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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu perkawinan yang di lakukan oleh manusia bukanlah persoalan nafsu 
belaka, namun langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga sangatlah di 
tentukan oleh sejauh mana kedua pasangan (suami istri) tersebut melaksanakan 
tugas dan kewajiban masing-masing. Selama keduanya melaksanakannya dan 
konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah 
tangga besar kemungkinan akan di raih. 

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan 
maupun kelompok. Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan 
laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang 
bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan 
bersama dan memperoleh keturunan namun sering kali terjadi permasalahan yang 
mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan 
berumah tangga. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan 
perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan sebagai mahluk yang 
memiliki kehormatan, Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana 
damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri. 

 Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda 
bukan suatu hal yang  mudah, sehingga sering kali timbul percekcokan dalam 
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kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut. 
Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka hanya akan mendatangkan kemudharatan 
yang lebih besar, maka perceraian merupakan jalan untuk menghindari 
kemudharatan tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi: “ 
menolak kerusakan itu lebih di dahulukan daripada menarik kebaikan”.1 

 Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua 
belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni 
dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa 
tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa 
membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk di cari jalan keluar yang terbaik. 
Pengadilan merupakan upaya terakhir yang mempersatukan kembali suami dan 
isteri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian 
dengan cara mediasi (musyawarah) memakai penengah yakni Hakim, Secara 
umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan 
di antara suami dan isteri yang di sebabkan oleh berbagai hal. Perceraian 
merupakan suatuu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-
akibat hukum tertentu. 

 Berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, 
dimana peratuaran itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka 
terhadap perceraian di berikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai 
syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian. 
                                                           1 Muhammad Bagir Al-Habsyi. 2002. Fiqih Praktis menurut Al-qur’an As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama Buku Kedua. (Bandung: Mizan), hlm.78 
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Hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: 
1. Perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa  antara suami isteri 

tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. 
3. Tata cara didepan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundangan 

tersendiri.2 
Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ya,itu : 
“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 
Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamakan kedua belah 
pihak”3 
 Di lihat dari cara mengajukannya, perceraian di pengadilan agama terbagi 
menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak 
yang di ajukan oleh suami ke pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan 
cerai talak masih kental sekali doktrin fikih yaitu cerai merupakan hak mutlak 
suami. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama islam dan di ajukan 
oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah khusus yang di gunakan dilingkungan 
Pengadilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam 
perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak 
yang mengajukan adalah isteri. Sebagaiman di sebutkan dalam Kompilasi Hukum 
Islam pasal 114 bahwa : 

”Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena 
talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”4 

                                                           2 Himpunan Peraturan Perungang-Undandangan di lingkungan Peradilan Agama, hlm. 347 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991), hlm.58 4 Ibid. 
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 Cerai talak di ajukan dengan alasan-alasan tertentu yang di atur dalam 
undang-undang. Sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 
149; 

Bilaman perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : 
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. 
b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam 

iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 
keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila 
qobla al dukhul. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 
21 tahun.5 

 Dalam putusan perkara cerai talak hakim di Pengadilan Agama 
mewajibkan seorang suami membayar nafkah Iddah kepada mantan isterinya. 
Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum fiqih tidak memberikan 
nafkah iddah bagi mantan isteri karena isteri di anggap nuzyuz. Namun dalam 
putusan cerai talak di pengadilan Agama Andoolo mengenai kasus cerai talak 
hakim memberikan putusan menjatuhkan talak ba’in kepada suami dan 
mengabulkan gugatan cerai talak tersebut dengan membebankan biaya nafkah 
iddah terhadap suami. 

 Ada sisi menarik untuk di kaji lebih lanjut tentang nafkah iddah dalam 
perkara cerai talak, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama. Suami yang 
menuntut cerai dari isterinya harus memberikan hak-hak isteri yang di 
ceraikannya, seperti hak nafkah selama iddah, mut’ah (pemberian dari bekas 
                                                           5Ibid. Hlm.72.  
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suami kepada isterinya yang di jatuhi talak berupa uang atau benda lainnya) dan 
mahar yang belum sempat terbayar. Namun dalam prakteknya terdapat kasusu 
bahwa suami yang mengajukan cerai talak kepada isterinya tidak bisa memenuhi 
putusan hakim untuk memberikan hak nafkah iddah dan mut’ah  kepada isterinya. 

 Dalam proses penelitian ini peneliti akan berusaha mencari meneliti dan 
mengkaji lebih dalam mengkaji nafkah iddah dalam cerai talak baik dari segi 
materi maupun dalam tataran praktis di lingkungan Pengadilan Agama maupun di 
lingkungan masyarakat. 

 Pada dasarnya kurangnya pengetahuan mengenai syari’at agama Islam 
terutama hukum tentang nikah dapat menyebabkan seseorang melakukan hal-hal 
di luar yang di syari’atkan agama. Untuk itu peran serta para ulama dan 
pemerintah khususnya dalam menyalurkan ilmu kepada mereka yang kurang 
memahami syariat islam untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah 
menurut islam dan Undang-Undang yang ada di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di bahas tersebut di atas dapat di 
rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembebanan pemberian nafkah iddah pada cerai talak di 
Pengadilan Agama Andoolo? 

2. Bagaiamana problematika yang muncul dalam pemberian nafkah iddah di 
Pengadilan Agama Andoolo? 
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3. Bagaimana pemberian nafkah iddah perspektif Kompilasi Hukum Islam ? 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak di capai setelah penelitian ini selesai adalah: 
1. Untuk Mengetahui hak nafkah iddah istri setelah di ceraikan oleh 

suaminya menurut Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. 
2. Untuk Mengetahui kekuatan putusan Hakim yang memberikan hak 

nafkah iddah isteri setelah cerai talak. 
D. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini di antaranya adalah 
sebagai berikut : 

a. Secara teoritis 
Penelitian ini mengkaji ulang teori yang di gunakan hakim dalam 
memutuskan perkara untuk memberikan nafkah iddah yang di berikan suami 
kepada mantan istrinya. 

b. Secara praktis 
1. Secra praktis manfaat penelitian ini sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan sebagai sumbngan ilmu Hukum 
Islam pada khususnya, terutama terhadap masalah yang berkaitan 
dengan hak nafkah iddah isteri pada cerai talak. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan 
problema nafkah iddah isteri setelah suami mengajukan cerai talak. 



7  

3. Di gunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 
sarjana pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Kendari. 

E. Definisi Operasional 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud 
penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah di dalam judul ini. Istilah 
yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut: 

Problematika adalah masalah atau suatu masalah yang belum bisa di 
selesaikan. 
Iddah adalah waktu tunggu bagi seorang istri yang telah bercerai dengan 
suaminya atau di tinggal mati sama suaminya 
Nafkah Iddah Sesuatu pemberian yang berupa nafkah yang di berikan oleh 
suami pada seorang istri akibat perceraian. 
Cerai Talak adalah permohonan cerai yang di ajukan oleh seorang suami 
terhadap istrerinya. 
Jadi problematika pemberian nafkah iddah adalah suatu persoaalan atau 

masalah tentang nafkah iddah isteri setelah di ceraikan oleh suaminya melalui 
putusan pengadilan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

A. Kajian Relevan 
Membicarakan atau menelusuri masalah nafkah iddah merupakan tema 

yang hangat di perbincangkan apalagi masalah perceraian yang tentunya sering 
dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan para artis yang tiap 
hari di perbincangkan di media sosial maupun di televisi. 

Skripsi yang di tulis oleh saudara Abdul Gafur yang berjudul “Studi 
Analisis Terhadap Ketentuan KHI Pasal 153 Ayat (5) TENTANG Iddah Bagi 
Perempuan Yang Berhenti Haid Ketika Menjalani Masa Iddah Karena Menyusui” 
dengan fokus penelitian, bagaimana perhitungan iddah perempuan yang berhenti 
haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum 
Islam dan apa dasar hukum iddah perempuan yang berhenti haid ketika menjalani 
masa iddah karena menyusui dalam Kompilasi Hukum Islam ?. kemudian pada 
hasil penelitiannya di jelaskan bahwa : Perhitungan Iddah perempuan yang 
berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yaitu tiga kali waktu 
suci, sebagaiman di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (5), “ 
bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena 
menyusui maka iddahnya tiga kali waktu suci”. Dasar hukum iddah perempuan 
yang berhenti haid ketika menjalani masa iddah karena menyusui yang tertuang  
dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tertuang dalam kitab al-Bujraimi, sebagai 
berikut “barang siapa (perempuan) berhenti haid karena adanya illat (penyakit) 


