kcduanya dikutip di tlalam Populutirn Bulletin tol'

12.no.s,lWashingtono.C.PopJationReterenceBureau. 1977)"hlm.20.Karim."TinjauanSosiologi" hlm. l52-3
' ,,,Wiiliu- .1. Goode. Fqnrilt Ditorgqnizatror. hln. 20, sebagaimana dikutip Erna Karim' "Tinjauan

Sosiologi". hlm. l'18.
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3. Teori Penyebab/alasan hukum
George Levingerll2 menyusun
terjadinya peceraian, yaitu:
a. Karena pasangannya sering

rumah-tangga dan anak;

b. Masalah keuangan yang tidak
keluarga;

Perceraian
11. kategori tentang sebab-sebab

mengabaikan kewajiban terhadap

cukup'untuk memenuhi kebutuhan

c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangannya;

d. Pasangannya seringberbuat kasar serta menyakitkan;
e. Pasangannya tidak setia dan sering berzina;
f. Ketidakcocokkan dalam masalah hubungan seksual;
g. Seringmabuk-mabukan;
h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari

pihak kerabat pasangannya;

i. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan, serta
ketidakpercayaan dari pasangannya;

j. Berkurangnya perasaan cinta, perhatian, dan kebersamaan di
antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi;

k. Adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya
sering menjadi tidak sabar dan dirasakan terlalu "menguasai".

Dari teori-teori perceraian yang terkait dengan penyebab/alasan
hukum perceraian yang dikemukakan oleh William J. Goode ataupun
George Levinger di atas, dapat ditemukan kesamaan teori di antara
keduanya, yaitu teori nomor 2 (perubahan pada tekanan-tekanan sosial

dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan
ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan), yang
dikemukakan oleh Goode memiliki kesamaan dengan teori nomor 8

(adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak
kerabat pasangannya) yang dikemukakan oleh Levinger, begitu juga
teori Goode nomor 4 (adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan) memiliki kesamaan

dengan teori Levinger nomor 11 (adanya tuntutan yang dianggap
berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar dan

"lGcorge Ler.ilger, "Phisical Abuse Arnong Applicants [or Diyorce", ,Tmericun.lLturnul ol
Orrlnpst chiurtt 36, Oktobcr. t 97.1, hlm. 17. Lihat juga H. Hendi Suhcndi dan Ramdani \\rahyq Pengantur Srudi
Sosrologi Kcluurgrr, (Bandurg: C.\'. Pustaka Sctia,2001), hlm. 13.1-115.

rGeoree Levinger. sebagaimana dikutip Erna Karirr. "l'injauan Sosiologi". hlm. I 5i-,1.
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dirasakan terlalu "menguasai"). Dengan demikian, kerangka penjelasan

teori-teori perceraian jika dikumpulkan terdapat 13 teori-teon

perceraian baik yang dikemukakan oleh Goode maupun Levinger' yakni

sebagai berikut:
a. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian'

b. Adanya alternatif yang dapat dipilih oleh suami

bercerai.

c. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap

rumah-tangga dan anak;

d. Masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

keluarga;
Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangannya;

Pasangannya sering berbuat kasar serta menyakitkan;

Pasangannya tidak setia dan sering berzina;

Ketidakcocokkan dalam masalah hubungan seksual;

Sering mabuk-mabukan;

Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak

kerabat pasangannya;

e.

f.
C't'
h.

i.

j.

k.

apabiia

kecemburuan, sertaSeringnya muncul kecurigaan.

ketidakpercayaan dari pasangannva;

1. Berkurangnya perasaan cinta. perhatian' dan kebersamaan di

antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi;

m. Adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga pasangannya

sering menjadi tidak sabar dan dirasakan terlalu "menguasai".

Adapun perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang

mempengaruhisistemkeluargadantingkatperceraianmenurutWilliam
J. Goode,113 adalah:

a. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian'

Saat ini perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib' di kota-kota

besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa karcna

masyarakat kota lebih menonjolkan peran daripada status

individualnYa;

,,.willianr J, Cjootlc. F.antih DittlrgttttL:Llli()n. ()]1Clt'.h1m,20, \\ri]lialn L' o,Ncill. Dlrurr,c ill

progresslr,e Era (Ne* IIaven. Ltotrn: Ya-le Uni'ersrir prgs5. l96il. hlni -11. I{ar- Mcderruot Shideler- "An Atntcable

Divorcc.'. tlalanr l/re Christiqn a:.,r,ri s 
"r"i 

t9rl. hlr,. 15. Gcrald R. Kratrtzlcr. Cr<'qlitt Divtrc'e (Ncu' YorL:

8r.an1,.1967).hlm']l,GeraldC.J,R,wlightdanDoroth}N1'-StetSon...IheInlprctofNo-FaultL)i\,orceLawRelblll]
on Di'orce irr Amcrican St^tr"'. jo,rurrni ol ,\ttrt itgc tincl tltc l'tttttilt f rl. Agustus lgTS' hlm' l'1' Scatzoni ,1/crt

lfbnreu untl C/icngc. hlm. '11



b.  Perubahan  pada  tekanan― tekanan  sosial  dari  hngkungan

keluarga/kerabat serta teman dan lingkungan ketetanggaan

terhadap ketahanan sebuah perkawinan,

Berlakunya sistem keluarga kO可 ugal Saat ini telah meniadikan

kontrol sosial dari anggota kerabat luas mettadi berkurang dan

tidak efektif lagi,sehingga beban emosional dan finansial keluarga

kO珂 ugal mettadi lebih berat.Keluarga ko可 ugal ini mettadi lebih

mudah pecah apabila tettadi kOnflik antara suanli istri karena

sedikitnya  tckanan  kerabat  yang  mengharuskan  mereka

mempertahankan perkawinan.

c.  Adanya alternatif yang dapat dipilih oleh sualni istri apabila

bercerai.

Kebutuhan― kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga saat ini

dapat diperoleh di luar sehingga menyebabkan ketergantungan

antara suamiistri mettadi berkurangi

d.  Adanya ctos kesamaan deraat dan tuntutan persamaan hak antara

lakl-laki dan perempuan.

Kesetaraan kedudukan antara laki― laki dan perempuan telah

mendorong kaurll perempuan untuk lebih berani mengambil sikap,

termasuk untuk bercerai daripada hidup di bawah tekanan kaum laki―

laki.Selain itu,dengan lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan

perempuan, saat ini peluang pekettaan atau jabatan tidak lagi

didasarkan atas jenis kelarnin,tetapi keahlian yang dilniliki seseorang,

sehingga peluang karier bagi perempuan semakin terbuka.Halini dapat

menilnbulkan pergeseran orientasi membangun keluarga dari untuk

memperoleh keturunan mettadi untuk meningkatkan karier.

Adanya perubahan pada tingkat perceraian dalaIIl suatu daerah

menuttukkan telah teriadinya perubahan sosial lainnya di tengah―

tengah masyarakat. Di antara indikasi perubahan sosial yang cukup

berpengaruh terhadap perceraian,yaitu:

1)   Perubahan pada rnakna yang terkandung dalarn perceraian,dalam

arti saat ini perceraian tidak lagi dianggap sebagai aib,di kota―

kota besar status janda atau duda merupakan hal yang biasa

karena rnasyarakat kota lebih lneno可 olkan peran dari pada status

individualnyai

2)   Perubahan pada longttarnya pengawasan kerabat, teman, dan

lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga;
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Tersedianya berbagai pilihan di luar keluarga, dalam artl

kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dipenuhi keluarga saat int

dapat diperoleh di luar sehingga menyebabkan ketergantungan

antara suami istri menjadi berkurang;

Lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan.

seperti saat ini peluang pekerjaan atau jabatan tidak lagi

didasarkan atas jenis kelamin, tetapi keahlian yang dimiliki

seseorang, sehingga peluang karier bagi perempuan semakin

terbuka. Hal ini dapat menimbulkan pergeseran orientasi

membangun keluarga dari untuk memperoleh keturunan menjadi

untuk meningkatkan karier. 11*

Valerie Hull dalam penelitiannya sebagaimana yang dikutip oleh

Arief Budiman menemukan bahwa tingkat kemandirian

ekonomi istri juga berpengaruh terhadap perceraian."s

Lebih lanjut, alasan-alasan hukum perceraian yang dirumuskan di

lingkungan Peradilan Agama dan dimuat dalam laporan perkara:

a. Tidak harmonis
Tidak harmonis merupakan suatu kondisi di mana antara suami

istri sering terjadi pcrselisihan dan pcrtengkaran terus-mcnerus,

ataupun tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga'

Tidak harmonis ini rnerupakan sebab utama yang mendominasi

kasus perceraian. Berdasarkan grafik penyebab perceraian di

Peradilan Agama yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Agama di situs www.badiLag.net, kasus

perceraian yang diputus Pengadilan Agama dilatarbelakangi oleh

tidak adanya keharmonisan.

b. Gangguan pihak ketiga

Gangguan pihak ketiga adalah adanya salah satu pasangan yang

menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan orang lain' baik prta

idaman lain (Pil) bagi pihak istri maupun wanita idaman lain (wil)

bagi pihak suami. Kasus perceraian yang diputus Pengadilan

Agama s dipicu oleh adanya gangguan pihak ketiga.

C. Politis

Sebab politis mcrupakan

olch adanya pcrbcdaan

isteri.

rrrHendi Suhendi dan Ramdaui \\iahru. ferrgarrtcr'.\tudi Sosiologi Keluttrgtt. O1t.Cit.- hhn. l-12-l
llsAricf Budiman. Ptntbugiurt Ko.ict SL'cttru &'Arrrcl {Jakartta: Gramcdra. 1985)'hlm' 15

sebab perceraian yang dilatarbelakangi

afiliasi politik antara pasangan suami

Aspl‖ lutomlPeFterOl●ne● ll「Ⅲ ♯ぃ||IⅢⅢl■|



Cacat biologis
Cacat biologis adalah apabila salah satu pasangan menderita
penyakit atau cacat yang tidak dapat disembuhkan, sehingga

tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Dijatuhi hukuman
Apabila salah satu pasangan berdasarkan putusan pengadilan

dijatuhi hukuman karena suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam undang-undang perkawinan, hukuman yang dapat

dijadikan alasan perceraian adalah hukuman penjara, yaitu salah

satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau

hukumah yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Kekerasan mental
Kekerasan mental memilki kesamaan dengan kekerasan psikis,

yaitu kekerasan yang dapat menyakiti perasaan, seperti berkata-
kata kasar, sikap atau perilaku yang mendiamkan atau tidak
memperdulikan pasangan.

Kekerasan jasmani

Kekerasan jasmani merupakan kekerasan fisik, yaitu kekerasan

yang menyebakan penderitaan fisik, seperti memukul,

menendang, menampar, dan perbuatan lain yang dapat

menimbulkan penderitaan fisik pada pasangan.

Kawin di bawah umur
Kawin di bawah umur adalah perkawinan di mana pasangan yang

menikah, baik keduanya maupun salah satunya, masih belum

memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu 16 tahun bagi

perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki.
Tidak tanggung jawab

Tidak tanggung jawab merupakan sikap salah satu pasangan yang

tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perannya dalam

rumah tangga. Seperti sikap suami yang tidak mau bekerja untuk
memenuhi nafkah istri ataupun kebutuhan rumah tangga. Tidak
tanggung jawab menempati sebab kedua kasus perceraian yang

diputus Pengadilan Agima.
Ekonomi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga. Dalam hal ini, biasanya terkait dengan kondisi suami yang

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga meski

sudah bekerja keras. 4
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J・
Kawin paksa

Kawin paksa adalah perjodohan yang dilakukan secara sepihak

oleh orang tua calon pengantin, tanpa meminta persetujuan calor
pengantin yang bersangkutan.
Cemburu

Cemburu yang dimaksud dalam hal ini adalah cemburu buta, yaitu
cemburu yang tidak didasari oleh alasan-alasan yang rasional.
namun hanya mengedepankan rasa curiga, bahkan sering
menuduh tanpa bukti.
Krisis akhlak
Krisis akhlak adalah kondisi akhak salah satu pasangan yang

cendrung kepada akhlak yang tidak terpuji, seperti berbuat zina

atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya

yang sukar disembuhkan
Poligami tidak sehat

Poligami tidak sehat adalah ketika poligami tidak mampu
mewujudkan kondisi yang harmonis antara suami dengan para
istri. Akibatnya muncul perselisihan di antara para istri, yang

biasanya disebabkan oleh rasa cemburu.

k.
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A. Kondisi Sosial dan Budaya

Masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk tipikal masyarakat
multikultural, keberagaman etnis/suku (Jawa, Sunda, Padang, Batak,

Jaseng, Lampung, dan lainnya), agama (lslam, Kristen, Hindu, Buddha,

dan Kong Hu Cu), dan budaya. Budaya lokal menjadi aset penting bagi

daerah Lampung yang dijuluki buryn ruwa jtrai. 116 N1ri-rrilai budaya

lokal menjadi cerminan kearifan lokal seperti: pil. pesengwi,llT s6.p6i

sembayan,llSnemutnyimah,ll96rrrk"rr*op1,r1on.12o
Mobilitas kehidupan masyarakat Kota Bandar Lampung yang

cukup tinggi dan dinamis tidak lepas dari permasalahan masyarakatnya,

mulai dari masalah kriminalitas yang cukup memprihatinkan sampai

bentuk masalah sosial lainnya, yakni bentuk-bentuk perselisihan dalam
kehidupan keluarga yang berakhir dengan perceraian. Tingginya tingkat

tt6Btuni nrtu frrrri. artinya balru'a Provinsi [-ampung tcrdiri dari dua masvarakat adL\l: pelrqduil dan sd

1t'-Piil pesengiri diartikan sebagai segala scsuatu yang $enyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup lang
dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat sccara pribadi ataupun bcrkclompok yrng sr'nailtiasa
drpertahankan dan terus dilestarikan dalarn masyarakat. Dalanl hal-hal tertentu seseorang (Lamprnlg) dapat
nrcrr4rcnahankan apa sqa (tcrmasuk n).r\\f,nlal dc'nli untuk [rcnlpcdahankan piil pasefigiri tcrscbut. Sclain itu,
dengan TrlilTrr,.selgi/i scscorang dapat berbuat ssuatu atau tidak lrerbuat sesuatu, kendati pun hal itu dirinya secara

materi.
\1\Stkoi senhuton, rrempunyai arti yang luas, termasuk di dalamnya yang berarti gotorlg-ro),ong, tolong-

mcnolong, bahu-mcrnbahrr. dan salinc memberikan scsuatu yang dipcrlukan olch pihak lain. dan hal tcrscbut tidak
rerbatas pada sesuatu ).a[g sifatlya n]ateri saja. tetapi juga dalarn arti moril, termasuk surnbangan pemikiran dan
sebagainya.

Ll')Alrrrrrl rrt /arolr, berarti nrur ah hati dan rarnah tcrhadap semua pihak. baik terhadap orang dalam kelompok
yang berhubungan'tlcngan nrereka. Jadi, bennurah hati dengan memberikun sesuatunraupun terhadap siapa sala pihak

vang ada padanl.a kcpada pihak
tanlah tcrhaalap ta)Du rlr!)-eLf,.

hin, juga bermurah hati dcngan dalam bcftutur kata scfia sopan santun dan ramalr

tl"Kt,ntrukhiun. diartrkan sebagai satu kekerabatan rnasyarakai adat Lampung
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perceraian pada masyarakat Kota Bandar Larnpung mayoritas dialami
oleh masyarakat yang beragama Islam dengan frekuensi terus
meningkat setiap tahunnya, sebagaimana yang tampak pada data

statistik resmi dari Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang Kota

Bandar Lampung.121

B. Penegakan Hukum dan Perlindungan Sosial

Di bidang penegakan hukum telah dilaksanakan penegakan perda,

terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, antara lain melalur

penertiban pedagang kaki lima, penertiban reklame, bangunan dan

gedung yang melanggar ketentuan --vang berlaku. Adapun peraturan
daerah yang telah ditetapkan antara lain:

a. Perda tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha;

b. Perda tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

c. Perda tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung;

d. Perda tentang Retribusi Pelavanan dan Pendaftaran Penduduk dan

Akte Catatan Sipil;

e. Perda tentang Lagu Mars Kota Bandar Lampung;

f. Perda tentang Pajak Parkir;
g. Perda tentang Retribusi Pelavanan Kesehatan di Puskesmas.

Di bidang perlindungan sosial, beberapa kegiatan yang dilaksanakan

dalam rangka pembangunan sosial kemasvarakatan dan sosial

keagamaan antara lain:

a. Pembinaan dan pemberian bantuan untuk fakir miskin di daerah

kumuh;

b. Penanggulangan dan pembinaan anak jalanan;

c. Penertiban dan penanggulangan tuna susila;

d. Penertiban dan penangulangan gelandangan pengemis;

e. Penertiban dan penanggulangan gelandangan psl,kotik (orgil);

f. Pembinaan dan peningkatan peran ma.lelis taklim;
g. Bantuan untuk lembaga ibadah. \.aitu bantuan musholla, rnasjid,

guru ngaji, marbot, dai.

1:rHasil rvawancara dengan IIakim Pcngadilan Agama Kci:s I \ Tanlung Karang Kota Bandar Lampung
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C. Karakteristik Adat Budaya Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung

Secara umum masyarakat masyarakat Kota Bandar Lampung
memiliki karakteristik adat budaya tersendiri. Karakteristik adat budaya

yang khas bagi masyarakat Lampung itu tertuang dalam prinsip pi'il
pesenggtri (kehormatan, harga diri, perasaan malu bersalah, atau jika tak
mampu berprestasi). Komponen penunjang yang ingin dipertahankan
dalam

Pi'iL pesenggiri ini ada beberapa prinsip hidup lainnya yang saling

menunjang, yaitu bejuLuk-buadek (bergelar adat atau bernama dan

b e r gelar), memui- nyimah (r amah dan te rbuka/p e dul i), neng ah- ny ap pt v
(bermasyarakat dan bergaul), dan sakay-s ambayan (tolong-menolong).

Pi'il"pesenggiri merupakan elemen adat budaya yang mengandung

nilai positif. Pi'il, pesenggiri mengandung keutamaan prinsip dan

kedudukan terhormat dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat

Lampung pada dasarnya mendambakan kedudukan yang terhormat,
prestasi yang gemilang, menilai harga diri dari segi moral, dan bukan

perhitungan ekonomis, Untuk mempertahankan dan meningkatkan
kehormatan dan harga diri, maka berarti masyarakat Lampung

mempunyai sumber daya yang besar dalam upaya menjauhkan diri dari
segala sikap dan perbuatan yang tercela atau melanggar ketentuan yang

berlaku. Bagr pasangan muslim Lampung, prinsip pi'LL pesenggiri

dilandasi oleh nilai dan hukum Islam. Dalam Q.S. Ali 'lmran [3]: 104

dijelaskan bahwa "Dan, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".
Hal ini tidak bisa disangkal lantaran memang masyarakat lampung 100

persen beragama Islam. Oleh karena itu, prinsip pi'il" pesenggirt"

senantiasa dipertahankan, diterapkan, dan diaktualisasikan, baik dalam

kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan organisasi-organisasi

formal.
Dalam sosiologi, nilai-nilai kehormatan itu tercermin dalam

stratifikasi sosial yang terbehtuk oleh karena ada yang dibanggakan.

Apa yang dibanggakan itu terbatas, sedikit pemilik/penganutnya dan

dibutuhkan, sehingga seseorang atau golongan tertentu terpola pada

strata teratas dalam kehidupan masyarakat. Sumber kehormatan itu
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bisa karena luas pemilikan, status

pendidikan, 62n 1"irr-1"irr.122

budaya, kesolehan beragama

Menjaga kehormatan dalam pergaulan kemasyarakatan dengan
selalu berlomba berbuat kebaikan dan kebenaran yang bermanfaar
sesuai dengan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam konsep pi il
pesenggiri. Hal ini dapat dilihat dari nilai dari salah satu kehormatan
wanita adalah kalau ia mampu menutup auratnya, bukan justru
membukanya agar banyak mendapat perhatian. Seorang pria atau
wanita seharusnya menjaga dirinya agar tidak kejanguh (kelihatan
auratnya=kaLianda). Dalam Pasal B0 Kuntara Raja Niti dijelaskan bahwa
Jika ada pria atau wanita yang kesungult (k"ejangtrh), maka baik yang

kesunguh ataupun yang melihat aurat itu didenda 12 rial ke bawah
menurut kedudukan orangnya". "''

Penegakan wibawa pemerintah atau hukum, berarti setiap pejabat
yang bersalah mesti diadili lewat saluran hukum yang berlaku, bukan
justru menyembunyikan kesalahan demi kehormatan. Dalam Kuntara
Raja Niti Pasal 161 (Pasal 161 KRN), yang intinya bahwa apabila seseorang
penyimbang menerima suap (sogok) agar merahasiakan perbuatan
tertentu, maka atas kesalahan itu ia di hukum denda 24 rial.

Norma-norma yang berisikan keharusan, larangan, anjuran, dan
kebolehan dapat digunakan sebagai standar perilaku untuk dapat
mempertahankan kehormatan diri dari perbuatan tercela dalam setiap
usaha membangun karya-karya, memenuhi kepentingan hidup
keluarga, dan berbagai perjuangan cita-cita lainnya. Bersaing secara
jujur, tidak menginjak yang lain, berprofesi dengan landasan moral dan
kebenaran merupakan prinsip hidup bagi orang-orang muslim. Lebih
baik bekerja sampingan sebagai sales daripada harus menghalalkan
segala cara demi status dan kemasyhuran nama. Dengan demikian,
berarti pi'il" pesenggiri pada hakikatnya telah menunjukkan apa yang
disebut sebagai karakteristik adat budaya masyarakat Lampung pada
umumnya. Sebagai warga masyarakat Lampung yang dilahirkan dalam
lingkungan adat dan pergaulan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman
yang senantiasa berjuang demi kehormatan dan nama baik, merupakan
karakteristik yang khas sebagai pasangan muslim. Jika pi'it pesenggiri

tersebut dilihat dari keseluruhan selaras dengan ajaran Islam dan

rrrAbdul Syani. Sosiokryi Skt,nutika.
llrHasil rvarvancara dengan Bapak H

Batxlar Lampung.

T",t,i ,luu ferupurr IJakar]ra:Bumi .{ksara. I!.r94), hlrn. I()2.
Ilidavat Zakie. S H.. 1\'1.H.. salah satu tokoh adat Lampung Sebatin. cli
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. ):cm kemasyarakatan masyarakat Lampung pada umumnya, pi'il
. ,.enggiri berkaitan erat dengan elemen-elemen adat budaya lainnya.

I :ularitas karakteristik adat budaya itu akan lebih tegas dan spesifik,
: c dalam kiprahnya disertai oleh potensi elemen-elemen

'.ndukungnya.

Dalam hubungannya dengan elemen adat budaya bejuluk-buadek,

-,sar pi'il pribadi harus mampu mempertahankan nama baik, status
.:1ar adat yang diterima sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan
'--asvarakat adat. Jika ia telah dinobatkan sebagai Suttan, Pangeran,
.:1a. Ratu, Radin, Dalom, Batin, Minak, dan sebagainya, maka
',-'nsekuensi bagi penyandangnya adalah harus mampu memberikan
:rladan positif kepada masyarakat. Ada tiga prinsip kepemimpinan
. ancasila yang mesti dimiliki oleh para pemimpin, yaitu: (a) Ing Ngarso

-<inrg Tulodo (di depan memberikan contoh), bahwa seorang pemimpin
:rarus mampu melalui sikap dan perilakunya menjadikan dirinya sebagai

rola anutan orang-orang yang dipimpinnya. (b) fng Madya Mangun
r.arso (di tengah membangun semangat), bahwa seorang pemimpin
rarus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi
.epada orang-orang yang dibimbingnya; (c) Tut Wuri Handayani (di
:elakang memberikan pengaruh), bahwa seorang pemimpin harus
:rampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di

depan dan sanggup bertanggung jawab.124

Standar nilai dan hukum yang melandasinya adalah adat budaya
r ang berakar dari prinsip hukum Islam. Sebagai orang muslim dalam
setiap tindakannya dalam usaha atau pergaulannya sehari-hari tentu
berpedoman pada azas moral islami, yaitu mengutamakan kemanfaatan,
kejujuran, kebaikan, kebenaran, dan tanggung jawab. Orang kaya

muslim, pejabat muslim, cendekiawan muslim, dan pasangan muslim
pada umumnya sudah seharusnya menggunakan kelebihannya itu untuk
membangun dan membela kebenaran. Pada dasarnya tanggung jawab

bagi orang kaya, para pemimpin, atau orang yang memiliki strata nilai
tertentu jauh lebih besar daripada orang miskin dan masyarakat
bersahaja. Jauh lebih baik rakyat bersahaja dan rendah tapi bermoral
tinggi daripada pejabat tinggi tapi rendah moralnya.

Dengan kemampuan menjaga nama baik, bebarti sekaligus

merupakan kemampuan menjaga pi' iL- ny a. Bejuluk"-buadek secara ideal
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melekat pada pribadi sebagai identitas dengan kadar yang tercermin
dalam setiap perilaku dan pergaulannya dalam masyarakat. Jika

identitas pribadi dapat dipelihara, dikembangkan, dan diterapkan penuh

dengan rasa tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,

maka berarti karakteristik masyarakat Lampung adalah mengutamakan

kelestarian nama baiknya, jauh dari cela dan nista sebagaimana

digariskan dalam agama Islam. Karakteristik yang khas ini dapat

dijadikan modal dasar yang penting bagi upaya pembentukan jati diri
bangsa. Ada delapan unsur semangat keimanan yang wajib diamalkan

dalam kehidupan ini, yaitu: (a)tauhid (takut kepada Tuhan), (b)bermoral
(berakhlak baik), (c) hormat kepada orang tua, (d) tulus/ikhlas, (e)

berilmu yang bermanfaat, (f) mampu mengendalikan nafsu, (g)

berpendirian (jati diri), dan (h)keteladanan daiam perbuatan.

Jika dikaitkan dengan prinsip neiitrti-tryinrah (ramah-terbuka),

berarti pribadi-pribadi sebagai anggota mas,varakat Lampung memiliki

tanggung jawab dan keharusan untuk dapat mempertahankan,

meningkatkan sikap dan perilaku ramah tamah, terbuka, pemurah,

sopan, sukarela, ikhlas dari lubuk hatt r ang dalam terhadap setiap tamu

atau siapa saja yang bertemu. Kepada siapa saja yang disebut tamu,

kawan dekat atau pihak-pihak vang memerlukan informasi harus

dilayani dengan ramah dan berusaha agar orang lain mendapatkan

kepuasan dan senang hati. Tujr-ran darl pemenuhan tanggung iawab ini

tidak lain adalah untuk mempertahankan pi'il-nya, karena salah satu ciri
orang Llampung yang mempunl'ai pr'il adalah jika ia mampu memelihara

keramah-tamahannya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Hal ini

pertanda bahwa potensi karakteristik adat budava masyarakat Lampung

pada umumnya terletak pada keramah-tamahannya, baik dalam

menerima tamu maupun dalam pergaulan.

Nemui-nyimah, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

secara konsekuen, dan tidak hanva sekadar basa-basi belaka, maka

konflik dapat dihindari, sehingga stabilitas sosial, kerukunan pergaulan,

dan ketenteraman masyarakat dapat lebih terjamin. Keramahtamahan

sebagaimana prinsip elemen budava lainnya pada umumnya

diaktualisasikan melalui tatacara pergaulan menurut hukum Islam'

Dengan demikian, berarti karaktertstik adat budaya keramahtamahan

masyarakat Lampung secara nyata mencerminkan pola kehidupan

pasangan muslim.
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Nengah-nyappur (bermasyarakat dan bergaul), juga merupakan
-.-ah satu elemen yang tidak kalah pentingnya untuk dipertahankan,
..a pribadi atau masyarakat Lampung hendak dikatakan mempunyai
rl atau kehormatan. Masyarakat Lampung yang memiliki pi'il" dapat

-..rhat dari luasnya cabang hubungan pergaulannya dalam masyarakat.
: emakin luas pergaulannya, kesukaan bermasyarakat, kesukaan berbaur

-engan segala kegiatan masyarakat yang positif, maka semakin besar
-emampuannya dalam bekerja sama, semakin memiliki tenggang rasa

apo seliro=Jawa) yang tinggi terhadap sesamanya.

Pergaulan yang luas dapat juga melahirkan dan menumbuh-
. embangkan rasa tanggung jawab, dan mampu bermusyawarah dalam
:'angka mencari kesepakatan bersama. Orang-orang yang suka

rermusyawarah merupakan sosok dambaan bagi masyarakat, karena

-rranggap dapat maju/tampil dalam setiap acara atau aktivitas, dapat
,nenyelesaikan masalah-masalah sosial secara adil dan bijaksana.

Kemampuan dalam nengah-nyappur dapat membangun simpati
nasyarakat, yang berarti sekaligus mendudukannya sebagai orang
copuler dan keharuman nama baik. Orang-orang yang mempunyai

oopularitas dan keharuman nama ini dapat dikategorikan sebagai

Lrrang-orang yang memiliki pi'il pesenggiri. Menurut ajaran Islam,

rermasyarakat dan bergaul dalam rangka silaturahmi serta
mempersambungkan tali persahabatan merupakan kewajiban bagi

setiap muslim. Hal ini berarti karakteristik adat budaya lampung pada

dasarnya mencerminkan kehidupan pasangan muslim yang khas, yaitu
suka bermasyarakat, suka bergaul, dan tidak suka mengisolir diri. Jika

karakteristik adat budaya yang bernafaskan keislaman ini dapat

dipertahankan dan disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, maka

masyarakat Lampung dapat lebih adaptif dan inovatif terhadap setiap
perubahan dan kemajuan teknologi. Dengan nengah-nyappur ini dapat

diteladani oleh sebagian besar masyarakat daerah di Indonesia sebagai

upaya pembentukan karakteristik adat budaya nasional.

Elemen adat budaya'sakay-sambayan yang berarti suka tolong-
menolong terhadap sesama merupakan w.r,rjud kebersamaan dalam
senang dan susah. Tolong-menolong ini biasanya dilakukan dalam

kegiatan-kegiatan pembangunan sarana umum, pembangunan rumah,

acara-acara adat, pada waktu.warga masyarakat terkena musibah, atau

dalam rangka membangun kehidupan masyarakat secara ekonomis.

Bentuk tolong-menolong dapat berupa tenaga, uang atau benda yang
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bernilai ekonomis, peralatn dan perlengkapan, berupa sumbanga.

pemikiran atau nasihat-nasihat positif yang berguna, baik bag

kepentingan bersama maupun pertolongan yang khusus ditujukai-

kepada anggota masyarakat yang sedang dalam kesulitan. Mengajai.

kerja sama (setikuhan)dalam urusan pembangunan dan kemasyarakatan

menunjukkan bahwa orang lain diperhitungkan dan berguna bag:

kelompok atau kerabatnya. Standar nilai yang dipakai dalar.

pelaksanaan tolong-menolong adalah moral dan keikhlasan (kerelaan

terhadap apa yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan secara tega.

sebagaimana perhitungan untung rugi.

Suatu kebanggaan, kehormatan, dan kepuasan bagi orang

Lampung jika ia telah dapat memberikan sesuatu atau bantuan terhadap

orang lain dan kerabatnya. Dengan demikian, berarti menunjukkan

bahwa pribadi orang Lampung merasa tidak terpandang atau tidak

terhormat apabila ia belum mampu berpartisipasi dalam kegiatan

kemasyarakatan atau belum mampu memberikan pertolongan yang

bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan

bahwa kegiatan tolong-menolong merupakan bagian penting atau

konsekuensi yang harus dipertahankan dan dikembangkan apabila

pribadi dikehendaki tetap terhormat. Orang yang dihormati oleh

masyarakat oleh karena ia suka membantu atau menolong orang lain

adalah pribadi yang tergolong mempunyai pi'it pesenggirL.

Dalam ajaran Islam, sahay-sambatan yang terjelma dalam adat

budaya masyarakat Lampung merupakan kewajiban bagi setiap umat.

Prinsip ini sangat besar kontribusinya bagi pemerataan pembangunan,

termasuk program IDT yang diselenggarakan oleh pemerintah, juga

merupakan wujud nyata dari sakay-santbaian. Tujuannya adalah untuk
memperkecil kesenjangan di berbagai bidang kehidupan, termasuk
kesenjangan sosial, ekonomi, dan perlindungan hukum. Aktivitas
tolong-menolong ini merupakan karakteristik adat budaya masyarakat

lampung yang bukan hanya sekadar tumbuh dari kebiasaan berperilaku,
akan tetapi sekaligus merupakan kristalisasi dari ajaran agama Islam,

sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Ma'idah Ayat [5]: 2. Yang artinya:
"Dan, bertolong-tolonglah kamu terhadap segala amalan

kebajikan dan ketakwaan kepada Allah, dan janganlah kamu bertolong-
tolongan terhadap perbuatan yang menghasilkan dosa dan

permusuhan."

76, , | .Aspek t'iukum Perceroicn Dotom Kompilosi Hukum lslom
I r.



bangsa di Indonesia (bahkan dunia) dalam setiap pergaulan dalam

masyarakat. Tentu saja perilaku bersopan santun ini sangat relevan
dengan ajaran Islam yang mestinya dikembangkan oleh setiap muslim
dalam kehidupannya dalam masyarakat dan negara. Jika karakeristik
adat budaya masyarakat Lampung ini bisa dipertahankan dan

disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat modern dan negara

berkembang seperti lndonesia, maka adat budaya Lampung sangat

potensial dalam meningkatkan nilai kehormatan dan nama baik dalam
skala besar yang mencerminkan kehormatan dan nama baik bangsa

Indonesia, dan bahkan dapat terhormat pula di mata negara-negara

dunia.
Pi'iL pesenggtri pada hakikatnya menunjuk pada karakteristik adat

budaya masyarakat Lampung pada umumnya. Sebagai warga

masyarakat Lampung yang dilahirkan dalam lingkungan adat dan
pergaulan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman yang senantiasa

berjuang demi kehormatan dan nama baik, merupakan karakteristik
yang khas sebagai pasangan muslim.

Dalam hubungannya dengan elemen adat budaya bejtiruk"-buadek,

dasar pi'il pribadi harus mampu mempertahankan nama baik, status
gelar adat yang diterima sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan

masyarakat adat. Standar nilai dan hukum yang melandasinya adalah

adat budaya yang berakar dari prinsip hukum Islam. Sebagai orang
muslim dalam setiap tindakannya dalam usaha atau pergaulannya

sehari-hari tentu berpedoman pada azas moral islami, yaitu
mengutamakan kemanfaatan, kejujuran, kebarkan, kebenaran, dan

tanggung jawab.

Dalam prinsip nemui-nyimah (ramah-terbuka), pribadi-pribadi
sebagai anggota masyarakat Lampung memiliki tanggung jawab dan

keharusan untuk dapat mempertahankan, meningkatkan sikap dan

perilaku ramah tamah, terbuka, pemurah, sopan, sukarela, dan ikhlas,

dari lubuk hati yang dalam terhadap setiap tamu atau siapa saja yang

bertemu.
Nengah-nyaupur (bermasyarakat dan bergaul), juga merupakan

salah satu elemen yang tidak kalah pentlngnya untuk dipertahankan,
jika pribadi atau masyarakat Lampung hendak dikatakan mempunyai

pi'iL atau kehormatan. Semakin luas pergaulannya, kesukaan

bermasyarakat, kesukaan berbaur dengan segala kegiatan masyarakat

yang positif, maka semakin besar kemampuannya dalam bekerja sama,
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semakin memiliki tenggang rasa (tepo sel'iro=Jawa) yarg tinggi terhadap

sesamanya.

Elemen adat budaya sakay-sambaryan yang berarti suka tolong-
menolong terhadap sesama merupakan r,vujud kebersamaan dalam

senang dan susah. Suatu kebanggaan, kehormatan, dan kepuasan bagi

orang Lampung jika ia telah dapat memberikan sesuatu atau bantuan

terhadap orang lain dan kerabatnya

Mengenai budi bahasa dan tttt gematte (ttti=jalan, gematie=

kelaziman atau kebiasaan atau adat) yang artinya sopan santun dan

adat-istiadat. Bagi orang-orang yang mampu bersopan santun sesuai

dengan kebiasaan yang selama waktu tertentu diakui masyarakat, maka

selama itu pula ia cenderung mudah mendapatkan kedudukan

terhormat (menjaga pi' il.- ny a) di tengah-tengah pergaulan masyarakat.
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A. Profil Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan

menengah yang mencakup program sariana, magister, doktor, dan

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruar-r

tinggi adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi
Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasisu,a, sedangkan tenaga
pendidik perguruan tinggi disebut dosen. Dengan demikian profil
perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi Kota Bandar

Lampung adalah yang telah menempr.ih jenjang pendidikan setelah

pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dalam hal ini, pendidikan yang hanya membentuk kecerdasan
intelektual tidak akan berpengaruh banvak terhadap kemampuan untuk
dapat memelihara perkawinan dengan baik. Oleh karena itu, orientasi
pendidikan ini seharusnya juga untuk membentuk kecerdasan

emosional, seperti empati, sehingga dapat lebih membantu dalam

menciptakan hubungan keluarga yang harmonis antara pasangan suami

istri.
Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan mereka yang

rendah membuat mereka sadar diri akan pendapatan yang diterima oleh

pasangannya. Di samping itu. dengan latar beiakang keluarga yang

miskin, membuat mereka lebih dapat menerima perlakuan yang

dilakukan pasangannya. Sebab tindakan nrinto lekat dengan mereka

yang mempunyai latar belakang pendidikan vang rendah.



Sementara bagi mereka yang berpendidikan lebih tinggi, biasanya

lebih sadar akan hak yang mereka miliki. Mereka yang mempunyai
pendidikan tinggi tidak serta merta akan menerima keadaan yang

dialami sekarang. Sebab, dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka

mempunyai kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik
dan komunitas sendiri dalam pergaulan.

Apabila mereka merasa tidak cocok dengan pasangan hidupnya,
mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi akan lebih
berani mengambil sikap. Berani malawan apabila hak mereka dilanggar.

Alasan keberanian dalam bersikap ini semata-mata mereka mempunyai
alternatif dalam hidupnya. Mereka yang mempunyai latar belakang

pendidikan yang tinggi dapat mengalihkan perhatian ke karier yang

mereka rintis, serta adanya segmen tersendiri dalam pergaulan

tentunya akan mempermudah mereka mencari pasangan baru yang
lebih baik secara psikologis dan finansial pasca terjadinya perceraian.

Dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, pasangan

suami istri tidak hanya dituntut untuk berkemampuan dalam segi

pendidikannya saja sehingga mempunyai wawasan luas dan

berpengetahuan, tetapi diharapkan memiliki kepribadianl2s yang

matang sehingga mampu berinteraksi sosial, khususnya dengan

pasangannya.

Kualitas pendidikan yang bisa mempengaruhi keharmonisan
rumah tangga adalah pendidikan yang dapat mempengaruhi dan

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan emosinya

secara baik, di samping juga mempunyai prestasi ilmiah di bidang

akademiknya.l26

Kecerdasan intelektual/pikiran dan kematangan emosi127 bagi

pasangan suami istri mempunyai htibungan yang tidak dapat

ll5Kcpribadian adalah corak tingkah laku sosia; corak itu bisa bcrupa rasa takrrt, dorongan, gcrak gcrik, dan

sikap. Tingkah laku itu bisa terlilrat (orci'l) dan bisa tidak rerljhat (.ror'o-l). Dengan kata lain. tingkah laku nranusia itu
gerak gerik suatu badan. Seorang yang mernilifi kepribadian yang nrenarik. nraka kita brsa bayangkan orang itu murah
scnyrrrm. simpatik. sofan santun, dan ramah, sebalikrrya gambaran dari orang yang tidak rncmpunyai kepribadian yang
baik beryerilakrr tidak sirrrpatik dan tidak ada sopan santun. Lihal dalarr C}aagc, and Personalii'. terj. Ninrpoeno
(Jakarra: P.'f. GraIr!'dia. 1982), hlm. -1. Menurur Allport. "Personality is the dynarnic organization within the

indiridual ol'thosc psychophl,sical sistcnr that dctermine his uniquc adjusmcnts to his cnvironrncni'Lihat Victor
Barnorv. ( jrlIrl' al d I'erscttcrlitt. (Home Wood: The Dorsey Press ), h lrn. 8.

126N,tusthath Fahrni. -.lsl-S/ilfurh.1n-Nal.sittoh Fil Ltsruti llirl Mttlrattni ll/al lvlujtonu'1. alih bahasa

Zakiyah Daradiat. III lJakarta; Bulan Bintang. 1977). hlnr. I tiO.

llTE,r,nri adalah perasaanrkenrampuafl jiwa untuk rnerasakan ge.lala sesuatu -vang disebabkan oleh
rangsangan dari luar: pcrasaan sedih, marah, susah. Emosi berperan pcntinc dalam mcncntukan cara p('n)'('suaiarl
pribadi dan sosial yang dilakukan olch seorang muhi masa anak sampai dcrvasa, maka pcrkcmbangan mcrcka hatls
dilakukan penyesuaian yang baik dan benar. Segala sesuatu yang rnenggatrggu perkembangan emosi yang baik akal
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dipisahkan. Apabila seseorang telah matan$ dan dapat mengendalika:

emosinya, maka ia akan dapat berpikir secara matan$, baik, dan objekti-

Dalam kaitannya dengan pola perceraian yang didasarkan pada variabe

tingkat pendidikan bagi pasangan yang bercerai, jelas hal ini sanga:

dituntut agar pasangan suami istri mempunyai kecerdasan intelektua-

dan kematangan emosi, sehingga mereka dapat menyelesaikar.

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dengan baik dai.

ob;ektlf.128

Lebih lanjut dikatakan bahwa mengenai ciri-ciri kematangan

emosi ini adalah sebagai berikut.

l) Bahwa orang yang telah matang emosinya dapat menerima baik

keadaan dirinya maupun keadaan orang lain dengan seobjektii

mungkin.Pasangansuamiistriyangberpendidikantinggidalam
menjaga keharmonisan rumah tangganya maka perlu dibarengt

adanya kematangan emosi mereka'

2)PadaumumnyaSeseorangyangmatangemosinyatidakbersifat
impulsif. Ia akan merespons stimuius dengan berpikir secara baik

dan juga dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggapan

terhadap stimulus yang terjadi pada dirinya'

3) Seseorang yang telah matang emosinya, ia juga dapat mengontrol

emosinyawalaupuniadalamkeadaanmarah.Iadapatmengatur
kapan kemarahan itu perlu dimanifestasikan sehingga kemarahan

itu tidak Perlu ditamPakkan.

4) Seseorang yang telah matang emosinya, dapat berpikir dengan

objektif, bersifat sabar, penuh pengertian, dan mempunyai

toleransi yang baik serta bertanggung jan'ab'

Perceraian merupakan suatu gejala rapuhnya kehidupan keluarga

bagi semua masyarakat di dunia sebagai bentuk atas kegagalan dalam

mempertahankan perkawinan. Pemutusan hubungan perkawinan dapat

berakhir karena adanya kematian (cerai mati) dan perceraian (cerai

hidup), baik perceraian atas kehendak suami maupun perceraian atas

kehendak istri. Pada umumnya yang menjadi masalah adalah

perkawinan yang berakhir dengan perceraian (cerai hidup), sedangkan

menghambat penyesuaian yang dilakukan seseorang. Dasar berbagai pola emsi terletak pada rwal kehidupan, maka

tahun-tahun awal'kchidupan aialah pcrioilc yung pinting dalarn rrcncntukan_bcntuk pola tcrsebut Lihal Elizbcth B'

Hurlock. Cli11 Deyelt,ptnent, rerl. itr. Naea. Meiiasari rjandrasa. Muslichah Zarkasih. Edisi VI (lakarta: Erlalgga'

I ,Jq I ). hhn. 2.14.

128 Hu.il *',*"t tura dcngan Praktisi I'lukum di Bandar Lampung'
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menikah dengan tingkat pendidikan diploma sebanyak 16% ata -

sebanyak 8 orang dan pasangan yang menikah dengan tingk"-

pendidikan sarjana (S1) tingkat perceraian tertinggi yaitu sebanyak 5'1',

atau sebanyak 27 orang.131 Pertanyaan yang muncul adalah mengap.

perceraian justru paling banyak dilakukan oleh pasangan dengai

tingkat pendidikan sarjana 51.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tingka:

pendidikan atau kalangan terdidik menjadi faktor yang cukup

berpengaruh terhadap perceraian. Dari hasil penulisan menunjukkair

bahwa, justru pasangan yang menikah dengan pendidikan SLTF

menempati tingkat perceraian paling rendah. Namun demikian, jika

dibandingkan antara pasangan yang berpendidikan diploma dengan

pasangan yang berpendidikan sarjana, ternyata perceraian lebih tinggi

terjadi pada pasangan yang berpendidikan sarjana (s1). Ini secara tidak

langsung menguatkan bahwa tingkat pendidikan seseorang itu bisa

mempengaruhi terjadinya perceraian pasangan muslim Kota Bandar

Lampung.
Di Kota Bandar Lampung, sistem normatif telah mengakui

persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak untuk

menikmati pendidikan tinggi. Kesadaran individualitas dan

independensi perempuan, termasuk kesadaran akan kapasitas

intelektual sebagai salah satu implikasi dari peningkatan pendidikan (the

rise of education)merupakan kondisi yang harus dipertimban$kan. 132

Dan, yang perlu mendapat pcrhatian serius masyarakat Kota

Bandar Lampung saat ini adalah masalah tingginya angka perceraian

bukan sebuah fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat.

Perceraian pada kalangan masyarakat bawah terutama karena faktor

ekonomi. Tetapi, saat ini perceraian banyak terjadi pada pasangan

muslim kalangan masyarakat menengah dan atas yang sudah mapan

secara ekonomi dan sosial.

Pada saat ini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan

sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga

ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi

pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan

131 S1r.b., data prirncr sctclah,diolah ini diperolch dari hasil \\awancara pasangan tnuslim berccrai clan

SlatTAdlrinistr-asi di beberapr KUA Kccamatrr SukaraDe dan Tanjun-u Karaug'fimur, di Kota Bandar Laupurg. .

rlrdukung drrr hu.il .tudi dokutncnta'i.
132 lbr,t.
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seperti dalam masalah perdata biasa, tetapi perkawinan mempunyai
ikatan yang kuat yang disebut dengan mitsaqan galidhon.

Adapun yang merupakan pengembangan teori William J. Goode,
yaitu yang berkaitan dengan 2 (dua) faktor, yaitu industrialisasi dan
urbanisasi.

66666133 mengungkapkan tingginya tingkat perceraian di Algeria
tahun 1900 adalah empat kali lebih tinggi daripada yang terjadi di
Amerika Serikat. Kemudian setelah terjadi modernisasi di Algeria,
tingkat perceraian menurun pada tahun 1940 menjadi lebih rendah
daripada di Amerika Serikat. Untuk menunjukkan hubungan antara
modernisasi dengan tingkat perceraian, Goode mengemukakan data
bahwa di negara-negara Islam yang belum mengalami modernisasi,
tingkat perceraiannya tetap tinggi. Adapun di Amerika Serikat, tingginya
tingkat perceraian mengikuti proses urbanisasi, industrialisasi serta
beralihnya sistem keluarga luas menjadi keluarga konjungal (keluarga
b atih / nucl"e ar f ami$).

Perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar
Lampung ini didasari pada tingkat pendidikannya terhadap hukum atau
kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum
merupakan petunjuk-petunjuk yang konkret tentang adanya taraf
kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator
tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum
akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran
hukum. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dimiliki pasangan

muslim yang berce rai, yai:';rt:134

a. Pengetahuanhukum
b. Pemahaman hukum
c. Sikaphukum
d. Perilaku hukum

Indikator-indikator tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pengetahuanhukum

Dalam kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari yang
namanya hukum, baik dari Tuhan maupun hukum yang dibuat oleh
manusia sendiri yang meliputi hukun negara, adat, dan lain sebagainya.

133willぬ nlJ Goodc;玲 ″〃R′ rοん″わ″の″展
`″

′|,P″′′θ7パ (Ncw YOk
134All Zainudhl.Sο

s′ο/ο g′ ノノ
“
た″′″ (Iakanal Sil〕 ar Granka, 2006).hinl

I Frcc Plcss, 1963),him 29
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Hukum tersebut akan terus mengikat selama hayat masih dikandun=
badan dan selama dunia ini belum berakhir.

Hukum-hukum tersebut diciptakan tidak lain hanyalah derr
untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Hukun diciptakan aga:

manusia biqa saling menghargai diatara sesama. Itulah yang menjac

tujuan awal dari terbentuknya hukum. Pengetahuan hukum artinr..
seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatu:
oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum di sini adalah hukum tertuli:
atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut

perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkar.

oleh hukum, termasuk yang mengatur hukum keluarga.

b. Pemahaman hukum
Pemahaman hukum artinya pasangan suami istri mempunyar

pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu.
terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahamar-t

hukum secara teoretis bukan merupakan dua indikator saling

bergantung. Artinya, seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi
mungkin dia tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak
sesuai dengan norma hukum tertentu. Di lain pihak mungkin ada orang
yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu.

akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau

hanya mempunyai pengetahuan sedrkit tentang isinya.135

Sebagaimana diketahui bahwa masl,arakat Indonesia

beragama Islam, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari
dari hukum dan ajaran Islam. Demikian pula halnya dengan

yang merupakan bagian dari kehidupan tidak terlepas dari
ajaran Islam.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang
pernikahan, namun sesuai dengan pengertian perkawinan menurut
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka hukum Islam dengan Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu
mengatur tentang kehidupan masyarakat, yakni perkawinan.

Usaha untuk membangun negara yang kuat, adil, dan makmur
perlu dibangun rumah tangga yang diiandasi dengan ketentuan hukum
yang berlaku positif. Negar.a kita telah mervujudkan ketentuan yang

135/ゎた′ hinl 100
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dimaksud dengan lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-undang
tersebut belum tentu dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua

lapisan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kondisi
masyarakat yang heterogen, yaitu dengan tingkat pendidik4n yang tidak
sama, tingkat taraf hidup yang berbeda, serta jenis pekerjaan dan mata

pencaharian yang tidak sama sehingga kesadaran dan ketaatan hukum
terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan akan berbeda pula.

c. Sikap hukum
Perkawinan adalah salah satu perbuatan hukum yang harus diatur

oleh pemerintah. Diundangkannya peraturan tentang perkawinan

dengan tujuan supaya peristiwa hukum, yaitu perkawinan dapat

menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Perkawinan adalah sangat penting untuk mengatur kehidupan
rumah tangga dan keturunan. Tanpa perkawinan tidak mungkin laki-
laki dan perempuan dapat membentuk dan mengatur rumah tangga

secara tertib dan teratur.
Sikap hukum artinya pasangan suami istri mempunyai

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-

kepentingan hubungan suami istri, lazimnya bersumber pada nilai-nilai
yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus

dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian

sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan

warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh

ketentuan-ketentuan hukum tersebut. 136

d. Perilaku hukum
Perilaku hukum artinya di mana seseorang berperilaku sesuai

dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan

adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang

bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat

136soc.。 nO SOCkanlo dan Mustaね Abdu‖ ah,あ ,わ′οg′ /flよ
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dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam poi,
perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hai it..

merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalar

efektif (dalam arti mencapai tujuannya).
Salah satu yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang

harus mendapat perhatian serius adalah rumah tangga. Pembangunar.

manusia seutuhnya tidak akan berhasil apabila perhatian terhadap

rumah tangga diabaikan. Dalam rumah tangga di dalam suatu negara

yang diliputi rasa kasih sayang antara anggota rumah tangga akan

memperkokoh kestabilan negara serta akan memperlancar usaha

mencapai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Pemerintah telah

membuat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang

diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang ini sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa

Indonesia, karena keadaan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku.

agama dan golongan. Dengan lahirnva Undang-Undang ini dapat

memenuhi kehendak masyarakat Indonesia terhadap hukum dalam

bidang kekeluargaan sesuai dengan falsafah Pancasila dan amanat yang

terkandung dalam cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-

undang Dasar 1945.

Apabila diperhatikan kembali pengertian perkawinan menurut

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan
bukan hanya sekadar perbuatan hukum saja, akan tetapi jug,
merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu ditentukan
sepenuhnya oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang

dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dari keempat indikator di atas, menunjukkan pada tingkatan-
tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila

seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa

tingkat kesadaran hukum masih rendah, kalau dia telah berperilaku
sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Telah diketahui bahwa pasangan muslim Kota Bandar Lampung

yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung pada

dewasa ini berada dalam suatu masa transisi. Artinya, suatu masa atau

periode di mana terjadi pergantian niiai-niiai serta kaidah-kaidah dalam

rangka menuju suatu masiarakat yang lebih baik taraf kehidupannya

daripada pada masa lalu. Dari sudut kebudayaan dan struktur sosialnya,

型照 8割1予1鯰訥臨漏1督憎||■Ⅲ肇:
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Pengetahuan akan hukum tentang perceraian bagi istri adalah cuku:
Hal ini atas jawaban pasangan di dalam berperilaku hukum menjalanka;
kewajiban atau tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri telal-

mendapatkan penyuluhan dari kantor kepala desa maupun dari BP4 r
Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung.139 Teori yang terkar:
secara normatif, Islam mengajarkan bahwa membangun fondasi ruma:
tangga yang sakinah dengan meletakkan beberapa dasar pengajara,

hukum. Jika manusia mengikuti dan mengamalkan dengan bar!

khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan perkawinan melalur

asas yang kuat dan kokoh akan mudah untuk menggapai keharmonisan

rumah tangga. Termasuk juga menjalankan hak dan kewajiban suam.

istri yang diatur dalam Perundang-undangan.140
Teori ajaran Islam jrg, menekankan adanya kerukuna:.

merupakan faktor utama bagi pasangan suami dan istri dalan-.

menjalankan bahtera rumah tangga. Islam mensyaratkan bahu'a

perceraian hanya digunakan untuk mnyeiesaikan permasalahan yane

dirasa akan menimbulkan kemudaratan ataupun dampak yang lebih

besar dalam kehidupan suami istri, baik dalam rumah tangga maupun

masyarakat. Perceraian merupakan jalan keluar yang hanya boleh

ditempuh dalam keadaan darurat atau terpaksa. Mengingat mudarat

yang ditimbulkan akibat dari perceraian itu sangat besar, akan tetapi
dengan kesadaran yang dimiliki dan tekat kuat untuk menuntut haknya

dan balaskan dengan apa yang dimiliki tentang pemahaman.

pengetahuan, sikap, dan perilaku hukum itu sudah dibenarkan di dalam

hukum.

l 39H"rrl ,"0*un."ra tlcngan Kepala KLI;\ Tanjung Karang Tirrur llandar Lampturg
l40D"1rm pcrundang-undangan pcrkauinan lndonesia. hak dan kovajiban suami istri mcliputi: 1. hak dar

kervajiban bersama. yaitu: (a) suarri istri rvrjib nrenegakkan rrLnrah tongga (UU No.Iil974. Pasal 301. dan hal-hal
dalarn rumah tangga diputuskar bersamr oleh suami istri (KHl. pasal E0 flyat (1): (b) suarni istri berhak dan
bcrkcdudukan scimbang dalarr runrah tangga darl rnasyarakat (UU No.lr197.l. Pasal 31 ayat (1), suami scbagai kcpala

keluargadanistrisebagaiiburumahtargga(tjLlNo.Irl9T4.Pasal-lla]''at(-1)danKHIPasal79a}.at(l):(c)suamiistrr
berhak melakukan perbuatan hukum (LiU No.Ji 1974. l)asal 3l a!at (2): (d) nrusyauarah bersama dalam menentukan
tcmpat tinggal (ULI NoIll974. Pasal 32 alrt (2): (c) suami istri u,ajib saling nrcnciutai. mt-nghormati. dan saling
membantu (UU n-o.L 197.1. Pasal lll): (fl suami istri mempun-vai hak gugat apatrila salah satu melalaikan kelajibannra
(UU No.Ii1974. Pasal 34 a,vat (3): (g) harrd 1,ang diperoleh sclama dalam pcrkawinan mcnjadi hifla bcrsama (ULl
No.l/1974. Pasal 35 ayal 1l): (h) rrasing-masrng suami istri bcrhak mcnguasai clan nrcnggunakan harla barvaan. hadiah
dan u-arisan (UtJ No.Irl97.l,Pasal 35 a1.at (2): (i) persetujuan bersama untuk rrenggunakan barta bersama (UU
No Ii l974.Pasal 16 ayat (l) danjika terladi perceraian maka harta betsama diatrLr tnenurut ltukrun masing-masing (UU
No.lrl97,1.l'asal l7): (i) suani istri harns mcmpunyai tcmpat kcdiaman yang tctap (LILI No.111974. Pnsal 32 ayal ( I )

drir KHI. Pasal 78 a,vat (t). 2. kenajiban suami. yaitu: (a) suami wajib rncmbimbing istri dan rumah tangga 1Klll.
Pasal lJO ayat (l ): (b) suami u,ajib rnclindungi istri dan mcmcnuhi kcbutuhan kcluarga (UU No.11l97'l.Pasal 14 a),al ( I )

darr KHI-Pasal 110 a)'at (2 dan:1); (c) suami u'ajib rrcmberi kesenrpatan belalar (KHI. Pasal 80 ayat (3): (d) suanri uajib
menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak atau bekas istri vang masih dalam ntasa iddah (KHI. Pasal lil ayal (l).
3. keuajiban istri. ),aitu (a) istri rva_jib berbakti kepada suami (KHI. Pasal 83 avat (l ): (b) istri rvajib mengatur rumah
tangga (ULl No.l,'1974, Pasal 34 ayat (2).
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2. Distribusi Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Ting$
Distribusi perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi

dalam hal ini adalah suatu proses pembagian dari jumlah perceraian ke

dalam beberapa hal yang diperoleh dalam penulisan ini. Proses

distribusi tersebut pada dasarnya untuk membantu dalam memahami
permasalahan secara mendetail tentang perceraian yang terjadi pada

pasangan muslim Kota Bandar Lampung.

Ada 2 (dua) teori yang digunakan dalam menganalisis tingkat
perceraian berkaitan dengan tingkat pendidikan tinggi masyarakat,
yaitu:

Pertama, teori Murdo.p141 menemukan bahwa di negara-negara
yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, tingkat
perceraiannya tinggi. Selain pendidikan, di negara-negara Islam

tingginya tingkat perceraian juga dikaitkan dengan norma agama yang
memperbolehkan para suami menjatuhkan talak kepada istrinya.

C,6o4.142 mengungkapkan tingginya tingkat perceraian di Algeria tahun
1900 adalah empat kali lebih tinggi daripada yang terjadi di Amerika

Serikat. Kemudian setelah terjadi modernisasi di Algeria, tingkat
perceraian menurun pada tahun 1940 menjadi lebih rendah daripada di
Amerika Serikat.

Kedua, teori William J. Goode yang menyatakan bahwa adanya

etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan. Kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan,

termasuk dalam bidang pendidikan pasangan muslim Kota Bandar
Lampung, telah mendorong pasangan muslim terutama pihak istri
untuk lebih berani mengambil sikap, termasuk untuk bercerai daripada
hidup di bawah tekanan pihak suami.

Menurut hasil wawancara dengan akademisi/pakar

pendidikanl43 6i Kota Bandar Lampung, dalam hal ini, perceraian
pasangan muslim terdidik diulur dengan pendidikan formal yang hanya

membentuk kecerdasan intelektual tidak akan berpengaruh banyak

141J.1'. \,1ur.ln.k, " Famill, Stability in Non-European Cultures," dalam.l6halr rl tlte' ,Tnrritttt ,ltadentt'of
Polititul und Sotttl Sttente l7l. Novcmbcr. 1950. hlm. 23. scbagairrana dikutip Erna Karinr, dalam " Tinjauan
Sosiologi', hlrn. Il(.).

142Willi"n, J. Cio,rtle. ll?trld Ret'oltttion,iill t'tntilt Ptnerns, Ol1.Cit., hlm.29, sebagaimana dikutip Erna
Kar irn. dalarr "Tinjauan Sosiologi.". hlnr. I 19.

t43Deden MakLrullah, di Wilayah Kora tlandar [.i]rnpung
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terhadap kemampuan untuk dapat memelihara perkawinan dengar

baik. oleh karena itu, orientasi pendidikan ini seharusnya juga untuk

membentukkecerdasanemosional,sepertiempati,sehinggadapatlebih
membantu dalam menciptakan hubungan keluarga yang harmonis

antara pasangan suami istri. Pendapat lain menambahkan bah$'a

memelihara perkawinan tidak cukup dengan kecerdasan intelektual dan

emosionalsajatetapidiperlukanadanyakomunikasiyangbaikdiantara

pasangan suami 317i.144

Rendahnya angka perceraian bagi pasangan suami istri muslim

yangmempunyailatarbelakangpendidikantidakberpendidikantinggi
apabiladilihatdarisisipsikologisdapatdiartikanbahwamerekayang
bLrpendidikan tidak berpendidikan tinggi lebih dapat menerima

keadaanekonomiyangdimilikinya.Sebablatarbelakangpendidikan
mempunyai korelasi dengan pekerjaan dan tingkat pendapatan yang

diterima.Halinidapatdiartikan,darisegipendapatan'pasangansuami
istri yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah lebih dapat

menerima keadaan ekonomi keluarga yang dihadapi sebagai bagian dari

garis tangan kehiduPan.

Latar belakang pendidikan pasangan yang rendah membuat

pasangan sadar diri akan pendapatan )'ang diterima oleh pasangannya'

Disampingitudenganlatarbelakangkeluargayangmiskin'membuat
pasanganlebihdapatmenerimaperlakuanr.angdilakukanpasangannya.
Sebab tindakan nrimo lekat dengan mereka vang mempunyai latar

belakang pendidikan yang rendah' Adapun bagi pasangan yang

berpendidikan lebih tinggi, biasanya lebih sadar akan hak yang mereka

miliki.Merekayangmempunyaipendidikar-rtinggitidaksertamerta
akanmenerimakeadaanyangdialamisekarang.Karenadengan
pendidikan yang mereka miliki, mereka mempunlrai kemampuan untuk

mendapatkanpekerjaanyanglebihbaikdankomunitassendiridalam
pergaulan. Apabila mereka merasa tidak cocok dengan pasangan

hidrpnyu, mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi

akan lebih berani mengambil sikap. Berani mela$'an apabila hak mereka

dilanggar.Alasankeberaniandalambersikapinlsemata-matakarena
mereka mempunyai alternatif dalam hidupnya' Mereka yang

mempunyai latar belakang pendidikan 1'ang tinggi dapat mengalihkan

perhatiankekarieryangmerekarintis.sertaadanvaSegmentersendiri

l44wrrunrr.uru t"rkait clcngan H. Rizani puspa* r.ijar r. S IJ . prrLtr:r akaLlcrnisi di Kota Bamlar LampunS.
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dalam pergaulan tentunya akan mempermudah mereka mencari
pasangan baru yang lebih baik secara psikologis dan finansial pasca
terjadinya perceraian.

Dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis, pasangan
suami istri tidak hanya dituntut untuk berkemampuan dalam segi
pendidikannya saja sehingga mempunyai wawasan luas dan

berpengetahuan, tetapi diharapkan memiliki kepribadi2nl45 yang
matang sehingga mampu berinteraksi sosial khususnya dengan
pasangannya.

Kualitas pendidikan yang bisa mempengaruhi keharmonisan
rumah tangga adalah pendidikan yang dapat mempengaruhi dan
mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan emosinya
secara baik, di samping juga mempunyai prestasi ilmiah di bidang

akademiknya,146 Kecerdasan intelektual/pikiran dan kematangan

sm6si147 bagi pasangan suami istri mempunyai hubungan yang tidak
dapat dipisahkan. Apabila seseorang telah matang dan dapat
mengendalikan emosinya, maka ia akan dapat berpikir secara matang,
baik, dan objektif. Dalam kaitannya dengan pola perceraian yang
didasarkan pada variabel tingkat pendidikan bagi pasangan suami istri
yang bercerai, jelas hal ini sangat dituntut agar pasangan suami istri
mempunyai kecerdasan intelektual dan kematangan emosi, sehingga
mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang te{adi dalam rumah

tangga dengan baik dan objektiL148

]Lebih lanjut dikatakan bahwa, mengenai ciri-ciri kematangan
emosi ini adalah sebagai berikut:

l45Kepribatiian adalah corak tingkah la)<u sosial: corak itu hisa berupa rasa takut, dorongan, gerak gerik, dan
sikap. l'mgkah laku itu bisa terllhat (olcrl) dan bisa tidak rerliltat (..ors.a). Dengan kata lain, tilgkah laku manusia itu
gerak gerik suatu bachn. SLtrrng yang merriliki kepribirdian yang nrenarik nraka kita bisa bavangkan ornng itu ntuah
scnlttnt. simparik, sopan santun dan ramah: scbalikrrya gambaran tlari orang yang tidak mempunvai kcpribadian vang
baik berprilaku tidak simpatik dan tidak ada sopan santun. Lihat dalam C'lrargc tntl Personulitt', terj. Nimpoeno.
(Jakrfia: PT. Cramedia, lt)82), hlm. 3. Menurut Allporr: "Persurality is the dynartric organization within the individual
ol thosc psvchophysical sistt-tr that dctcrminc his uniquc adjusrnents to his environmcnt". Lihat Victor Barnorv. Crrlarl
urul Parsontlitt (llome Wood: Ihe Dorsey Press), hlnt. 8.

l46Ntusthaf'a Fahmi. !sl-.!/iilt,i/r..1ir-\iy'rrrrir/r Ftl L'r'L1ti 11:Lrl llfatlruuri IYal Lltrjtonto'1. alih bahasa
Zakivah Daradlat. Ill (Jakarta: I3ulan Bintang, 1977), hlnr. 180.

l47E,ro.i arlalah pcrasaanrkelnanrpuan Jrwa untuk mcrasakan gejala scsuatu yang discbabkan olch
rangsxngun dati luar: pcrasaan scdih. nrarah. susah. Emosi berpcran pcrrting dalam mencrtukan carJ lcn\cstnlan
ptibadi dan sosial yang dilakukan oleh seorang mulai nrasa anak sanrpai dewasa. maka perkenrbangan mereka harus
dilakukan pcnycsuaian yang baik dan benar. Segala scsmtu yang mcngganggu perkerrbangan cmosi yang baik akan
Inenghanrbat penvesuaian yang dilakukan seseorang. Dasar berbagai pola emosi terletak pada arval kehidupan. ntaka
tahun-tahun arval kehidupan adalah periode yang pentfrg dalam rnencntukau bentuk pola tersebut. Lihat Elizabeth B.
Ilurlock. (7rilr/ l)ete/opntent. Terj. dr. Med. Mcitasari Tjandrasa, Nluslichah Zarkasih, F:disi Vl (Jakarta: Erlangga.
l99l). hlm. 11,1.
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Bahwa orang yang telah matang emoslnya dapat menerima b. .

keadaan dirinya ataupun keadaan orang lain dengan seob.1e".

mungkin. Pasangan suami istri yang berpendidikan tinggi dal".

menjaga keharmonisan rumah tangganya maka perlu dibare.-..

adanya kematangan emosi mereka.

Pada umumnya seseorang yang matang emosinya tidak bersr:--

impulsif. Ia akan merespons stimulus dengan berpikir secara ba.'

dan juga dapat mengatur pikirannya untuk memberikan tanggap..

terhadap stimulus yang terjadi pada dirinya.
Seseorang yang telah matang emosinya, ia juga dapat mengontr-\

emosinya walaupun ia dalam keadaan marah. Ia dapat mengatur

kapan kemarahan itu perlu dimanifestasikan sehingga kemarahar

itu tidak perlu ditampakkan.

d. Seseorang yang telah matang emosinya, dapat berpikir dengar.

objektif, bersifat sabar, penuh pengertian, dan mempunva,

toleransi yang baik serta bertanggung jawab.149

Teori perceraian yang berkaitan dengan pendidikan pasangar.

suami istri ini adalah menggunakan teori 14u.6o"p150 menemukar

bahwa dr negara-negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih

rendah, tingkat perceraiannya tinggi. Teori Murdock ini berbeda

dengan fenomena yang terjadi di kalangan pasangan muslim Kota

Bandar Lampung. Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penulisan

ini, perceraian justru sering terjadi pada pasangan dengan tingkat
pendidikan Tinggi.

Hasil analisis data perceraian pasangan muslim kalangan terdidik
Kota Bandar Lampung, mengapa faktor pendidikan tidak begitu

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perceraian? Ini merupakan

temuan yang baru dalam penulisan tentang perceraian. Dalam artt

bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin kemampuan setiap pasangan

untuk membina hubungan yang berkualitas dengan pasangan. Dalam

menjalin hubungan, kecerdasan emosional lebih diperlukan daripada

kecerdasan intelektual. Bagaimana seseorang dapat merasakan apa

yang dirasakan oleh orang lain (empati) sehingga dapat tercipta saling

pengertian merupakan bentuk kecerdasan emosional.

149 tbi,t.,hr-.23q.
150 J. P. M.,.do.k, " Family Stability in Non-Enropean Cultures,'' dalam 16 hals o/ the Anerican Atotlenl ol

Politicql cnd Sctcial Sciencc 272, November, ( 1950), hlm. 23, seperli 1,ang dikutip Erna Karim, " Tinjauan Sosiologi,",

hlm. 139.
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B. Penyebab/alasan hukum Perceraian Pasangan Muslim
Berpendidikan Tinggi di Kota Bandar Lampung

Sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk hidup yang
memiliki ciri ingin terus melanjutkan keturunan, maka sudah selayaknya

manusia melakukan fungsi reproduksinya. Untuk itu, maka diperlukan
sebuah ikatan yang dapat melegalkan keturunan yang dilahirkan
sehingga diperlukan suatu lembaga yang disebut lembaga perkawainan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita
sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga atau keluarga untuk
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan

Yang Maha Bs2.151 Berarti jelas bahwa perkawinan bertujuan untuk
membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Hal tersebut
menunjukkan bahwa perkawianan bukan saja sarana untuk melegalkan

keturunan, tetapi juga untuk pemenuhan kebahagian, karena dengan
adanya perkawinan, maka antara pria dan wanita yang saling mencintai
dan mengasihi dapat bersatu selamanya. Hal ini dilihat dari definisi
perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
batin, sehingga untuk sebuah perkawinan memang harus dilandasi atas

kemauan para pihak yang dilandasi cinta kasih di antara mereka.

Adapun dalam hukum adat perkawinan bukan saja sebagai urusan
dari calon mempelai dan keluarganya tetapi juga menjadi urusan dari
masyarakat sekitar di mana calon memepelai dan keluarga tersebut
berada. Diharapakan dengan adanya salah satu anggota masyarakatnya
menikah, maka dapat terjadi hubungan yang membentuk ikatan kuat di

antara -"r"Lr.152
Dalam masyarakat yang masih kental nilai budaya dan adat

istiadat menjadi hal yang wajar bila ada salah satu anggota masyarakat
mereka yang ingin melakukan perkawinan, maka masyarakat sekitar
akan datang untuk membantu terlaksananya perkawinan tersebut,
meskipun di antara mereka tidak ada ikatan darah. Berarti terlihat
bahwa rasa kekeluargaan dalam kehidupan sosial masyarakat tersebut
sangat kental. Mereka masih saling bergotong royong dalam membantu
anggota masyarakatnya.

151 Pasal l untlang‐
undang Nonlol l l‐ ahtln 1974 tcntang Pclkawinan

1 5211illllan IIatl‖ くusu1lla 〃″た″′″Pc′■
`′
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Bcrdasarkan fakta yang ada dalam masyarakat muslirln Koti

Bandar Lampung,terlihat ada fenomena bahwa terJadi pergeseran nilal

sosial dan budaya yang diakibatkan olch akulturasi. Kota Bandal

Lampung scbagai scbuah kota kccil pada avvalnya mempunyal kultui

masyarakat agraris mengandalkan pada hasll pertanian.Topografl Kotこ

Bandar Lampung yang IIlendukung kultur agraris tcrscbut.

Pada lnasyarakat agraris terbiasa dengan karakter budaya goton:

royong  dan  kckcluargaan.  Sctiap  individu  dalam  masyarakat

mempunyai hubungan yang erat(gelllCinscllaft). Sifat kckcluargaa■

dalam masyarakat adatjuga masuk ke dalam ruang― ruang pr市at seperti

dalam urusan pcrnikahan, di mana pada masyarakat modcrn ruan=

privat cenderung tidak boleh discntuh olch orang lain.  Pada

kenyataannya dalanl masyarakat lndoncsia pada umumnya da■

masyarakat di Kota Bandar Lampung secara khusus hal― hal yang

berhubungan dengan ruang privat rnasih ada campur tangan orang lain

Sciring dcngan pcrkcmbangan zaman dan pcmbangunan, Kota

Bandar Lampung yang awalnya merupakan scbuah cntitas yang

mendasarkan pada nilai― nilai pedesaan yang kental akan nilai gOtOng

royong dan kekeluargaan sekarang mulailuntur dan dilupakan.Sebuah

konsckuensi  logis  dalam  sebuah  perkcmbangan  zaman  dan

pembangunan di mana tettadi intrOduksi antar budaya sehingga

mengakibatkan perubahan nilai― nilai asli dari suatu cntitas lllasyarakat

Pcrubahan tcrscbut ccndcrung memba■va dampak ncgatif yang dapat

melunturkan nilai asli yang telah lama tumbuh dan bcrkembang di

masyarakat tersebut,sehingga dapat rnenghilangkan identitas atau ciri

khas dari sebuah entitas lnasyarakat.

sebagian besar perubahan terscbut terlihat dari gaya hidup yang

ada di dalam sebuah masyarakat. Gaya hidup tersebut cendcrung

mengadopsi dari gaya hidup orang― Orang barat yang jelas tidak sesuai

dengan nilai kebudayaan yang ada di rnasyarakat lndoncsia.Dalanl gaya

hidup yang telah terpengaruh budaya asing maka cendcrung bcrsifat

hedonis dan individualistis, schingga kepekaan terhadap masyarakat

sekitar jauh berkurang dibandingkan sebelum adanya pembangunan

yang lncngikuti pcrkcmbangan zaman.

Perubahan tingkah laku masyarakat akibat perubahan zaman

turut rllempengaruhi pola pikir lnasyarakat dalalll memandang sebuah

perkaャvinan. Berdasarkan data yang diperOleh dapat diketahui bahャ va

angka perceraian di Kota Bandar Lampung mengalarlli peningkatan
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setiap tahunnya.ls3 Sebagian besar kasus perceraian di pengadilan

Agama Kelas IA Tanjung Karang Kota Bandar Lampung diajukan oleh
pihak wanita (istri). Sebagian besar perceraian yang diajukan ke
Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung dilatarbelakangi karena terus-
menerus berselisih. Krisis akhlak juga menjadi salah satu alasan utama
bagi seseorang untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan
alasan tidak ada keharmonisan lagi dalam keluarga sebagaian besar
kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandar Lampung dialami
oleh golongan ekonomi menengah dan berpendidikan tinggi.

Perceraian tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum saja
melainkan juga harus dilihat dari sudut kemasyarakatan. Keluarga
sebagai organisasi inti dalam masyarakat sangat menentukan dalam
pembentukan generasi masa depan bangsa. Melalui sebuah keluarga
dapat membentuk jiwa dan pola pikir anak. Keluarga yang bahagia akan
mampu mendidik anaknya dengan baik. Sebab, pembagian peran antara
ayah dan ibu berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat menarik
bagi penulis untuk melakukan telaah lebih lanjut dalam menyikapi
perubahan sosial dalam masyarakat Muslim Kota Bandar Lampung yang
terkait dengan masalah perceraian.

Dalam kenyataan hidup setiap insan yang melakukan perkawinan
mempunyai harapan dan cita-cita agar perkawinannya berjalan mulus
tetap kekal dan abadi. Namun demikian, apa yang dicita-citakan
tersebut tidak selamanya bertahan lama, kadang-kadang kandas dan
bahkan menjurus ke jurang perceraian. Tentunya terjadinya perceraian
ini sudah pasti mempunyai penyebab dan akibat-akibat yang timbul dari
perceraian tersebut. Oleh karena itu, dirasa sangat perlu untuk meneliti
apa penyebab dan akibat perceraian serta bagaimana penyelesaiannya.

Hasil temuan dalam penulisan ini mengungkapkan bahwa
penyebab perceraian pasangan muslim di Kota Bandar Lampung dapat

dij elaskan sebagai 5g11kul154

Berdasarkan data primer setelah diolah dan dianalisis, penyebab
utama dan paling dominan yang menjadi penyebab/alasan hukum
perceraian masyarakat muslim Kota Bandar Lampung adalah
perselisihan secara terus menerus. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini

l53Has,l rva.vancara dcngan Staff Pani.l,era PA, dan Laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas lA
Trtltrttp Krrrrrg Kot.r Brntlrr Lrrnpung

l54llasil tr"tuancara tlengan pasangan rnuslim bcrpcnditlikan tinggi y,ang bcrccrai tli kola Bandar
Lampung.
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akan penulis uraikan masing-masing penyebab/alas an hukui-
perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi Kota Banda:

Lampung adalah sebagai berikut:

1. Sering Mabuk-mabukkan dan Poligami Tidak Sehat

Perkawinan ideal sebagaimana dikehendaki oleh Islam khususnr "
masyarakat muslim kota Bandar Lampung adalah monogaml

Perkawinan poligami hanya fase antara untuk menuju ke fase ideal.

yaitu monogami. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan bahwa poligamr

disahkan oleh Islam, sekurang-kurangnya Islam dalam diskursus resmr.

Tetapi, itu hanyalah "solusi temporer" Islam menuju kepada keadaan

yang lebih ideal, yakni perkawinan dengan satu istri. Hal ini seperti yang

terjadi di kalangan masyarakat muslim Kota Bandar Lampung, bahwa

poligami tidak sehat menjadi faktor penyebab perceraian selanjutnya di

wilayah Kota Bandar Lampung dengan 4 kasus atau apabila

dipersentasekan sebesar 8%.

Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Hal ini

ditegaskan dalam Q.S. al-Nisa $):129 yang artinya :

"Dan kamu sekali-kalitidak akan dapat berlaku adil di antara istri-
istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Maksudnya

adalah kalian tidak akan bisa berbuat adil dalam masalah hati dan

janganlah kamu terlalu cenderung kepadanya (yang kamu cintai), satu di

antara mereka saja, atau kamu menzalimi sebagian mereka. Oleh karena

itu, berbuat adillah kalian pada apa yang kalian miliki".
Yang menarik adalah di kalangan masyarakat muslim Kota Bandar

Lampung, bahwa monogami ternyata bukan saja merupakan "keadaan

ideal" yang dikehendaki. Monogami, lebih penting lagi, adalah juga

menjadi norma yang sangat penting dalam kehidupan modern.

Sensibilitas masyarakat modern terbentuk dalam norma semacam ini.

sehingga mereka melihat praktik poligami sebagai semacam "warisan"

dari masa lampau.
Bentuk keluarga kecil masyarakat muslim Kota Bandar Lampung

dengan istri satu lebih sesuai dengan etos masyarakat modern yang

menghendaki segala bentuk kepraktisan, efisiensi, kerja keras, dan

sebagainya. Selain itu, keluarga kecil juga lebih memenuhi kebutuhan
masyakarat modern untuk melindungi hak-hak milik pribadi. Konsep

"hak milik" sangat penting kedudukannya dalam kesadaran masyarakat

modern, sekurang-kurangnya jika dibandingkan dengan masyarakat

ギ響堕嗜1口癖デ轡ⅢⅢⅢⅢ鑢
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pra-modern. Di satu pihak, modernitas menekankan norma monogami,
keluarga dengan satu istri dan sedikit anak.

Di pihak lain, masyarakat muslim Kota Bandar Lampung
menyaksikan bagaimana eksperimentasi dengan pengalaman seks

meledak dalam masyarakat modern. Masyarakat muslim Kota Bandar
Lampung semua tahu bagaimana modernitas mengekspos segala
kemungkinan yang ada pada tubuh, baik laki-laki, terutama, perempuan.
Dengan berkembangnya teknologi audio-visual seperti televisi dan film,
kecenderungan itu sekarang mengalami radikalisasi yang sangat
ekstrem.

Berikut tabel alasan perceraian masyarakat muslim Kota Bandar
Lampung karena faktor poligami tidak sehat.

Perceraian Pasan$an muslim Kota Bandar Lampung
yang Disebabkan Poligami Tidak Sehat

2. Pasangannya Tidak Setia dan Sering Berzina
Kehidupan keluarga, terutama orang tua, mempunyai kedudukan

istimewa di mata anak-anaknya, karena orang tua mempunyai tanggung
jawab yang besar untuk mempersiapkan dan mewujudkan masa depan
yang lebih baik, maka me-reka para orang tua berperan aktif dalam
membimbing anak-anaknya dalam kehidupan di dunia yang penuh
cobaan dan godaan. Dalam hal ini ibu bapak menempati posisi sebagai

tempat rujukan dan keluh kesah bagi anak, baik dalam soal moral
maupun untuk memperole[ informasi. Gerak dan aktifitas ini harus
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Alasan 19・yebab

Alasan poligami tidak
sehat menjadi faktor
penyebab perceraian
selanjutnya di wilayah
Kota Bandar Lampung

dengan 4 kasus atau
apabila dipersentasekan

sebesar 8%o.

a. Modernitas mengekspose segala

kemungkinan yang ada pada tubuh, baik
laki-laki atau perempuan, terutama,
perempuan.

b. Berkembangnya teknologi audio-visual
seperti televisi dan film, kecenderungan
itu sekarang mengalarni radikalisasi yang

sangat ekstrem.
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disadari oleh seseorang semenjak dia menjadi ibu bapak dari anak-
anaknya.

Krisis akhlak adalah kemerosotan moral yang terjadi pada diri
manusia, hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Bapak sebagai

keluarga yang seharusnya menjadi contoh bagi anak-anaknya justru
berbuat kesalahan besar. Apabila disadari sepenuhnya semua sikap

orang tua secara tidak langsung dan disengaja merupakan pendidikan
moral dan menjadi unsur dalam kepribadian anak. Karena itu apabila

seorang anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam kehidupan rumah
tangga atau keluarga yang beragama, rukun, damai, serta berakhlak

mulia, maka pada masa dewasanya nanti anak akan berakhlak mulia dan
dalam hidupnya taat dalam beragama.

Tidak adanya keharmonisan rumah tangga menjadi penyebab

utama perceraian, diikuti oleh krisis akhlak yang menduduki penyebab
perceraian kedua pada masyarakat Kota Bandar Lampung, yaitu
sebanyak 11 kasus atau apabila dipersentasekan sebesar 22%, dllkuti
dengan tidak adanya tanggung jawab menjadi faktor yang dominan
mempengaruhi perceraian yang terjadi pada masyarakat muslim Kota
Bandar Lampung. Responden mengaku bahwa suaminya sering mabuk,

penjudi, dan pemadat sehingga responden tidak senang terhadap
suaminya. Salah satu contoh ia berangkat kerja, ternyata pulang mabuk
bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak
minum.

Dengan membayar 'ituad sama dengan hak yang diberikan bagi
suami untuk menceraikan istrinya, maka istrinya dapat menuntut cerai
kalau perkawinan itu bukan kehendak dirinya sendiri atau dipaksakan
orang tua. Perceraian sering diajukan istri jika mereka merasa tersiksa
lahir maupun batin. Karena perkawinan itu sejak awal tidak ada rasa

mencintai, sehingga perceraian dipandang solusi terbaik bagi istri agar

terlepas dari ikatan perkawinan yang malah membuat tersiksa dalam
hidup. KHI pada Pasal 116 poin (a)juga membenarkan alasan tersebut,
yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Menurut penulis, langkah tersebut memang baik dilakukan.
Sebab, ketika perkawinan sudah tidak lagi menjadi tumpuan cinta dan

kasih sayang, juga tempat bermanja antara suami dan istri. Untuk
apalagi perkawinan dipertahankan. Bukankah tujuan berumah tangga

adalah membentuk keluarga sakinah, mttwaddah warahntah.
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Penyebab perceraian yang disebabkan oleh krisis akhlak
merupakan dampak negatif dari industrialisasi yang menyebabkan
menjamurnya fasilitas tempat hiburan di wilayah Kota Bandar Lampung.
Dengan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat hiburan, salah satu
pasangan menjadi lupa akan kewajibannya, jarang pulang ke rumah
sehingga menyebabkan rumah tangga yang terbina jauh dari kata

harmonis.

Dampak negatif dari industrialisasi adalah menjamurnya tempat
hiburan menjadi faktor yang menyebabkan perceraian di wilayah kota
Bandar Lampung, di mana tempat hiburan merupakan sarana

pendukung industrialisasi, karena masyarakat di wilayah yang

bertransformasi dari masyarakat bertipikal keluarga besar (extended

f*i$) menjadi masyarakat yang bersifat komunal biasanya telah
mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, di mana kebutuhan akan

hiburan yang dikategorikan sebagai kebutuhan tersier sanggup untuk
dipenuhi oleh keluarga di wilayah Bandar Lampung.

Masalah moral ini merupakan dasar yang utama dalam
pembentukan pribadi manusia, dan pendidikan yang mengarah pada

terbentuknya pribadi yang bermoral merupakan suatu hal yang penting
yang harus dilakukan sehingga dalam kehidupan keluarga pasangan

suami istri dapat melandasi kestabilan kepribadian mereka secara

keseluruhan. Berikut tabel alasan perceraian masyarakat muslim Kota

Bandar Lampung karena disebabkan oleh krisis akhlak:

Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung

Yang Disebabkan Oleh Krisis Akhlak

n

へota

uk

ak

bagi

[cral

rasa

agar

m

t,

n.

dan

- ntuk

|ヨ1愚|■1呈1軍‖当

Tidak adanya keharmonisan
rumah tangga menjadi

penyebab utama perceraian,

diikuti oleh krisis akhlak yang

menduduki penyebab
perceraian kedua pada

masyarakat muslim Kota
Bandar Lampung yaitu
sebanyak sebesar 22%"

a. Kemerosotan moral yang terjadi pada

diri manusia, hal ini dipengaruhi oleh

faktor lingkungan.
b. suaminya sering mabuk, penjudi, dan

pemadat sehingga responden tidak
senang terhadap suaminya.

c. industrialisasiyangmenyebabkan
menjamurnya fasilitas tempat
hiburan,
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Seringnya Muncul Kecurigaan, Kecemburuan

Ketidakpercayaan pada Pasangannya

se蔵

Cemburu secara umum adalah fenomena yang sehat, karena lr.
tidak ada cemburu di tengah masyarakat, niscaya banyak hal-hal '1'a:.

diharamkan Allah yang dilanggar manusia. Seorang lelaki yang tid;"
cemburu terhadap keluarganya adalah seseorang dayyus yang tid;,

akan masuk surga.155

Namun, ini tidak berarti bahwa cemburu itu halal secara mutla.

Ada dua jenis cemburu dalam hal ini yang dapat menghancurkan rumo.

tangga dan yang meruntuhkan di kalangan masyarakat muslim wilara:
Kota Bandar Lampung, bukannya membangun. Cemburu model rr,

adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yan.

benar dan yang batil.
Oleh karena itu, cemburu yang tanpa disebabkan oleh karen.

kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-

penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cembun.

terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-

duga, dan hasil imajinasi adalah cemburu yang diben.1.156 p.*ip1u.
juga halnya dengan cemburu suami terhadap istrinya, dengan alasar

sema tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjad:

neraka. Karena kecemburuan terhadap istrinya menjadikan dia selalr-r

curiga dalam ucapannyai selalu mencari-cari tahu, menanyakan segala

sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi istrinya setiap pagi

dan sore tentang kemana dan di mana sang suami berada. Oleh karena

itu hendaknya sang suami mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap

tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak
percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya juga.

Faktor cemburu yang menjadi penyebab perceraian di wilayah

Kota Bandar Lampung dengan 1 kasus atau sebesar 2%" dari 50 kasus

perceraian yang terjadi di wilayah Kota Bandar Bandar Lampung.

Cemburu dan hasad terhadap kerabat suami, tidak mau bersilaturahmt
dan berbuat baik kepada mereka, bahkan ia hanya ingin mengutamakan

diri sendiri dengan segala sesuatu dan menjadi orang yang paling

155Abdil Fathi Abdulah,1.t,た 。 sl′″″7′ A′ ′́′〃′グιψ Bぐ 77″αざσ′α力,tcJ Solahudin Abdul Rahman

(Jakalta Gcma lnsani 2005)hlm 217
1561A′ ″,him 218

1寵覺澪‖躙魏珈‖冥誓:印|



ｒｕ
　
計

an

くa

ng

lk

i3k

isan
‐
adi

a1u

lala

Pagl

「 ena

.dap

i dak

,r'ah

i StlS

ung.

lhΠli

-.kan

.ling

diperhatikan. Berikut tabel alasan perceraian masyarakat muslim Kota
Bandar Lampung karena alasan cemburu.

Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung
yang Disebabkan Alasan Faktor Cemburu

Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh
anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami
istri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain.
Perselingkuhan yang dalam hal ini dikatakan sebagai gangguan pihak
ketiga menjadi faktor berikutnya yang manjadi penyebab perceraian di
wilayah Kota Bandar Lampung dengan 3 kasus atau apabila
dipersentasekan sebesar 60/o. Begitu responden mengetahui bahwa
suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden terlantar sebagai

istri, bahkan harta gono-gini banyak dibawa kabur wanita
selingkuhannya. Responden hanya bisa meratapi apa yang diperbuat
suaminya.

Memang perselingkullan di mana-mana selalu terjadi bukan hal
yang baru, perselingkuhan bukan jalan keluar untuk memecahkan
problem di dalam rumah tangga. Menurut penulis, di dalam keluarga
perlu dibangun motivasi dengan memberikan perhatian dalam keluarga,

sikap mengalah, dan memperft:bal iman atau mendalami keyakinan.

雰雪|∃岬響冊‖需1雷詈妻詈1971

IAlasan 11・yebabl

Faktor cemburu
menjadi faktor
terakhir penyebab
perceraian di
wilayah Kota
Bandar Lampung

dengan 1 kasus

atau sebesar 2oZ

dari 50 kasus

perceraian.

Ada dua jenis cemburu yang menghancurkan
rumah tangga di kalangan masyarakat muslim
wilayah Kota Bandar Lampung, yaitu cemburu
gila buta dan buta, yang tak membedakan antara
yang benar yang batil. Oleh karena itu cemburu
yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan,

dan tidak didahului dengan menyelidiki
penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang
tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-
hal yang tidakjelas bentuknya, seperti ragu,
menduga-duga dan hasil imajinasi adalah

cemburu yang dibenci.



Di dalam halini yang scring kali melliadi paSangan rumah tang:i

bercerai,dalalll halini baik pria ataupun wanita sering kali rllengabalka「

peranan kesetiaan dan kepercayaan yang dibcrikan pada tiap pasanga「

hingga tirnbul scbuah perselillgkuhan.Kasus pcrceraian di Kota Bandar

Lampung cenderung meningkat. ccndcrung setiap tahun kasus

perceraian yang ditangani pengadilan Agarlla lneningkat.

Perceralan dengan alasan perselingkuhan pasangan  mettaこ i

salah satu pcrkara yang ditangani pengadilan. 
～
lercka lllemperkaraka「

pasangan karcna merasa dikhianati saat mcl■ lalani bahtera rumal

tangganya  NVala■lpun ■lpaya mcdiasi dilakukan pengadian ag21

pasangan untuk mcmbatalkan pcrceraian. Namun upaya Pengadila■

Agama rata― rata tidak membual■kan hasll, Nlasing― masing pihak

pasangan suaIIli istri tctap ingin berccrai,vvalaupun Pcngadilan Agama

telah berusaha agar kedua pasangan membatalkan niatnya untul〔

bcrccral.

Pcrselingkuhan yang dalam hal ini dikatakan scbagai gangguan

pihak ketiga mettadi faktor bcrikutnya yang mattadi penyebab

perccraian di wvilayah Kota Bandar Lampung dcngan 3 kasus atau

apabila dipersentasekan sebesar 6 % Untuk hal ini di vvilayah Kota

Bandar Lampung banyak faktor juga bisa jadijuga karena pacar lama

lingkungan atau kurangnya bisa memahaIIli kekurangan pasangan

maslng― maslng.

Perselinglcllhan yang dil■ ■aksud baik dilakukan oleh suallli

maupun oleh istri.Nlenurut hasil penulisan di Pengadilan Agama Kelas

IA Tattung Karang Bandar Lampung,Pcrsclingkuhan IIlcnJadi pCnyebab

perceraian karena kunci kebahagiaan fumah tangga adalah adanya

kesetiaan dari lnasing― masing pihak,karena jika sudah terikat sebagal

suallli istri berarti bahvva para pihak harus sudah mclcPaSkan diri dari

rasa cinta kepada lav、ran jcnis yang lain sclain suallli atau istrinya.Selain

itu sifat orang yang rnencintai biasanya secara psikologis paling lnerasa

tersakitijika orang yang dicintainya mencintai orang lain.olch karcna

itulah banyak pasangan yang lnemutuskan untuk bercerai saajika salah

satu pihak sudah dihinggapi penyakit selingkuh tersebut.

Pasangan suaΠliistri yang berceral karcna adanya perselingkuhan

biasanya berakhir dengan hubungan yang kurang baik  Hal ini

dikarenakan suallli istri merasa dihianati oleh pasangannya sehingga

suarlli istri merasa benci dengan pasangannya. Selain perasaan benci

ada juga perasaan sedih dari pasangan yang berceral itu.E)i lain pihak
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anak-anak yang telah lahir dari perkawinan itu juga menunjukkan
kecenderungan yang sama, yaitu perasaan marah dan sedih. Perasaan
marah ditunjukkan pada orang tua mereka yang melakukan
perselingkuhan, sedangkan perasaan sedih ditunjukkan kepada orang
tua mereka yang menjadi korban perselingkuhan.

Memang belum pernah ada survei mengenai faktor-faktor utama
penyebab perceraian. Namun penulis merasa sangat yakin dari hasil
penulisan, bahwa pemicu utama (dalam hal ini nomer 6) kandasnya
rumah tangga, termasuk di wilayah Kota Bandar Lampung adalah
perselingkuhan. Perselingkuhan di wilayah Kota Bandar Lampung bisa
terjadi karena salah satu dari pasangan tersebut sudah mulai merasa
jenuh dan mulai bosan saling memaafkan dan bertemu dengan orang
lain yang lebih nyaman, terjadilah perceraian. Alasan perceraian
masyarakat muslim Kota Bandar Lampung karena disebabkan gangguan
pihak ketiga.

Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampungyang Disebabkan

Gangguan Pihak Ketiga

Perselingkuhan yang

dalam hal ini dikatakan
sebagai gangguan pihak
ketiga menjadi faktor
berikutnya yang manjadi
penyebab perceraian di
wilayah Kota Bandar

lampung dengan 3 kasus

atau apabila
dipersentasekan sebesar

60/o.

Suaminya suka orang lain,
mengakibatkan responden terlantar
sebagai istri, bahkan harta gono-gini
banyak dibawa kabur wanita
selingkuhannya.

Baik pria ataupun wanita sering kali
mengabaikan peranan kesetiaan dan
kepercayaan yang diberikan pada tiap
pasangan.

Pasangan karena merasa dikhianati saat

menjalani bahtera rumah tangganya,
lingkungan atau kurangnya bisa
memahami kekurangan pasangan

masing-masing.
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Masalah Keuangan yang tidak Cukup untuk Memenuhr

Kebutuhan Keluarga
Sebuah keluarga yang semula mempunyai cita-cita bersan-.

untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera menjadi hanc"
apabila suami istri di dalam mengarungi kehidupan dalam rumah tangs=

tidak dapat berjalan dengan sebuah pikiran ataupun sejalan, maka sala.

satu mereka akan menganggap bahwa sudah tidak bisa lagi hidL:,

bersama. Untuk itulah mereka memilih jalan perceraian untu.
mengakhiri pernikahan.

Faktor utama di dalam kehidupan rumah tangga adalah ekonorn.

Apabila diabaikan begitu saja, maka akan berdampak yang signifikai-

terhadap kelanjutan rumah tangga. Rumah tangga tanpa ekonomi dalan-

keluarga makin besar terjadinya perceraian.

Alasan perceraian karena faktor ekonomi di wilayah kota Banda:

Lampung, adalah sebanyak 5 kasus perceraian yang apabila

dipersentasekan sebesar 10%. Mayoritas sebagian besar kasus

perceraian akibat faktor ekonomi mengadu bahwa suaminya ada yang

bekerja sebagai petani (buruh), itu pun bisa mencukupi kebutuhar
sehari-hari, dapat nafkah hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-

hari juga. Ada juga bahwa suami responden, ketika sebelum menikah

mengaku orang kaya ternyata setelah menikah orang miskin, dan tak

mau bekerja. Dengan suami tak mau bekerja responden berusaha

membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu pun

kadang-kadang. Kadang kala suami marah-marah sehingga ujung-

ujungnya percekcokan tak terhindarkan.
Masalah ekonomi yang sering muncul adalah pihak suami tidak

mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga keluarganya

hidup dalam serba kekurangan. Untuk mencukupi kebutuhan yang ada,

maka istri ikut bekerja. Yang sering jadi masalah adalah jika penghasilan

istri melebihi penghasilan suami, maka istri merasa lebih tinggi

derajatnya dari suami karena merasa berjasa sebagai penyelamat

keluarga. Bermula dari perasaan seperti inilah maka suami kemudian

menjadi merasa tidak nyaman berada di dekat istri dan kemudian sering

terjadi pertengkaran yang akhirnya berakhir pada perceraian.

Tingkat kebutuhan ekonomi di zaman sekarang ini memaksa

kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarga, sehingga sering kali perbedaan dalam pendapatan atau gaji

t00 I Aspek Hukum Ferceroion Dcdom Kompilosi l-lukum lslqm
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lembuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang

:idak memiliki pekerjaan.

Untuk urusan ekonomi segala hal bisa berubah, banyak orang

.ang (terpaksa) menggadaikan kesetiaannya hanya untuk barang

leu'ah ataupun sebungkus nasi. Berdasarkan data tersebut di atas,

iemapanan dari segi ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi menjadi

lenyebab utama bergesernya penyebab perceraian di wilayah kota

3andar Lampung yaitu sebanyak 5 kasus perceraian yang apabila

dipersentasekan sebesar 1.0o/o. Apabila dahulu penyebab perceraian

didominasi oleh faktor ekonomi, maka pada saat ini faktor ekonomi

bukanlah menjadi faktor utama penyebab perceraian yang teriadi di

rvilayah Kota Bandar Lampung. Alasan perceraian karena disebabkan

faktor ekonomi

Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung

yang Disebabkan Faktor Ekonomi

IAlasan lpё,ソlbabl

Alasan

perceraian

karena faktor
ekonomi di
wilayah kota
Bandar Lampung

yaitu sebanyak 5

kasus perceraian

yang apabila

dipersentasekan

sebesar 10%.

C.

Ketika sebelum menikah mengaku orang kaya

ternyata setelah menikah orang miskin, dan

tak mau bekerja.

Suami tak mau bekerja responden berusaha

membantu suami untuk mencukupi

kebutuhan keluarga itu pun kadang-kadang.

Suami marah-marah sehingga ujung-
ujungnya percekcokan tak terhindarkan.

Suami tidak mampu mencukupi kebutuhan
rumah tangganya.

Penghasilan istri melebihi penghasilan suami,

maka istri merasa lebih tinggi derajatnya dari

suami karena merasa berjasa sebagai

penyelamat keluarga.

d

5. Pasangannya sering Mengabaikan Kewajiban Terhadap Rumah-

Tangga dan Anak
Selanjutnya tidak adanya tanggung jawab menjadi penyebab

ketiga terjadinya perceraian yang terjadi di wilayah Kota Bandar

Lampung dengan 7 kasus atatt4%" dari total sampel yang diambil. Harus
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dibedakan antara tidak mau memenuhi kewajiban dengan tidak ma. : .

memenuhi kewajiban.
Penyebab perceraian nomor tiga di kota Bandar Lampung ac-, -

suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri dan a..."
Setelah terikat dalam kehidupan rumah tangga, seorang s:: '-

mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin - -
keluarganya. Akan tetapi, sering terjadi seorang suami tidak melaku. ,-
hal tersebut sehingga seorang istri terpaksa harus bekerja keras g',- "

mencukupi kebutuhan keluarganya. Padahal, sang suami ser. -
sebenarnya mampu untuk memenuhi nafkah lahir dan batin :.-
keluarganya. Hal yang seperti ini sering membuat istri menjadi tiL-,,

dianggap sebagai istri oleh suami, dan akhirnya memutuskan lebih bl. "

bercerai daripada mempunyai suami yang tidak memperhatrl.='
keluarganya.

Pemicu perceraian bukan cuma karena hubungan gelap, t",
karena faktor ekonomi maupun keharmonisan dalam rumah tangs=

Sikap suami yang cuek dengan tanggung jawab sebagai kepala keluarr.
dan malas kerja serta tak mampu melayani kebutuhan keluarga da.

seksual istri juga menjadi pemicu retaknya hubungan cinta kasih par.
pasangan suami dan istri.

Di wilayah Kota Bandar Lampung, yang terjadi adalah ketidak-
mauan mencukupi kebutuhan keluarga. Dapat dilihat dari alasar.

gugatan, yang terjadi adalah ketidakmauan memenuhi kebutuhar.
keluarga setelah salah satu pasangan menemukan kesibukan atau

keasyikan sendiri di luar rumah.
Dengan kesibukan ataupun keasyikan sendiri di luar rumah itulah

yang menyebabkan mereka lupa dan malas dalam memenuhi kebutuhan
pasangan. Sehingga, dengan pasangan yang tidak mau memenuhi
kebutuhan keluarga menjadi alasan untuk melakukan perceraian,

Dengan kata lain, pergeseran karakteristik keluarga pada masyarakat
muslim Kota Bandar Lampung dari masyarakat yang bertipikal keluarga

besar (extendedfamily) menjadi keluarga konjugal membawa perubahan

pula pada faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada

masyarakat muslim Kota Bandar Lampung.

Menurut penulis, struktur yang mendasari kehidupan rumah

tangga menurut pandangan Islam adalah cinta, kasih dan sayang antara

suami istri. Cinta, kasih, din sayang antara kedua belah pihak bisa

melesatkan kedamaian di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu,

lOE'*iilul1n$+ .o;1 *#lil$i;;.*
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jika struktur ini roboh, memang secara formal pasangan suami istri
masih bisa dikatakan hidup dalam rumah tangga, tetapi secara alamiah,
mereka tidak bisa disebut lagi hidup dalam ikatan perkawinan yang
Islami.

b.

Ketika struktur itu roboh, maka dua jalan yg mesti harus diambil
satunya oleh pasangan suami istri itu adalah:
Suami harus introspeksi diri, apakah benar-benar telah
memberikan kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, cinta, kasih,
dan sayangnya kepada istri atau tidak. Pada saat yang sama, istri
harus mau dan rela menerima pemberian kesetiaan, kejujuran,
tanggung jawab, cinta kasih dan sayang suaminya itu. Ia hrs
berkomitmen dengan penerimaan itu. Dan, ke dua hal ini, sama-
sama berkaitan dengan hati dan jiwa di mana dengan itu pula
mereka bisa mengukuhkan struktur kehidupan rumah tangganya.
Jalan yang dibenci Allah terpaksa harus mereka ambil, yaitu
bercerai.

Setelah perkawinan berlangsung, masing-masing kedua belah
pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai suami
terhadap istrinya menggauli dengan cara yang baik dan juga
melaksanakan kewajiban sebagai suami yang terpenting bahwa suami
harus selalu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada
istrinya, misalnya memenuhi sandang!, pangan, dan tempat tinggal. Ibnu
Qayyim berpendapat bahwa kalau suami istri itu kawin, istri sudah
mengetahui ketidak mampuan suami atau waktu kawin suami dalam
keberadaan mampu, kemudian ia jatuh miskin, maka dalam kedua hal ini
istri tidak dapat minta cerai, Tetapi, suami waktu kawin mengatakan
mampu kemudian ternyata tidak mampu, maka dalam hal ini istri
mempunyal lrrP 1u.rP1r.157

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memuat untuk melakukan
perceraian. Hal ini dengan alasan yang dibenarkan, yaitu pasal 116 pada
poin (b) yaitu, "salah satu pihdk meninggalkan pihak lain selama Z (dua)
tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya". yang jelas, melalaikan
kewajiban karena dalam berumah tangga terjadi perselisihan yang
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terus-menerus, sehingga suami meninggalkan rumah tanpa pamit da.

tidak menghiraukan keluarganya. Alasan hokum perceraian karena tid;,
adanya tanggung jawab dari pasangan.

Perceraian Pasan$an Muslim Kota Bandar Lampun$

Yang Disebabkan Tidak Adanya Tanggung Jawab Dari Pasangan

Penyebab

Suami tidak memberi nafkah lahir
batin kepada istri dan anak-anak,

suami tidak melakukan hal tersebut
sehingga seorang istri terpaksa harus

bekjerja keras guna mencukupi
kebutuhan keluarganya.

Sikap suami yang cuek dengan

tanggung jawab sebagai kepala
keluarga dan malas kerja serta tak
mampu melayani kebutuhan keluarga

dan seksual istri.
Salah satu pasangan menemukan

kesibukan atau keasyikan sendiri di

luar rumah.

Ketiga penyebab tersebut di atas adalah dampak dari
industrialisasi. Adanya ketidak harmonisan yang disebabkan oleh

perbedaan konsep pemikiran dalam jalannya rumah tangga biasanya

diakhiri oleh penyiksaan secara fisik. Sedangkan krisis akhlak yang salah

satunya disebabkan oleh dampak negatif dari tempat hiburan menjadi

faktor penyebab kedua penyebab perceraian yang terjadi di wilayah

Kota Bandar Lampung. Hal ini menyebabkan perceraian karena salah

satu pasangan lebih banya[ menghabiskan waktunya di tempat hiburan,
lupa akan tanggung jawabnya dalam keluarga yang biasanya diikuti oleh

perselingkuhan.

Masyarakat muslim Kota

agraris kolektif mempunyai giri
tetap antara berbagai macam

Bandar Lampung yang berkebudayaan

sebagai berikut: pembagian kerja yang

sub kesatuan atau golongan individu

Tidak adanya tanggung
jawab menjadi penyebab

ketiga terjadinya
perceraian yang terjadi di
wilayah Kota Bandar

Lampung dengan 7 kasus

atau,14o/o dari total sampel

yang diambil. Harus

dibedakan antara tidak
mau memenuhi kewajiban

dengan tidak mampu

memenuhi kewajiban.
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dalam kolektif untuk melakukan berbagai macam fungsi hidup,
ketergantungan antara individu akibat pembagian kerja, kerja sama
antar individu karena sifat ketergantungan, komunikasi antar individu
guna menjadikan kerja sama, dan yang terakhir adalah diskriminasi
terhadap luar komunitasnya.

Dalam masyarakat muslim Kota Bandar Lampung, semakin
modernnya peradaban, maka semakin luas pula pemikirannya sehingga
merusak struktur dan tatanan sosial yang telah ada sebelumnya. Salah

satu penyebabanya adalah makin majunya teknologi sehingga bisa
dikatakan pembangunan perkembangan teknologi modern menyeret
serta timbulnya susunan masyarakat yang makin tajam filosofinya.

6. Ketidakcocokkan dalam Masalah Hubungan Seksual/Cacat
Biolo$s

Hajat biologis adalah pembawa hidup. Oleh karena itu, suami
wajib memperhatikan hak istri dalam hal ini. Ketenteraman dan
keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat
biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat
menimbulkan keretakan dalam perkawinan, bahkan tidak jarang terjadi
penyelewengan istri disebabkan perasaan kecewa dalam hal ini.

Dalam membangun sebuah keluarga, kehidupan suami istri hanya
dapat tegak berdiri atas dasar ketenteraman, ketenangan, suami istri
saling menyanyangi, bergaul dengan sebaik-baiknya, dan masing
masing pihak menunaikan hak dan kewajibannya dengan ikhlas, jujur,
dan pengabdian. Dalam hukum Islam bahwa perkawinan itu untuk
selamanya bahkan dalam hadis mengatakan: sesuatu yang dihalalkan
tapi dibenci oleh Allah Swt adalah perceraian. Undang-undang
Perkawinan di Indonesia Pasal 39 ayat (1) dan Pasal (2) menentukan: 1)

Perceraian hannya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. 2) Untuk melakukan perceraian harus
ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri.

Adapun alasan yang sah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam., dan dalam kenyataan di
kalangan masyarakat muslim Kota Bandar Lampung perceraian yang
didasari oleh alasan cacat bitlogis sebanyak 2 kasus atau apabila
dipersentasekan sebesar 47o.
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Kalau dicermati bunyi kalimat dr atas akan segera tampak bahrr,
cacat badan atau penyakit itu baru bisa dijadikan alasan perceraian jil .

sudah membawa akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya seba..
suami atau istri. Penyakit bisa berupa penyakit jasmani dan roh..-
(penyakit fisik dan mental) yang mengakibatkan tidak da-.
menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri dapat dijadikan sei---
alasan perceraian. Seorang suami sehat jasmani tetapi punya kebias=."

buruk, malas bekerja atau sifat buruk lainnya yang mengakiba:,.-
beban pekerjaan beralih kepada istrinya, ia mengandalkan penghas...'

dari istrinya, sehingga suami tidak sedikit pun menghidupi istri ui.
memberi nafkah kepadanya sehingga kewajiban untuk memberi nai-. . -

kepada istri tidak terlaksana, maka malas dalam hal ini masuk kata:-

penyakit rohani yang membawa akibat tidak dapat menjalani .-
kewajiban sebagai suami.

Demikian juga jika perangai atau akhlak istri sangat buruk r " -
berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang rs--

untuk berbakti lahir batin terhadap suaminya, maka hal demikian 1rr..

layak dikatagorikan sebagai penyakit rohani, karenanya dapat dijadik.
sebagai alasan perceraian .

Adapun tentang salah satu pihak mendapat cacat badan, seper.

suami atau istri yang mengalami kecelakaan sehingga salah satu tanga

atau kakinya mengharuskan diamputasi sehingga menjadi cacat da

dengan diamputasi tersebut berakibat suami atau istri berakibat tida,
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, maka dapa

dijadikan sebagai alasan perceraian. Demikian juga termasuk penyaki:

berat lainnya atau gangguan fungsi alat kelamin, seperti impotensi

stroke, gila, lumpuh, pendarahan terus menerus, kanker rahim, atau

akibat de generative yang akut sehingga ginjal, jantung, dan sebagainva

tidak berfungsi normal yang berakibat tidak dapat menjalankar,

kewajibannya sebagai suami atau istri maka dapat dijadikan sebaga,

alasan perceraian.

Dalam Islam tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh

membahayakan. Maka wanita melihat ada cacat yang parah pada

suaminya, ia boleh menuntut cerai.

Para fuqaha telah membagi cacat-cacat ini menjadi dua, yaitu :

a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan
yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami

istri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan. Di antaranva
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rmporensi. Dan ada pula yang mengalami al"_earn, yaitu tulang yang
terdapat pada kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis
dengan suami.

b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit_penyakit
berbahaya yang biasanya dijauhi oleh para manusia pada umumnya.

Alasan perceraian karena cacat biologis di dalam KHI pasal 116 poin (e)
dapat sebagai dasar, yaitu, "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau
penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami atau istri". Arasan perceraian masyarakat muslim Kota Bandar
Lampung karena alasan cacat biologis:

Perceraian pasangan Muslim Kota Bandar Lampung yang Disebabkan
Alasan Cacat Biologis

ing

StI‐ 1

i3a

n

l

Alasan
Alasan perceraian di
kalangan masyarakat
muslim Kota Bandar
Lampung perceraian
yang didasari oleh
alasan cacat biologis
sebanyak 2 kasus atau
apabila
dipersentasekan

sebesar 4oZ.

I 
a. uacat pada organ pembiakan, yaitu

I cacatyangmenghalangihubungan

I suami istri. Di antaranya impotensi. Dan

I ada pula yang mengalami Al-earn, yaitu

I tulang yang terdapat pada kemaluan,

I sehingga menghalangi hubungan

I uiotogis.

I b. Cacat yangbukan pada organ

I nembiakan,yaitupenyakit-penyakit
berbahaya yang biasanya dijauhi oleh
para manusia pada umumnya.

c. Salah satu pihak mendapat cacat badan
atau penyakit dengan akibat tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai
suami atau istri.

7' Berkurangtrya perasaan cinta, perhatian dan kebersamaan di
antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang terbentuk daram
suatu masyarakat. Menurut Un$ang-Undang No, 1 Tahun 1g74, pasar l.,
menentukan: perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
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dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membe,- -

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar,.-
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Permasalahan di dalam rumah tangga sering kali terjadi, IrIUIti:
memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan dida..-
rumah tangga, dan dari sini kita akan mengambil contoh yaitu ka. -

"Perceraian" yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tani:..
Kesetiaan dan kepercayaan dalam hal ini memang menjadi fak..

terpenting yang bisa membuat sebuah rumah tangga langgeng, tet--
apakah hanya kedua faktor tersebut untuk mencegah sebu.-

perceraian?
Penyebab perceraian paling utama masyarakat muslim di Kc ,

Bandar Lampung adalah pertengkaran terus-menerus antara suami c.-
istri. Pertengkaran ini bisa bersumber dari masalah apa pun. Dalam i..
ini sebenarnya yang menjadi sumber masalah adalah tidak adanya salr:..

pengertian antara masing-masing pihak, semua pihak mau menar..

sendiri, sehingga akhirnya keduanya saling menyalahkan dan terliba,

dalam pertengkaran. Banyak pendapat mengatakan baht.'.

pertengkaran di dalam keluarga adalah bumbu penyedap rumah tangg.

yang akan menambah akrab suasana di dalam rumah tangga. Pendapa:

ini bisa jadi memang benar jika pertengkaran yang dilakukan tersebu:

tetap melibatkan akal sehat untuk mencari kebenaran, sedangkan .1ik;

pertengkaran itu hanya dilakukan untuk mencari kebenarannya sendin

maka pepatah itu tidak berlaku. Oleh karena itulah banyak rumah

tangga yang bercerai akibat seringnya terjadi pertengkaran antar"

suami istri.
Penyebab timbulnya perceraian dalam rumah tangga mungkin

beragam. Dari beberapa kasus perceraian Kota Bandar Lampung diatas

dapat kita lihat dan kita telaah kembali tentang bagaimana kedua

pasangan tersebut mengalami keretakan dalam rumah tangga

Penyebab utama perceraian pada masyarakat muslim kota Bandar

Lampung adalah disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus

menerus. Tidak adanya keharmonisan dari pasangan suami istri adalah

penyebab utama perceraian masyarakat muslim kota Bandar Lampung

yang apabila dipresentasekan jumlahnya mencapai 17 kasus ata:u 34%o

dari 50 kasus perceraian.

Kebanyakan kasus perc'eraian yang terjadi di kalangan masyarakat

muslim Kota Bandar Lampung adalah terjadinya perselisihan karena

l0S I Aspek Hukum Ferceroinn Dolam Kompilosi Hukum lsiom
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sesuatu hal-hal yang sepele. Sebuah pertanyaan kecil sehingga lama-
kelamaan menjadi besar. Kasus yang terjadi ketika menghadapi
suaminya sering mengalah, akan tetapi suami tidak mau mengerti dan
menyadari apa yang terjadi di rumah, misalnya suami habis "kelu1ruran"
ketika pulang dan tak tahu sebabnya lalu marah-marah sehingga
responden mengalah tetap saja suami ngotot terus, lama kelamaan
responden habis kesabaran sehingga terjadilah perceraian.

Kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis, kadang kala ada
perselisihan. Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal
tersebut. Secara normatif ajaran Islam mengizinkan keterlibatan pihak
ketiga, yaifii Haham, di mana Hakam sebagai penengah. Sebagaimana
firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut "Dan jika
kamu khawatirkan ada syiqaq (perselisihan) antara kedua, maka kirimlah
seorah hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Mengerti".158
Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua

pasangan, yaitu dengan usaha islah (perdamaian) dan menceraikan
suami istri. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan
tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan di
antara keduanya. Akan tetapi hakim merasa tidak mampu dan
mengkhawatirkan di antara keduanya, barulah hakim menceraikan
keduanya.

Perselisihan yang dihadapi tidak dapat dipertemukan masing-
masing watak, tidak saling mengalah sehingga ketegangan-ketegangan
tidak kunjung reda. Responden mengeluhkan terhadap suaminya selalu
sewenang-wenang terhadap responden, sehingga amat berat bagi
responden (untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya).

Di dalam KHI dalam Pasal116 poin (p):Antara suami dan istri terus
meneflJs terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalain rumah tangga. Menurut penulis hakam
adalah sebagai juru penengah, di mana perselisihan mengakibatkan
ketidak harmonisan istri dan anaknya, menyebabkan dampak terhadap
masyarakat. Di dalam pemutusan, hakam berusaha mengambil jalan
terbaik di antara keduanya. 
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Dengan demikian, adanya rasa saling berbagi antar pasangan di
saat waktu luang dapat membantu dalam meningkatkan kepuasan
perkawinan. Suami dan istri dapat menambah kenikmatan dan menjaga
keutuhan perkawinannya jika mereka berpartisipasi dalam kegiatan
untuk mengisi waktu luangnya,

Keluarga harmonis ditandai relasi yang sehat antar anggotanya
akan menjadi sumber penghiburan, inspirasi, dorongan yang
menguatkan, dan perlindungan bagi setiap anggotanya, Relasi antar
anggota keluarga yang terbentuk melalui interaksi merupakan satu
syarat mutlak untuk menunjang pertumbuhan manusia secara
seimbang. Pada zaman modern ini, interaksi yang terjadi antar anggota
keluarga menjadi semakin berkurang. Hal ini disebabkan semakin
meningkatnya aktivitas anggota keluarga. Suami sebagai kepala
keluarga yang mencari nafkah berangkat kerja seharian. Demikian pula
hal yang sama terjadi pada istri. Hal ini membuat berkurangnya atau
bahkan hilangnya waktu khusus untuk memperhatikan kebutuhan antar
suami, istri, dan anak-anak mereka.

Pemberian kasih sayang untuk melekatkan antar anggota dalam
keluarga disebut dengan kebutuhan attachment, secara spesifik
mengungkapkan aspek dasar dari kelekatan adalah perasaan aman.
Lekat secara aman (seanely attachment) berarti percaya terhadap
kehadiran (auaiLabiltty) dan tanggung jawab (responsweness) orang
terdekat, serta akan kekuatan untuk menghadirkan perasaan aman. Jika
telah terjalin interaksi yang kuat antar anggota keluarga, terutama antar
suami dan istri, maka akan menimbulkan keterikatan di antara mereka.
Hal ini tentunya dapat menunjang kepuasan dalam kehidupan
perkawinannya. Penyebab/alasan hukum perceraian pasangan muslim
Kota Bandar Lampung karena perselisihan secara terus-menerus:
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Pertengkaran terus-
menerus antara

suami jumlahnya

mencapai 17 kasus

atau34%o dari 50

kasus perceraian.

弊

Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung Karena

Perselisihan Secara Terus Menerus

16nyeb■
Tidak adanya saling Pengertian
Semua pihak mau menang sendiri,

keduanya saling menyalahkan dan

pertengkaran
Perselisihan karena sesuatu hal-hal yang

sepele lama kelamaan menjadi besar.

Suaminya sering mengalah, akan tetapi

suami tidak mau mengerti dan menyadari

yang terjadi di rumah.

Tidak ada Keharmonisan'
Tidak harmonis merupakan suatu kondisi di mana antara suami

istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus'

maupun tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga' Tidak

harmonis ini merupakan sebab utama yang mendominasi kasus

perceraian. Berdasarkan grafik penyebab perceraian di Peradilan Agama

yang dipublikasikan oleh Direktorat Genderal Badan Peradilan Agama di

situs badilag.net, kasus perceraian yang diputus Pengadilan Agama

dilatarbelakangi oleh tidak adanya keharmonisan pasangan suami istri.

Adapun teori yang digunakan sebagai analisis berkaitan dengan

penyebab perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota

Bandar Lampung adalah teori George Levingerls\ yang

mengemukakan ada 11 kategori, yaitu:

a. pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-

tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada

kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan

emosional dengan anaJ< dan pasangan. Hal ini menunjukkan

kesesuain dengan temuan yang diperoleh dari lapangan, bahwa

penyebab perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung

adalah tidak adanya tanggungjawab dari pasangannya, seperti:
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Suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada
anak-anak, suami tidak melakukan hal tersebut ser,-

seorang istri terpaksa harus bekerja keras guna mencukupr
kebutuhan keluarganya.
Sikap suami yang cuek dengan tanggung jawab sebagai
kepala keluarga dan malas kerja serta tak mampu melayani
kebutuhan keluarga dan seksual istri.
Salah satu pasangan menemukan kesibukan atau keasyikan
sendiri di luar rumah.

Masalah keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan
keluarga. Penyebab tersebut menunjukkan kesesuain dengan
temuan yang diperoleh dari lapangan, bahwa penyebab perceraian
pasangan muslim Kota Bandar Lampung adalah ekonomi keluarga,
seperti:

a. Ketika sebelum menikah mengaku orang kaya ternyata
setelah menikah orang miskin, dan tak mau bekerja.

b. Suami tak mau bekerja responden berusaha membantu
suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu pun
kadang-kadang.

c. Suami marah-marah sehingga ujung-ujungnya percekcokan
tak terhindarkan.

d. Suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah
tangganya.

e. Penghasilan istri melebihi penghasilan suami, maka istri
merasa lebih tinggi derajatnya dari suami karena merasa
berjasa sebagai penyelamat keluarga.

Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangannya. Bila dilihat dari
hasil temuan yang terjadi pada perceraian pasangan muslim Kota
Bandar Lampung penyebabnya adalah karena krisis akhlak:

a. Kemerosotan moral yang te4adi pada diri manusia, hal ini
dipengaruhi oleh'faktor lingkungan.

b. Suaminya sering mabuk, penjudi, dan pemadat sehingga
responden tidak senang terhadap suaminya.

c. Industrialisasi yang menyebabkan menjamurnya fasilitas
tempat hiburan. *
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b.
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Pasangannya sering berbuat dan berkata kasar, serta menyakitka"

Demikian juga dalam hal ini, pada perceraian pasangan musli::

Kota Bandar Lampung penyebabnya adalah karena krisis akhlak.

Pasangannya tidak setia, seperti punya kekasih lain dan serir,:

berzina. Sama halnya nomor 3 dan 4 perceraian pasangan muslir:

Kota Bandar Lampung penyebabnya adalah karena krisis akhlak.

Ketidakcocokkan dalam masalah hubungan seksual denga..

pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menola.

melakukan senggama dan tidak memberikan kepuasan. Dalar'

istilah yang terjadi pada perceraian pasangan muslim Kota Bandar

Lampung adalah karena cacat biologis, seperti:

a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalang:

hubungan suami istri. Di antaranya impotensi. Dan ada pula

yang mengalami At-Qarn, yaitu tulang yang terdapat pada

kemaluan, sehingga menghalangi hubungan biologis.

b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-

penyakit berbahaya yang biasanya dijauhi oleh para manusia

pada umumnya.

c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit

dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai suami atau istri.

Sering mabuk-mabukan. Sama halnya nomor 3, 4, dan 5

peristilahan yang terjadi pada perceraian pasangan muslim Kota

Bandar Lampung penyebabnya adalah karena krisis akhlak

Adanya keterlibatan /campv tangan dan tekanan sosial dari pihak

kerabat pasangannya. Adanya gangguan dari pihak ketiga adalah

istilah yang sesuai yang menjadi penyebab terjadinya perceraian

pasangan muslim Kota Bandar Lampung, seperti:

a. Suaminya suka orang lain, mengakibatkan responden

terlantar sebagai istri, bahkan harta gono-gini banyak

dibawa kabur wanita selingkuhannya.

b. Baik pria ataupun r.ianita sering kali mengabaikan peranan

kesetiaan dan kepercayaan yang diberikan pada tiap

pasangan.

c. Pasangan karena merasa dikhianati saat menjalani bahtera

rumah tangganya, bisa jadi juga karena pacar lama,
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1.

k.

lingkungan atau kurangnya bisa memahami kekurangan
pasangan masing-masing.

Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta
ketidakpercayaan dari pasangannya. Dalam hal ini cemburu yang
berlebihan adalah menjadi penyebab terjadinya perceraian
pasangan muslim Kota Bandar Lampung. Ada dua jenis cemburu
dalam hal ini yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang
meruntuhkan di kalangan masyarakat muslim wilayah Kota Bandar
Lampung, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah

cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang

benar yang batil. Oleh karena itu, cemburu yang tanpa disebabkan
oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki
penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian
juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti
ragu, menduga-duga, dan hasil imajinasi adalah cemburu yang
dibenci.
Berkurangnya perasaan cinta, perhatian, dan kebersamaan di
antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Pada penyebab

terjadinya perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung
adalah karena perselisihan terus-menerus.
Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga
pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan
dirasakan terlalu "menguasai". Demikian juga pada poin 11 menurut
teori George Levinger sesuai dengan perselisihan terus-menerus.
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A.Pengertian Penyebab/Alasan Hukum Perceraian

Pengertian penyebab/alasan― alasan hukuΠl perceraian dapat

ditelusuri dari pengertian penyebab yaitu suatu hal yang menyebabkan

pasangan suaΠli dan istri bercerai atau alasan yang dibenarkan oleh

hukum bagi pasangan suami istri bercerai.Menurut kamus besar

bahasa lndonesia,kata“ alasar'berarti:1.Dasat hakikat asas手・Dasar

bukti(keterangan)yang dipakai untuk lnenguatkan Pcndapat(sengketal

tuduhan,dan sebagainya,3.Yang lnettadi pendorong(untuk berbuatl:

4. Yang membenarkan perlaluan tindak pidana dan menghilangkan

kesalahan terdakwa.160

Hukum lslam diartikan sebagai bagian dan bersumber dari agama

islam,yang mempunyai hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dari

ilnan (akidah)dab akhlak islam, Inencakup syariat dan ikih, yang

berdimensi ibadat dan muamalat,yang dapat dibagi mettadi mettadi

hukunl taklifi dan hukumりαdhi'I dan mempunyai fungsi ibadah,α 77Lαγ

mαη・げ ηα誡 711ttη たげ,zα
"可

iγ,dα l■ tαttzim wa tslαh αι―鶴mmαh,serta

bertttuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

SelanJutnya,hukum adat dlartikan sebagai hukun■ lndonesia asli yang

tidak tertulis dalanl bentuk perundang undangan yang disanasini

160Tir., p"ny,,r,u, Kamus Pusat Pembinaan ilan Pemban-qunan Bahasa, r(arrtts Bcsur Buhu.;u hulonesiu.

(Jakarta:Balai Pustaka. 1997), hlm. 73. Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentarg pelaksatraan LILI No. 1 Tahun 1974.

Tcpalnya Pasal 19 djtentukan bahrva pcrccramn bolch dilakukar bila lcrdapat stjrunlah alasan pcnliDg )rrlE
mendasarinya..lika bukan demikian maka pengadi)an tidak akafl mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas

gtLgatan pcrceraian l ang diajukan seorang penggugat

U6J"l* 11k 
nukum drcsroio n Do lorn :Korn p; to.i rtrlu*, irtom



6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi persehsih"- -.'-
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup ruk: ._

dalam rumah tangga.

Selain berbagai alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam (KH-

mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu dalam Pasal 11c - "

Berbagai alasan hukum perceraian yang diatur dalam Pasal 116 KHI .. --
dengan alasan hukum perceraian yang dimuat dalam Pasal 19 Pera:,-.-
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya di dalam Pasal 116 KHI terc. - .

dua tambahan alasan hukum perceraian, yaitu:
l. .Suami melanggar taklik talak;
2. Perallhan agama atau murtad yang menyebabkan ketrdakrukunar.

dalam rumah tangga.

Alasan hukum perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

7. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemada:-

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri r'"-.

berkehendak melakukan perceraian. "Zina" menurut kamus Bes,-

bahasa Indonesia adalah kata benda, yang berarti : 1. Perbuatan va.,=

bersenggama anata laki laki dan peremppuan yang tidak terikat ok-
hubungan pernikahan (perkawinan) 2. Perbuatan bersenggama seorar..
laki laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yar.
bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinar

dengan seorang laki laki yang bukan suaminya.162

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istr,
yang berkehendak melakukan perceraian ini. Pemabuk menurut kamu,.

Besar bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang suka

atau biasa mabuk kemudian mabuk adalah kata kerja, yang berarti: 1

Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum
minuman keras, 2. Berbuat di luar kesadaran , lupa diri, 3. Sangat gemar
(suka); 4. Tergila gila sangat birahi, tidak berbuat apa apa , hanya

melamun, asik berangan angan saja.163
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6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perse... -

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup r,,
dalam rumah tangga.
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Selain berbagai alasan di atas, Kompilasi Hukum Islam ri., .Jiluuu:

mengatur tentang alasan-alasan perceraian, yaitu dalam Pasat , ..,r",,

Berbagai alasan hukum perceraian yang dlatur dalam Pasal 116 i-. : *rnttrii

dengan alasan hukum perceraian yang dimuat dalam Pasal 19 Pe::- ,:,nr

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hanya di dalam Pasal 116 KHI tt ,. , nar

dua tambahan alasan hukum perceraian, yaitu:

1. .Suami melanggar taklik talak;
2. Perallhan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukur,.

dalam rumah tangga.

Alasan hukum perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Isla;.
selanjutnya dapat drjelaskan sebagai berikut:

7. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemafu'.
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri r'.--
berkehendak melakukan perceraian. "Zina" menurut kamus Bes."

bahasa Indonesia adalah kata benda, yang berarti:1. Perbuatan va:.
bersenggama anata laki laki dan peremppuan yang tidak tcrikat o,.
hubungan pernikahan (perkawinan) 2. Perbuatan bersenggama seora..
laki laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan va...
bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawina

dengan seorang laki laki yang bukan suaminya.162

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istr
yang berkehendak melakukan perceraian ini. Pemabuk menurut kamus

Besar bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti orang yang suk;
atau biasa mabuk kemudian mabuk adalah kata kerja, yang berarti: I
Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum

minuman keras, 2. Berbuat di luar kesadaran , lupa diri, 3. Sangat gemar

(suka); 4. Tergila gila sangat birahi, tidak berbuat apa apa , hanya

melamun, asik berangan angan saja.163
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4. Salah Satu Pihak Melakukan Kekejaman atau Penganiayaan Bera:

Yang Membahayakan Pihak Yang Lain.
Kata Kejam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ka,,

sifat (a), yang artinya : "1. Tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim: -

Sangat pi111".166 Kemudian, "aniaya" adalah kata benda (n), yang artln'..
"perbuatan bengis(seperti penyiksaan, penindasan). Sedangka

"menganiaya"adalah kata kerja (r), yang artinya: "memperlakuka-

dengan sewenang wenang (seperti menyiksa, menyakitll.167 Jad.

perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah sewenang wenans

bengis dan zalim, yang membahayakn dan menyakiti orang lain bati

secara fisik mauapun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas

tanpa ada rasa belas kasihan.

Perilaku kejam dan aniaya berat membahayakn bertentangan

dengan prinsip prinsip akhlak pergaulan suami istri dalam rumah

tangga menurut hukum Islam. Dengan demikian, hukum Islarr,

memberikan solusi terakhir utnuk terhindar dari perilaku kejam dan

aniaya berat yang membahayakan dalam pergaualan suami dan istri

tersebut, yaitu dengan taklik talak,

Menurut Mohd ldris Ramulyo, taklik talak telah lazim

diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap

mempelai lakilakai setelah akad nikah mengucapkan lagi ikrar taklik

talak yang berbunyi, antara lain yaitu :..apabila saya (suami)

memukul/menyakiti istri saya melampaui batas dan berbekas..., maka

jatuhlah talak saya (suami) s21s".168

Selain taklik talak, solusi terakhir untuk terhindar dari perilaku

kejam dan aniaya berat yang membahayakan dalam pergaulan suami

dan isttri menurut hukum islam adalah khutu'. Menurut Sudarsono.

Khulu' termasuk perceraian berdasarka persetujuan bersama. Didalam

kasus khulu' inisiatif datang dari pihak istri. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa khuLu' tergolong dalam perceraian dimana hak

166 Tim P.n1.,r,r, kamus Pusat Pembinaan clan Pcmbangunan Bahasa , Op.C'll. hlm 462

tn- rbiJ. hr-. 45

16t Muhd. Iclris Ramulyo. Hrkunt Perkaviucrn Lslam. Suqtu Arqlisis Llrrclang-Llndttng No. I Tohttt 1974

Dan Kttmpilasi Htkwx Lslanr. (Jakarta: PT. Buni Aksara- 2000). hlm. 55
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tersebut berada pada pihak istri. Istilah khulu, berari melepaskan

Pakaian.169
Dalam hukum perkawinan Islam, khulu'berarri suami melepaskan

kekuasaan dan member kekuasaan tersebut kepada istri yang
berbentuk "talak". Khulu' berarti pura bahwa istri melepaskan akad
pernikahan dengan membayar ganti rugi berupa pengembalian mahar
kepada suaminya.

Jadi hhulu' dapat diberi pengertian, yaitu perceraian atas dasar
permintaan istri yang disebabkan hal hal tertentu. Atas dasar itulah
suami mengabulkan permintaan dengan konsekuensi suami menerima
pengemalian ahar dari istrinya.170 Dengan demikian istri mempunyai
hak untuk menuntut cerai dari suaminya dengan cara khulu,, jika ia
mengalami atau menerima perilaku kejam dan penganiayaan beratyang
membahayakn dirinya sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga
yang dilakukan oleh suaminya.

5. salah satu Pihak Mendapat cacat Badan atau penyakit dengan
Akibat Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai suami Istri

Kata cacat badan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah
kata benda (n), yang artinya: "cacat pada badan (seperti bopeng, buta
tuli)" adapun "cacat" adalah kata benda (n), yang artinya :"1. kekurangan
yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang
sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak); 2 .

cacat (kerisakan, noda)yang menyebabkan keadannya menjadi kurang
baik (kurang sempurna); 3. Cela; aib;4. Tidak (kurang) sempurn2',.171

Sedangkan kata"penyakit,, menurut Kamus Besar bahasa
Indonesia adalah kata kerja (n), yang artinya: 1. Sesuatu yang
menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup ; 2. Gangguan
kesehatan ang disebabkan oleh bakteri, virus atau kelainan system faal
atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup); 3. Kebiasaan
yang buruk sesuatu yang mendatangkan p"5r*prrr.172
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Jadi cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pac=

diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat ata.

sakit tuli, buta, dan sebagainya) maupun yang bersifat rohania

(misalnya cacat mental, gila, dan sebagainya)yang mengakibatka.

terhalangnya suami atau istri unutk melaksanakan kewajiban sebaga

suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapa:

menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tang{=

yang bahagia dan kekal.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat sebagai alasan huku-
perceraian dalam hukum islam disebut fasakh karena cacat. Cacat dis."

adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmc.

atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawina.

namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setela.

terjadi perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami ist.

bergaul. Fasakh karena cacat ini dilakukan dihadapan hakim pengadila:

dan tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak pihak mengetahu

adanya cacat tersebut. Hal ini perlu karena adanya cacat itu haru.
dibuktikan, yang mana hanya dapat dilakukan di depan siding

pengadilan.lT3

Cacat badan atau penyakit yanf menghalangi pelaksanaan

kewajiban sebagai alasan hukum perceraian menurut hukum islam

sebagaimana diuraikan diatas, kemudian telah dipositivisasi dalam Pasal

116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahn'a

perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mendapat cacat badan

atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannt'a

sebagai suami atau istri.

6. Antara Suami dan Istri Terus Menerus Terjadi Perselisihan dan

Pertengftaran Dan Tidak Ada Harapan akan Hidup Rukun Lagi

Dalam Rumah Tangga

Kata Perselisihan menurut kamus esar Bahasa Indonesia adalah

kata benda (n), yang artinya :1. Pgrbedaan (pendapat, dsb) ; 2. Pertikaian;

sengketa; percekcokan. Kata dasar dari kata perselisihan adalah selisih

yang merupakan kata benda, yang artinya :1. Beda; kelainan; terpaut; 2.

Hal tidak sependapat (sehaluan dsb): pertentangan pendapat,

173Abdul Ghoftlr Anshory,Hukulll Pcrkawinan lslam(PerspcktifFikih Dan Hukum Positil‐
l、 (Yogyakalta

UII Prcss,2000),him 60
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pertikaian, sedangkan pertengkaran adalah kata benda, yang artinya:
perbantahan, percekcokan, perdebatan, tengkar; bantah; 

".L"o1.174Perceraian dengan alasan hukum perselisihan atau pertengkaran
secara terus menerus dalam hukum Islam disebut syiqaq. perceraian
dengan alasan kasus syiqaq, yaitu pertengkaran yang terjadi anatar
suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya.

Syiqaql7' timbul apabila suami atau istri atau keduanya tidak
melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan
hukum perceraian menurut hukum islam sebagaimana diuraikan diatas,
kemudian telah dipositivisasi dalam pasal 116 huruf f kompilasii Hukum
Islam yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara
suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga.

7. Suami Melanggar Taklik-Talak
Taklik talak menurut Pasal t huruf e Kompilasi Hukum Islam merupakan
Suatu perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad
nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di
masa yang akan datang. Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari
suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya
(misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suarni
(misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu dilanggar oreh suami, dan
istrinya tidak ridho, maka jatuhlah talak kepada istrinya.176

8. Peralihan Agama Atau Murrad yang Menyebabkan Terjadinya
Ketidakrukunan Dalam Rumah Tangga

Menurut Budi Susilo, murtad adalah peralihan agama, yang
menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Perkawinan hanya diperbolehkan ba$ pasangan calon suami dan calon

174 Ti- P.,ry,,.,tn kamus Pusat Pembinaan dan Pcmbangunan Bthasa. Op.('it. hlm I0l8 l,cngcfiian kata
perselisihan dan pertcngaklran rtenurut kanrus Besar bahasa lndonesia tersebut di atas. belunr menunjukkan secara
tegas dau.jelas pcrbedaan artilya. Oleh karcna itu, arri perselisihan dan peftengkarun perlu dital!irkan sendiri sesuai
Jjlllrrl kilnl.k\nlr,rl.rrrrr hrrku.n Pcreer.ritn.
l75S.r.i11r11 

aclalah perselisihan antara suanri istri yan&lerjadi secara terus rrenems karena adanya persoalan keluarga
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istri yang seagama. Jika dalam perjalanan mengarungi rumah .- -.-n

satu di antara dua pihak (suami/istri) murtad, atau berpindah =.--*
maka secara otomatis perkawinan pun berakhir. Jika pel'r.,

tersebut dipaksakan tetap berlangsung, maka pada akhirnya han',. ,'."-
menimbulkan ketidakrukunan bagi pasangan suami istrt - . -

keluarga.177

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan : - -

penyebab/alas an-alasan hukum perceraian bagi pasangan muslirr.

telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. I Tahun - .
Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum -. --
merupakan alas an-alasan hukum yang dapat dijadikan L-"

gugatan/permohonan bagi pasangan suami istri yang akan menga.l.'., .-

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Perceraian hanya d-" -

dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama.

C. Penyebab/alasan Hukum Perceraian Pasangan Muslim

Berpendidikan Tinggi di Kota Bandar Lampung

Hasil analisis penulis terhadap penyebab/alasan hr-rk'.--

perceraian, maka dapat diambil beberapa penyebab perceraian ra. .

dominan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian pasangan mus,. -
berpendidikan tinggi di Kota Bandar Lampung ini, kemudian dianalis-.

dengan menggunakan teori-teori perceraian yang berkaitan denga

penyebab perceraian, dapat drjelaskan sebagai berikut.

7. Masalah Keuangan yang tidak Cukup untuk Memenuhi Kebutuhan

Keluarga
George Levinger mengemukakan bahwa ada sebelas kategori

penyebab perceraian. Kategori kedua yang dikemukakan Levinger

sangat erat kaitannya dengan masalah ekonomi, yaitu masalah

keuangan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.l7S

Keuangan keluarga sering menjadi penentu utuh atau tidaknya

perkawinan. Walaupun masalah keuangan bukan satu-satunya masalah,

177 Rrrdi Susilo. Prosedlil'GLEalan Cerai. (Yogyalprta: Pustaka Yustisia,2008). hlm 25'

l78c"o.g" Levinger. "Phisical Abuse Among Applicants for Divorce". Amerit'crn .lournttl ttf
Orthopsychiatt-1 36, Oktober 1974. hlm. 17, sebagaimana dikutip Erna Karim, "Tiniauan Sosiologi", hhr. l 5 l-4.
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Masalah ekonOmi keluarga merupakan salah satu kewaiiban suami

terhadap istri dan anak― anak yang berupa nakah untuk memenuhi
kebutuhan hidup llahiriah)iStri dan anak― anak.Dengan berbagai upaya,
suanli berkelvaJiban untuk menyediakan sandang, pangan, dan papan

sesuai dengan kemampuannya. Berbagai upaya untuk memenuhi

kewaibannya, suami harus berusaha mencari pekettaan dengan

嵩罵[∫Wl棚:f電1退ぽ椒誌蹴
S認
Tl癬

keluarga, dan mettadikan tidak tercapainya tttuan perkawinan, yaitu

keluartt sαた1>ηαh ttαωαddαh"α γαり鶴αh・

Pada saat ini,implementasi kewttiban nakah bagi suami sering

menimbulkan kesalahpahaman.Kewttiban memberikan nafkah berarti

凛譜蹴∬:譜Ъ翼鮒T蒲::FL111糊iFi甘配
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ettl蹴
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b憮

beketta,seOrang istri dapat rnenggantikan posisi sebagai pencari nafkah

seperti yang ditemukan pada pasangan lnuslim KOta Bandar Lampung.

Masalah ekOnOnll yang menJadi salah satu dasar gugatan cerai

gugat,tidaklah bisa dipungkiri ekononli merupakan faktor penting bagi

tegaknya keluarga,sckalipun ekononli bukanlah segala― galanya.Tanpa

adanya ckOnonli yang kuat akan menilnbulkan masalah keluarga,179

胤1,Smy∵卑鯖 ,kま

allll鮒』:器驚11∬
lahir kepada istri dan anak― anaknya. C)leh sebab itu, pasangan suaΠ li

istri dan anggOta lainnya harus dapat lnettalankan fungsi dan perannya

medng―magng dengan penuh tanggungjawab.

Terkait dengan lnasalah ekonOnli sebagai alasan gugatan ceral ini

mettadi Salah satu pendorong istri ikut beketta mencari penghidupan

keluarga ini diperkuat dengan Humaidi Tatapangarsa180   bahwa

1 8011unlaidi Tatapangarsa,〃
αん
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C.

keterlibatan kaum istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarg'

adalah:
a. Keadaan ekonomi Yang semakin su\it, sehingga istri mer-"

b.

terpanggil untuk ikut bekerja mencari nafkah keluarga'

Makin kuatnya pengaruh emansipasi perempuan' yaitu has-'

kaum perempuan untuk mencapai derajat yang sama dengan 1a' -

laki. Dan, ini berkaitan erat dengan kemajuan dunia pendidi^'-

termasuk kemajuan yang dicapai oleh kalangan kaum perempuar

Tersedianyaberbagailapangankerja,baikbagilaki-lakimaup--
perempuan, bahkan kadang-kadang tersedia juga berba"

lapangan kerja tertentu yang mengutamakan tenaga ke : '

perempuan daripada tenaga kerja laki-laki'

Hasiltemuandalampenelitianiniadalahalasanekonomimen]a,:
salahsatudasarataualasanperceraianpasanganmuslimKotaBand.-
Lampung. Menurut rumusan George Levinger' alasan ekonoi:'

termasuk salah satu alasan yang berkaitan dengan masalah keuanga

yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga' Temua'

p"n"litlm ini tidak sepenuhnya sesuai dengan teori Levinger' di mar''

menurut Levinger keluarga dengan ekonomi rendah yang paling renta:'

menghadapi perceraian, tetapi data penelitian di Kota Bandar Lampun'

menunjukkanbahwakecenderunganterjadiperceraianlebihtingg'
justru ierjadi pada kalangan ekonomi menengah atau bahakan kalangar.

ekonomi atas. Di sinilah terlihat perbedaan teori Levinger dengan

t emuan hasil Penelitian'

2. Pasanglan serin$ Men$abaikan Kewajiban Terhadap Rumah-Tangga

dan Anak
Ada dua kategori teori Levinger yang dapat diambil untuk alasan

perceraian karena alasan tidak adanya tanggung jawab' yaitu kategori

nomor satu tentang pasangan yang sering mengabakan kewajiban

keluarga dan kategori sembilan tentang seringnya muncul kecurigaan'

kecemburuan, serta ketidakpercayaan dari pasangannya'181

Alasan perceraian dalam cerai gugat yang diajukan istri terhadap

suaminya di Kota Bandar Lampung, yang terjadi suami tidak ada

hlm 37
181 ib′
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tanggung jawab dengan tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti
sikap suami yang tidak mau bekerja untuk memenuhi nafkah istri
ataupun kebutuhan rumah tangga. Suami justru melakukan kesibukan

atau keasyikan sendiri di luar rum.h.182 Dengan kesibukan ataupun
keasyikan sendiri di luar rumah itulah yang menyebabkan mereka lupa
dan malas dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Hasil temuan dan analisis dalam penelitian ini menunjukkan
bahwa alasan tidak adanya tanggung jawab menjadi salah satu arasan
perceraian pasangan muslim Kota Bandar Lampung. Menurut rumusan
George Levinger, alasan tidak adanya tanggung jawab termasuk salah
satu alasan yang berkaitan dengan masalah yang disebabkan
pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah-tangga
dan anak. Di samping sering mengabaikan tanggung jawab, masalah
yang kerap dijadikan persoalan adalah kecurigaan berupa kecemburuan,
rasa tidak percaya terhadap pasangan, dan semacamnya yang
menyebabkan keretakan rumah tangga, bahkan berujung pada
perceraian.

3. SuamiSeringMabuk-mabukkan
Alasan atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, membutuhkan

pengulangan perbuatan karena kata mabuk, madat dan judi didiiului
oleh kata "pe", ini menunjukan bahwa harus ada perbuatan yang secara
berulang-ulang/sering, sehingga berbuat mabuk, madat dan judi yang
baru satu kali dilakukan kiranya belum dapat dijadikan sebagai alasan
perceraian. Jadi karena seringnya perbuatan tersebut dilakukan maka
orang yang sering mabuk disebut pemabuk, orang yang sering madat
disebut pemadat dan orang yang sering melakukan judi disebut penjudi.

Sedangkan untuk perluasan (ektensifl dari kalimat menjadi
pemabuk, pemadat, penjudi, menurut penulis sangat luas dan bahkan
akibatnya lebih parah dibandingkan menjadi pemabuk, pemadat dan
penjudi, perluasan tersebut antara lain meliputi: menjadi penipu,
perampok, pencuri, pembu4uh, pemeras, penodong , pencopet,
penadah barang curian dan lain sebagainya, tidaklah perbuatan-
perbuatan tersebut dapat dipastikan lebih baik dari pada menjadi
pemabuk, Pemadat dan penjudi, sehingga terhalang untuk dapat
dimasukkan sebagai alasan percEraian.

182Data dipc101ch da"wawancala dcngall inftDrman lpasa1lgan lll■
lSlinl yang bcrccral Bandar Lan,pung,
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harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau r._,.
sehingga kesimpulannya kondisi tidak adanya harapan bagi suamr . -
untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan ai;-.-
perceraian yang mendominasi ketentuan alasan perceraian terse:,
Kalau begitu syarat terus menerus bukan harga mati bagi a1;..
perceraian karena faktanya banyak kasus suami istri yang tidak pe:'. _

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus akan tc-_.

mereka tidak pernah berkumpul sebagai suami istri, karena be:. -

selesai akad nikah mereka langsung berpisah dan pulang ke rur..
masing-masing perkawinan mereka karena ditangkap dan dip;...
untuk kawin, padahal maunya sama-sama hanya pacaran saja dan tLr.'
menghendaki perkawinan, maka dalam hal ini penulis cenderu .
melihat latar belakang masing-masing pihak yang sebenarnya dan 1a.,..

hakim menjatuhkan penilaian bahwa mereka sama-sama menghend;:
perceraian dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun la.
dalam rumah tangga, misalnya perkawinan baru seumur jagung, tid..
pernah bertengkar apalagi terus menerus dan nyatanya memang tida.
ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur tida,
ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga itulah kuncinr';
kalau memang hati nurani mengatakan suami istri sudah tidak akai
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga lalu apa perlunya merek;
menunggu dulu untuk menjalani perselisihan dan pertengkaran dai-.

syarat lainnya yaitu terus menerus, kalau ini yang terjadi maka secara

tidak langsung menyiksa hati kedua belah pihak dalam waktu yang
berkepanjangan sehingga madlorotnya lebih banyak dari pada

manfaatnya. Oleh karena itu untuk penerapan alasan perceraian angka
6 di atas diserahkan kepada penilaian hakim apalagi hakim dapat
menerapkannya secara luwes, fleksibel adalah lebih biiaksana.

Ada perselisihan dan pertengkaran yang orang lain tidak tahu.
yaitu perselisihan dan pertengkaran secara diam-diam, tidak
diperlihatkan dalam pertengkaran mulut atau kelihatan secara adu fisik
tetapi suami istri tidak tegur sapa, tidak mau melayani suami atau
istrinya dalam waktu yang lama, diam seribu bahasa atau hanya
menangis ketika ditanyakan apa masalah yang sedang terjadi. Jadi
begitu luasnya istilah perselisihan dan pertengkaran sehingga alasan ini
mendominasi alasan perceraian di masyarakat muslim berpendidikan
tinggi di Kota Bandar Lampung.
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Jika dikaitkan dengan teori George Levinger, kenyataan
perceraian di Bandar Lampung relevan dengan tiga kategori yang
dibuat Levinger, yaitu kategori keenam, kategori kesepuluh, dan
kategori kesebelas. IGtegori keenam, ketidakcocokan dalam masalah
seksual. Kategori kesepuluh, berkurangnya perasaan cinta, perhatian,
dan kebersamaan di antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi.
Kategori kesebelas, adanya tuntutan yang dianggap berlebihan sehingga
pasangannya sering menjadi tidak sabar dan dirasakan terlalu
"menguasai".188

Alasan perceraian yang berupa perserisihan terus-menerus antara
pasangan muslim, Islam memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal
tersebut dengan mengizinkan keterlibatan pihak ketiga, yaitu haham, di
mana hakam sebagai penengah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam
Q.S. al-Nisa' [4]:35, "Dan, jika kamu khawatirkan ada syiqaq
(perselisihan) antara kedua, maka kirimlah seorang hakamdari keluarga
laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, Jika kedua
hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberikan taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya A]lah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengerti'.189

Ayat di atas memberikan alternatif untuk mendamaikan kedua
pasangan, yaitu dengan usaha islah (perdamaian) dan menceraikan
suami isteri. Sebelum hakim menempuh menceraikan kedua pasangan
tersebut, hakim dituntut dapat mempertemukan permasalahan di
antara keduanya.

Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya
membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai
secara timbal-balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami
merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi
hak suami.

suami istri harus bercanggung jawab untuk saling memenuhi
kebutuhan pasangannya untu| membangun keluarga yang harmonis
dan tenteram. Demi keberhasilan dalam mew,judkan membangun
sebuah keluarga yang harmonis dan tenteram sangat diperlukan adanya
kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.

l33G*rg" Lcrin-qer. 
, 

'Phisical Abu." ir,ung Applicants firr Divorce,,. Anterit.un Jountul ol
Ot thoPs.t'chiuttt 36, Ol<tob.'r 1974, hlm. 17. sebagaimana dikutip Erna Karinr. "Tinjauan Sosiologi... hlm. l5j-.1.

189D"1r"rr.n,", 
Aearna RI. ,11,prir ,,atr tlutt 7'L,rjentahtl.a, Op.Cit.,hlm. 123.
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Al- Qur'an mengajurkan kerja sama di antara mereka. Di dalam a.-

Qur'an disebutkan, bahwa seorang suami dan istri itu agar bergau
dengan (secara) yang baik, dalam istilah ma'ruf sebagaimana ditegaskar

oleh Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa'[4]: t9.190

Solusi dalam menjaga kelanggengan perkawinan dan menghindarl
konflik keluarga sehingga berakhir dengan perceraian bagi pasangar
muslim Kota Bandar Lampung adalah dengan mengubah cara berpikir
cara hidup yang sederhana, lurus, dan memiliki komitmen yang tinggr
yang dipegang dengan teguh oleh pasangan suami istri.

Solusi untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka

perceraian pasangan muslim berpendidikan tinggi di Kota Bandar

Lampung dengan menjunjung tinggi adat istiadat dan konstitusi serta

sepatutnyalah sebagai pasangan muslim kembali menjalankan ajaran

agama (lslam) untuk pedoman dalam menjalankan kehidupan

berkeluarga.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bersumber dari

sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis disebutkan, kewajiban

utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batrn kepada suami di dalam

batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam; istri menyelenggarakan

dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-

baiknya. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) menentukan, bagi seorang istri
dapat dianggap nusyuz (durhaka) jika ia tidak mau melaksanakan

kewajibannya sebagaimana bunyi ayat (1)tersebut kecuali dengan alasan

yang sah.

1908oh,.," yaug rlikatakan mcnggauh istri yang na'rufadalah; (1) sikap mcnghargai. nrcnghormati. dan

perlakuan-perlakuan yang baik. (2) meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang bidang agama, akhlak, clan ilmu
pengetahuan yang clipcrlukan. (3) melindungi dan menjaga nama baik istli. (.1) memenuhi kebutuhan kodrat (hajat)

biologis istri.

#u J *@ -- 
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A. Kesimpulan
Setelah penulis mengkaji dan menganalisis perceraian pasangan

muslim berpendidikan tinggi Kota Bandar Lampung, serta merefleksi
dari pemikiran dan teori-teori perceraian dalam realitas kehidupan
pasangan muslim Kota Bandar Lampung yang heterogen itu, maka
sebagai jawaban dari rumusan masarah dalam kajian ini, penuris dapat
menarik kesimpulan bahwa perceraian pasangan muslim berpendidikan
tinggi di Kota Bandar Lampung, Teori Murdock menemukan bahwa di
negara-negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah,
tingkat perceraiannya tinggi. Sementara, di Kota Bandar Lampung
perceraian justru tinggi terjadi pada pasangan muslim berpendidikan
tinggi. Dengan demikian, temuan ini mengembangkan teori Murdock.
Perceraian pasangan musrim kalangan berpendidikan tinggi di Kota
Bandar Lampung adalah: a) Masalah keuangan yang tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan keluarga, b) pasangan sering mengabaikan
kewajiban terhadap rumah-tangga dan anak, c) suami sering mabuk-
mabukkan, d) berkurangnya perasaan cinta, perhatian dan kebersamaan
di antara pasangan sehingga jarang berkomunikasi. Jika dikaitkan
dengan teori George Levinger, kenyataan perceraian di Kota Bandar
Lampung relevan dengan beberapa kategori yang dibuat Levinger.

B. Saran-saran
Untuk mengurangi tiirgginya perceraian pasangan muslim

berpendidikan tinggi Kota Bandar Lampung, maka penuris perlu
memberikan saran-saran sebagai berikut.

Dalam hubungan antara pasangan suami istri, hal yang
dibutuhkan adalah: (a) kecerda#n pikiran dan perasa an/empatiantara
kedua pasangan dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul
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dalam keluarga, (b)kedewasaan antar pasangan akan meciptakan ' ' -

saling mengerti, memahami, dan melengkapi antar pasangan se;' - --
memiliki dasar yang kuat untuk dapat menyelesaikan konflik : - -

sering kali muncul dalam perjalanan perkawinan, (c) Islam memba- . - -

fondasi rumah tangga yang saki>nah dengan meletakkan bebe '' -

dasar pengajaran hukum. Jika manusia mengikuti dan rnefl$olrla-: - -

dengan baik, khususnya dalam masalah yang berkaitan de:" -

perkawinan dengan asas yang kuat dan kokoh akan mudah u:"-"

menggapai keharmonisan rumah tangga' Islam juga lrlellS)atdi: -

bahwa perceraian hanya digunakan untuk menyelesaikan permasala'-.-

yangdirasaakanmenimbulkankemudaratanataupundampakr"--
lebih besar dalam kehidupan suami istri, baik dalam rumah tan-r.'

maupun masYarakat.

Pasangan suami istri harus bertanggung jawab secara timbal ba' '

untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya demi membang' -

keluarga yang saki>r'L ah mawaddah wa rahlmah'

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berhara-

semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat menambah kolek'

khazanahllmuHukumlslam,khususnyaHukumPerdatalslamda:
Hukum Keluarga Islam.
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Perceraian

Talak

Cerai talak

Cerai gugat

Khulu'

adalah dalam istilah fikih disebut dengan talak atau
furqah.

talak mempunyai makna "perceraian", yaitu putusnya
hubungan sebagai suami istri, atau perpisahan antara
laki-laki dan perempuan. Ada yang mempunyai
makna "putus" atau "rusak" hubungan akad nikah
antara suami istri yang ditetapkan oleh Hakim.
adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami.
Talak seperti ini menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum
Islam adalah ikrar suami di hadapan sidang
Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawinan.

adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri.
Dalam fikih Islam jenis perceraian ini disebut khulu'.
yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri
dengan memberikan tebusan atat 'iwad kepada dan
atas persetujuan suaminya. Perceraian dengan jalan
khulu'mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk.
Khulu' dimaksudkan untuk mengimbangi hak talak
yang ada pada suami, karena dengan klutLu'ini istri
dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan
hubungan perkawinan . Khulu' dipersyaratkan adanya
penebusan dan harus disertai dengan alasan

perceraiah.
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