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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian relevan 

Berbicara tentang pembahasan perkara cerai gugat, banyak para akademisi maupun 

non akademisi yang tertarik untuk membahas masalah  ini. Sejauh  penelusuran yang 

dilakukan, penulis banyak menemukan tulisan yang relevan dengan pembahasan cerai gugat 

yang penulis akan teliti. Di antaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusmala Dewi Jayanti dengan judul “Faktor 

Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”.8 Hasil 

penelitian skripsi ini menunjukkan dari tahun 2006-2008 faktor terbanyak penyebab 

terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang adalah tidak adanya keharmonisan 

yaitu sebanyak 808 sekitar 48,3 %. 

2.  penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muslim dengan judul “Tingkat Cerai 

Gugat di Jakarta (Studi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2006-2008)”.9 Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2006-

2008 jumlah cerai gugat mengalami peningkatan yang sangat signifakan yaitu sebanyak 1027 

pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 1324 pada tahun 2008. 

Dua  skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang problematika cerai gugat 

dan sama-sama meneliti di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan 

kedua skripsi tersebut terletak pada substansi dan lokasi penelitiannya. Selain itu dalam 

skripsi ini penulis lebih menggali lebih dalam tentang problematika cerai gugat terkait dengan 

alasan cerai gugat lebih tinggi dibanding cerai talak dan akan lebih  banyak memberikan 

                                                           
8
Rusmala Dewi Jayanti, Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat (Palembang: Tidak 

Diterbitkan, 2010). 

 
9
Muhammad Muslim, Tingkat Cerai Gugat di Jakarta (Studi pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan 

Tahun 2006-2008). (Jakarta: Tidak Diterbitkan, 2008). 
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solusi untuk memberikan kontribusi dalam rangka membantu pihak yang berwenang untuk 

meminimalisir jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang pada kedua 

skripsi di atas tidak membahas tentang itu. 

B. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Perkawinan 

   Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap 

mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk 

mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan.  Dalam Kompilasi Hukum Islam 

bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

ikatan yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.10 Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan 

akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan 

pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah. 

2. Prinsip Perkawinan 

Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan perkawinan 

menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti asas atau kebenanaran 

yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.11 Jadi prinsip perkawinan 

adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah 

tangga. dalam menjalani bahtera rumah tangga harus ada prinsip di dalamnya agar 

perkawinan tersebut menjadi kekal. 

Idris menyebutkan ada lima prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu 

diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu memenuhi 

dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya, 

                                                           
10

Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, 

h. 1. 
11

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 

896. 
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monogami dan poligami dan suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.12 

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawinan, sebagai berikut: 

a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya  bahwa melaksanakan perkawinan 

merupakan  sunnah Nabi Muhammad saw., melaksanakan perkawinan itu seperti yang telah 

dijelaskan pada penjelasan sebelumnya merupakan perintah agama. Agama mengatur 

perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun 

dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau  fasidlah perkawinan itu. Demikian pula agama 

memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam 

perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Perintah melaksanakan perkawinan terdapat 

dalam QS AR-Ra‟d/ 13:38. 

b) Kerelaan dan persetujuan, artinya bahwa ketika hendak melangsungkan perkawinan harus 

ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam Islam dikenal dengan istilah 

ikhtiyar. Untuk itu perlu adanya proses peminangan sebelum melangsungkan perkawinan 

untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah benar-benar setuju dan sukarela untuk 

melangsungkan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dapat dilihat dan didengar dari 

tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, misalnya 

diam dan tidak memberi reaksi penolakan. Prinsip kerelaan dan persetujuan terdapat dalam 

HR Ibnu Majah:602). 

c) Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih 

dapat terwujud apabila terpenuhi prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan 

bukan hanya untuk satu masa tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk selamanya. Prinsip 

perkawinan untuk selamanya terdapat dalam HR Ibnu Majah: 60. 

d) Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan satu orang istri, 

sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Islam membolehkan poligami 

                                                           
12

Muh. Idris, Fiqih Munaqahat (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 16. 
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tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat dengan syarat harus berlaku adil. Sebenarnya 

berlaku adil itu sangat berat dan hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya. 

Pengaturan poligami ini disebutkan dalam QS An-Nisa‟/4: 3. 

e) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa apabila pria dan 

wanita melakukan perkawinan maka masing-masing membawa hak dan kewajibannya baik 

sebagai istri maupun sebagai suami. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak 

dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami 

mempunyai kedudukan lebih dari istri. Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa‟/4: 34. 

3. Tujuan Perkawinan  

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak terkecuali 

perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3, 

dikatakan bahwa ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah”.13 Ucapan sakinah, mawaddah dan rahmah sering ditujukan 

pada rekan-rekan yang menempuh hidup baru. Berikut penulis akan menguraikan arti dari 

kata tersebut. 

a) Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan   kebahagiaan.14 

Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti membina dan membangun sebuah 

rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia. 

b) Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan.15 Dalam sebuah pernikahan, cinta 

adalah hal penting yang harus ada pada pasangan suami istri, dan mawaddah berarti selalu 

mencintai baik senang maupun susah. 

                                                           
13

Republik Indonesia, Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal , h. 

1. 

 
14

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 

980. 
15

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 

725. 
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c) Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang.16 Rahmah yaitu hasil akhir dari sakinah dan 

mawaddah yaitu kasih sayang. 

4. Hikmah Perkawinan 

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikmah dibaliknya, tak 

terkecuali perkawinan. Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan adalah sebagai berikut: 

a) Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga 

kelestarian hidup umat manusia. 

b) Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu menekan syahwat 

serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. 

c) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama. 

d) Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga 

bersama anak-anak. 

e) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang 

diciptakan 

f) Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu serta melatih 

kemampuan bekerjasama.17 

Kesimpulan dari hikmah perkawinan yang dipaparkan oleh Baihaqi adalah dengan 

melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang terhormat karena dilakukan 

dengan jalan pernikahan yang sah sehingga dapat menjaga suami istri terjerumus dalam 

perbuatan nista karena melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah, serta antara 

suami istri dapat saling melengkapi sehingga dapat menenangkan satu sama lain. 

 

 

 
                                                           

16
Ibid., h. 921.  

 
17

Ahmad  Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 23. 
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C. Perceraian dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian  perceraian 

Pengertian perceraian menurut kamus hukum, perceraian berasal dari suku kata cerai, 

yaitu pisah atau putus hubungan sebagai suami istri; talak.18 Menurut Subekti perceraian 

adalah  penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak 

selama perkawinan.19  Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan 

bahwa: 

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan 

menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang 

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-

alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.20 

 

 Merujuk pada beberapa pendapat tentang perceraian di atas, maka penulis menyimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya ikatan pperkawinan antara suami 

dan istri atas kehendak suami atau istri tersebut atau dengan putusan Pengadilan. Artinya 

bahwa setelah terjadinya perceraian, maka antara suami dan istri telah terlepas dari ikatan 

sebagai sepasang suami istri. 

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah 

swt.  berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. sebagai berikut: 

                                                           
18

Sudarsono, Kamus Hukum, Cet.  ke-V  (Jakarta: Rineka Cipta,  2007), h. 56. 

 
19

R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2002), h. 42. 

 
20

Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  h.75. 
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رواه )أبْ َغُض ْاحَلالَ ِل إىَل اللَِّو الَّطاَلْق : عْن اْبِن  ُعَمَر َعٍن النَِّبِ َصلىَّ اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَل 
 21(ابوداودوابنماخو واحلا كم

  Artinya  

Dari Ibnu Umar, Nabi saw. Bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah 

adalah talak/perceraian”. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al 

Hakim 

          Hadis di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan alternatif (pintu darurat) yang 

dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan 

dan kelanjutannya. Maksudnya adalah sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk 

mencapai kedamaian di antara kedua belah pihak. Namun hadis di atas tidak berlaku secara 

mutlak. Artinya bahwa perceraian itu dibolehkan apabila terjadi masalah dalam suatu 

perkawinan yang sudah tidak dapat diperbaiki, bahkan perceraian bisa menjadi wajib apabila 

akan timbul bahaya jika perkawinan tersebut dipertahankan. 

2. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan 

a) Sebab-sebab putusnya perkawinan dalam Islam 

Perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya 

thalaq, khulu‟, zhihar, ila‟, dan li‟an.. Maka pada pembahasan ini kita akan bahas satu 

persatu tentang terjadinya perceraian menurut Islam karena beberapa hal di atas. 

a) Thalaq 

Talak berasal dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “Melepaskan atau 

meninggalkan”. Menurut istilah syara‟, talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri 

hubungan suami istri.22
  

lebih lanjut, Idris mengatakan bahwa menghilangkan ikatan perkawinan ialah 

mengangkat ikatan perkawinan sehingga setelah diangkat ikatan perkawinan itu, maka istri 

                                                           
21

Abu Daud Sulaiman Sajastani, Sunan Abu Dawud , Juz 1 (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th, h. 503 

. 
22

Abd. Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), h. 192. 
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tidak lagi halal bagi suaminya dan ini terjadi dalam hal thalaq ba‟in. Sedangkan yang 

dimaksud dengan mengurai pelepasan perkawinan ialah berkurangnya hak thalaq bagi suami 

yang mengakibatkan berkurangnnya jumlah thalaq  yang menjadi hak suami dari tiga 

menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak thalaq itu, dan hal ini 

terjadi dalam thalaq ba‟in.
23

 

b) Khulu‟ 

Imam Malik menetapkan khulu‟ sebagai “Al-Thalaq bil „Iwadh” atau „Cerai dengan 

membayar‟, sedangkan ulama Hanafi berkata bahwa ia menandakan berakhirnya 

hubungan perkawinan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata khulu‟ atau 

pun kata lain yang berarti sama. Para ulama Syafi‟i berkata, “Ia merupakan cerai yang 

dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau 

khulu”. 24 

 

c) Zhihar 

  Menurut bahasa, zhihar diambil dari kata “zhahr”  yang artinya punggung. Yang 

dimaksud dengan zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang menyerupakan badan 

atau anggota badan istri dengan badan ibunya. Seperti kata-kata suami kepada istrinya, 

“Badanmu atau punggungmu seperti badan atau punggung ibuku”. Apabila seorang laki-laki 

berkata seperti itu, haram baginya istrinya itu dan apabila dia ingin men-dukhul-nya, dia 

terlebih dahulu harus membayar kifarat.25
 

  Penulis berpendapat bahwa ucapan zhihar di zaman Jahiliyah diucapkan oleh suami 

ketika ia tidak mau lagi menyetubuhi istrinya dan akibatnya adalah menjadi haramnya istri itu 

bagi suaminya  maupun laki-laki lainnya untuk selama-lamanya. Namun seiring 

perkembangan zaman, hukum Islam hadir dan meluruskan pemahaman tersebut dan 

menjadikan ucapan zhihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat 

hukum zhihar yang bersifat duniawi adalah haram bagi suami menggauli istrinya sebelum ia 
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Muh. Idris, Fiqih Munakahat (Kendari: CV.Shadra, 2008), h. 152-153. 
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Abdul Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, Cet. ke-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), h. 112-

113. 
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Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 177. 
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melakakukan kafarah zhihar sebagai suatu hukuman bagi suami agar tidak mengulangi hal 

yang serupa. Sedangkan akibat hukum yang bersifat ukhrawi zhihar merupakan perbuatan 

dosa bagi suami yang  telah mengucapkan perkataan itu dan wajib baginya untuk bertaubat 

kepada Allah swt. 

d) Ila‟ 

Secara etimologis (bahasa), kata ila‟ berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. 

Sedangkan menurut istilah (terminologis), kata ila‟ berarti sumpah untuk tidak 

mencampuri lagi istri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka 

waktunya.26 

 

 Contoh ucapan ila  yang diucapkan suami kepada istrinya, antara lain: 

 

a) Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku 

b) Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan 

c) Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya.  

e) Li‟an 

Li‟an berasal dari kata “la‟ana” artinya mengutuk, karena orang yang meli‟an pada 

sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan Allah seandainya sumpahnya dusta. 

Li‟an adalah sumpah seorang suami apabila ia menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu 

diucapkan empat kali bahwa tuduhannya benar dan pada sumpah yang kelima ia meminta 

kutukan Allah seandainya ia berdusta. Pihak istri juga bersumpah empat kali bahwa 

dirinya tidak berbuat sebagaimana yang dituduhkan suaminya, pada sumpah yang kelima 

ia bersedia menerima kutukan Allah bila ternyata tuduhan suaminya benar.
27

 

 

Istri dapat menyangkal tuduhan suami dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali 

bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima 

disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima murka dari Allah jika suami benar dalam 

tuduhannya. 

Jumhur ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang termasuk dalam sebab-sebab 

putusnya perkawinan. Menurut Imam Malik, sebab-sebab putusnya perkawinan adalah talak, 

khulu‟, khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila‟ dan zihar. Imam Syafi‟i menuliskan sebab-sebab 
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Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Cet.  ke-IV  (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 289. 
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H.S.A Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam , Cet. ke-II  (Jakarta: Pustaka Amani, 
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putusnya perkawinan adalah talak, khulu‟, fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila‟, zihar dan 

li‟an. as-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian adalah talak, khulu‟, ila‟ dan 

zihar.
28

  

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa cerai gugat yang merupakan pokok bahasan 

dalam skripsi ini merupakan salah satu dari beberapa macam sebab-sebab putusnya 

perkawinan dalam Islam yang dikenal dengan istilah khulu‟.  Adapun yang termasuk dalam 

cerai gugat dalam lingkunan Pengadilan Agama ada beberapa macam yaitu fasakh, syiqaq, 

khulu‟. dan ta‟liq talaq. 

b) Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-undang 

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membolehkan adanya permohonan 

talak dari suami maupun gugat cerai dari istri yang tercermin pada Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tertera di bawah ini. 

Sebab-sebab perceraian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 

adalah sebagai berikut:29 

a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, salah satu pihak 

disini yaitu suami atau istri. 

b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah, juga bisa terjadi karena pihak suami atau istri. 

c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah 

perkawinan berlangsung. 

d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan 

pihak lain. 

e) Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa 

disembuhkan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri. 

f) Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada 

harapan akan hidup rukun kembali. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2004), h. 208. 
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Republik Indonesia, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975. 
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c) Sebab-sebab Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 

 Selain enam poin yang telah disebutkan dalam sebab-sebab putusnya perkawinan 

menurut undang-undang, Kompilasi Hukum Islam Menambahkan dua alasan yakni Pasal 116 

pada sub (g) dan (h), sebagai berikut: 

g) Suami melanggar taklil talak; 

h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.30 

D. Cerai Gugat dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai suami istri akibat permohonan 

yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) 

menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.31 

Hoeruddin juga menambahkan Pengertian cerai gugat secara luas adalah suatu gugatan 

yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali 

perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan 

Agama, sesuai dengan aturan yang berlaku.32 

 

Ulama-ulama telah mengungkapkan dalam berbagai definisi yang mereka sepakati 

bahwa pengertian cerai gugat sama dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-Khulu‟. 

Menurut penulis dengan merujuk dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli, 

mengatakan bahwa cerai gugat yang di dalam Islam dikenal dengan istilah khuluk adalah 

terjadinya perpisahan antara suami istri dengan keridhoan dari kedua belah pihak atas 

keinginan istri dengan membayar sejumlah uang sebagai tebusan “iwadh” 

                                                           
30

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab XVI tentang 

Putusnya Perkawinan Pasal 116, h. 16. 

 

 
31

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia  (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 81. 

 
32

Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan 

kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama) (Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000), h. 20. 
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Berikut penulis akan memaparkan pengertian cerai gugat menurut hukum Islam, 

pengertian cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian cerai gugat menurut 

undang-undang dan pengertian cerai gugat menurut para mazhab. 

a) Cerai Gugat Menurut Tinjauan Hukum Islam 

Perceraian yang ekidhendaki oleh istri di lingkungan Peradilan Agama dikenal dengan 

istilah cerai gugat. Dalam Islam istilah cerai gugat dikenal dengan kata khulu‟. “Khulu‟ 

berasal dari kata “khulu‟ al-tsaub” berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, 

karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya”.33 Hukum Islam  

memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu‟, 

sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan 

jalan talak. Khulu‟ adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang 

membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya.
34

 

Dasar hukum disyari‟atkannya khuluk ialah Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 

229:  

                                  

                                 

                                

                   

Terjemahnya:  

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang 

ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil 

kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 

                                                           
 

33
Abdul Rahman,  Perkawinan dalam Syariat Islam, Cet.  ke-II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 112. 

 
34

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Al-Jami‟ fii Fiqhi An-Nisa‟ , Cet. ke-III (Jakarta: Daarul Kutub Al-

Ilmiyah, 2005), h. 471. 
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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 

zalim35
  

 

Berangkat dari firman Allah swt. di atas, menurut penulis pada umumnya khuluk 

merupakan perceraian yang dikehendaki oleh istri dengan menggunakan tebusan sebagai 

syarat agar suami menceraikannya. Pendapat penulis sejalan dengan pendapat para fuqaha 

yang mengatakan: 

khulu‟ kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai 

sejumlah harta sebagai „iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami yang menebus 

diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu‟, mubara‟ah 

maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar 

„iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu‟ (pelepasan) atau yang 

semakna seperti mubara‟ah (pembebasan).36 

 

b) Cerai Gugat dalam Kompilasi Hukum Islam 

Cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam disebut Khulu‟. Khulu‟ adalah perceraian 

yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas 

persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu‟ termasuk kategori cerai gugat.37 Gugatan 

adalah suatu upaya atau suatu tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk 

melaksanakan tugas atau kewajibannya. Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan 

bahwa “Gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan 

perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri 

(eigenrighting)”.38  

                                                           
35

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an & Terjemahnya di Lengkapi Tajwid  (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 

59. 

 
36

Abd.Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2003), h. 220. 

 
37

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 301. 
38

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  (Jakarta: Yayasan 

al-Hikmah, 2000), h. 1. 
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Kompilasi Hukum Islam (Pasal 1 Huruf i) mengartikan khulu‟ adalah perceraian yang 

terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas 

persetujuan suaminya. Gugatan dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa 

gugatan karena suami melanggar ta‟lik talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, 

dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.39 

c) Cerai Gugat Menurut Perundang-undangan 

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu 

pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. 

Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam Pasal 73 Tahun 1989 

ayat 1, 2 dan 3. 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 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.   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (2) 

 Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan 

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat 

3.   Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 (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.40 

                                                           
39

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama  (Jakarta: Yayasan 

al-Hikmah, 2000), h. 19. 
40

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembar Negara Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3400. 
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 Ayat pertama dikatakan bahwa istri bisa mengajukan gugatan kepada suaminya di 

Pengadilan tempat kediaman istri bukan tempat tinggal suami, jika mereka berada pada 

daerah yang berbeda, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami. Pada 

ayat kedua dikatakan bahwa jika istri dalam hal ini sebagai penggugat bertempat tinggal di 

luar negeri maka gugatan perceraian diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman suami dalam hal ini adalah tergugat. Lebih lanjut pada ayat ke tiga 

dikatakan jika suami maupun istri berada di luar negeri maka istri harus mengajukan gugatan 

perceraian di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilangsungkannya 

pernikahan. 

d) Cerai Gugat Menurut Pandangan para Mazhab 

Cerai gugat yang dimaksud oleh para mazhab adalah cerai gugat yang dalam Islam 

dikenal dengan istilah khuluk. Jadi dalam pembahasan ini, penulis tidak menggunakan istilah 

cerai gugat tetapi menggunakan istilah khuluk. Berikut pendapat beberapa mazhab terkait 

khuluk. 

1. Mazhab Hanafiyah 

ُ َ َو ق ََّ ُ  َعَ  قَ  ُ ْوِل ااَّْرأَِ  بِاَلْ ِ  ااُُل ِ 
.َأْو َ اِا َ ْ َناهُ ,ااُُلْ  ُىَو ِإَ  اَلُ  َ ِلُ  النِّنَ اُا اا

41
 

Artinya: 

“khuluk adalah hilangnya kepemilikan nikah yang berpijak pada qabul dari istri dengan 

menggunakan lafaz khuluk atau yang semakna”. 

Menurut mereka perceraian dengan harta tanpa lafaz  khulu‟ dan  mubara‟ah tidak bisa 

dikaitkan khuluk, akan tetapi disebut talak atas harta (al thalaq „ala mal). 

2. Mazhab Malikiyah 

 42.ااُُلْ  ُىَو الطَّاَلُق بَ ُ ْو ِ 

                                                           
41

Ahmad Ghandur, al Thalaq fi al-Syari‟ah al –Islamiyah wa al-Qanun (Mesir: Dar al-Ma‟rif,t. th), h. 

259. 
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Artinya:   

 “Khuluk adalah talak dengan tebusan atau harta pengganti (iwadh)” 

 

Berdasarkan definisi tersebut, menurut mereka tidak ada perbedaan antara khuluk 

dengan  talak atas harta (al thalaq „ala mal), dalam khuluk tidak ada pengkhususan dengan 

lafaz tertentu seperti jatuhnya talak dengan sharih (jelas) atau kinayah (sindiran) dibarengi 

dengan niat. 

3. Mazhab Syafi‟iyah 

 43.ااُُلْ  ُىَو ِ ْرَقُ  بُ ُ ْوِ  بَِلْ ِ  َ اَلُق اَْو ُخُل ْ 

Artinya:  

“khuluk  adalah perceraian dengan tebusan menggunakan lafaz talak atau khuluk” 

 Menurut pendapat dari mazhab Syafi‟iyah yang dimaksud  dengan  lafaz talak  adalah 

lafaz dari beberapa lafaz  talak baik berupa sharih (jelas) atau kinayah (sindiran) dan lafaz 

khuluk sebagaimana dengan talak. 

 

4. Mazhab Hanabila 

َ ا َأْوِ ْن َ ْ َِىا بِ َلْ ِ  َ ُْ ْوَص ِ  44ااُُلْ  ُىَو ِ رَاُق اللَّْوِ  ِاَ رَأَ ُُو بُ ُ ْوِ  بِ َ ِخرِِه ِ ن ْ
 

Artinya:  

“Putusnya perkawinan suami terhadap istri dengan menggunakan tebusan yang diambil 

suami dari istrinya atau selainnya, dengan menggunakan lafaz tertentu”. 
 

   Maksud dari pernyataan tersebut adalah pengkhususan istri dari suami dalam suatu 

pendapat bahwa tidak ada rujuk bagi suami terhadap istri dengan ridha atau kerelaan istri. 

2. Dasar Hukum Cerai Gugat 

                                                                                                                                                                                     
42

Khutab al Ra‟iniy, Mawahib al-Jalil, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.th), h. 268. 

 
43

Qalyubi dan „umairah, Hasyiyatani Qalyubi wa „Umairah, Juz III  (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 208. 

 
44

Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al Islam wa Adilatuhu, Jus IX (Beirut: Dar al-Fikt, 2001), h.208. 
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Khuluk atau dalam istilah di Pengadilan Agama dikenal dengan istilah cerai gugat 

merupakan perceraian dengan kehendak istri. Hukum menurut jumhur ulama adalah boleh 

atau mubah.  Dasar dari kebolehannya terdapat terdapat di dalam Alquran dan terdapat pula 

dalam hadis Nabi, telah berlaku secara umum baik sebelum datangnya Nabi atau sesudahnya. 

Adapun dasarnya di dalam QS al-Baqarah/2: 229: 

                                  

                             
Terjemahnya:  

“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”.45 

 

Sebagai dasar hukum dari hadis, penulis mengutip sebuah hadis yang dikemukakan oleh 

ash Shonani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap 

kepada Rasulullah Saw, mengadukan perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai 

berikut: 

ُ َما أنَّ اْ رَأ َ  ثاَ ِبِت ْبِن قَ ْيٍس أَ ِت النَِّبَّ صل م  َ َقاَلْت  يَا َرُسْوَل اللَُّو ثَا : َعْن اْبِن َع َّاٍس َرِضَي اللَُّو َعن ْ
ِبُت ْبِن قَ ْيٍس  اَ أْعِ ُب َعَلْيِو ِا ُخُلٍق َوالَ ِدْيٍن َوَلِ ِّنِّن أْكَرُه اْلُ ْ َر ِا ْااِلْساَلِم  َ َقاَل َرُسْوُل اللَّو صل م 

َق ًة : "نَ َ ْم  قاَل َرُسْوُل اللَِّو صل م : قاَلْت " أ َ ُردِّنْيَن َعَلْيِو َحِديْ َقَ ُو ؟: "  46"أْقِ ِ  احلَِْديْ َقَ  َو َلَّْقَ ا َ ْطِلي ْ
Artinya:  

Dari Ibnu Abbas R a. bahwasanya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Saw dan 

berkata :”Wahai Rasulullah, aku tidak mencela budi pekerti dan agama Tsabit bin Qais, 

tetapi aku tidak suka (durhaka kepada suami)setelah masuk Islam.”Maka Rasulullah 

Sawbertanya: “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?” Ia menjawab: “Ya.” 

Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit bin Qais), “Terimalah kebun itu dan 

ceraikanlah sekali”. 

                                                           
 

45
Departemen Agama RI, al-Qur‟an & Terjemah di Lengkapi Tajwid  (Jakarta: Dharma Art, 2015), h.59. 

46
Imam Abi Abdillah, “Shahih Bukhari”, diterjemahkan Zinuddin Hamidy, Shahih Bukhori, Jilid I, Cet. 

ke- XIII (Jakarta: Widjaya, 2002), h. 20. 
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Firman Allah swt. dan hadis Rasulullah saw. tersebut di atas menjadi dalil 

disyariatkannya khuluk dengan syarat istri harus memberikan tebusan (iwadh)  kepada suami, 

jadi menurut penulis berdasarkan ayat dan hadis di atas, bahwa jika istri ingin diceraikan oleh 

suaminya maka syarat yang harus dipenuhi oleh istri adalah mengembalikan apa yang telah 

diberikan tanpa meminta tambahan apa-apa sebagaimana Jamilah mengembalikan kebun 

yang telah diberikan oleh Tsabit. 

Para fuqaha berselisih pendapat tentang apakah untuk sahnya khuluk itu disyariatkan 

istri itu harus nusyuz atau tidak? Menurut zhahirnya hadis, demikian pula golongan 

Zhahiriyah dan pendapat Ibnu Mundzir bahwa untuk sahnya khuluk harusnya karena istri 

nusyuz, berdasarkan kisah dalam hadis tersebut bahwa istri Tsabit bin Qais minta cerai berarti 

dalam keadaan nusyuz. asy-Syafi‟i, Abu Hanifah dan kebanyakan ahli ilmu berpendapat 

bahwa khuluk itu sah dengan saling kerelaan antara  suami istri kendati keduanya dalam 

keadaan biasa dan baik-baik saja. Mereka menyatakan bahwa dalam hadis Tsabit tidak ada 

petunjuk yang mensyaratkan nusyuz itu, sedang ayat dimaksud hanya mengandung 

kemungkinan kekhawatiran belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi di 

masa yang akan datang.
47

 

3. Syarat-syarat Cerai Gugat 

Cerai gugat dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

Adapun syarat-syarat untuk melakukan cerai gugat dalam hal ini adalah khuluk yang dikenal 

dalam Islam, yaitu sebagai berikut: 

a) Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak 

Para ahli fikih telah sepakat bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan 

persetujuan dari suami istri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak 

lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khuluk (cerai gugat) dari istrinya, 
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Muh Idris, Fiqih Munakahat (Kendari: CV.Shadra, 2008), h. 177. 
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sedangkan pihak istri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang istri, maka ia dapat 

mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan 

perceraian antara suami istri tersebut selama ada alat-alat bukti yang bisa dijadikan dasar-

dasar gugatan oleh pihak istri.48 

b) Istri yang dikhuluk 

merujuk kepada pendapat para ahli fikih, maka penulis menyimpulkan bahwa istri 

yang dapat dikhuluk ialah istri yang mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah 

dengan suaminya. Adapun istri-istri yang tidak atau belum mukallaf, yang berhak 

mengadakan atau mengajukan permintaan khuluk kepada pihak suami adalah walinya. 

c) Iwadh 

Iwadh (pengganti) merupakan ciri khas dari khuluk, Selama iwadh belum diberikan 

oleh pihak istri kepada suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan 

tetapi setelah iwadh diserahkan dari pihak istri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. 

Dan mengenai jumlah iwadh dilakukan atas persetujuan suami istri tersebut. 

d) Waktu menjatuhkan khuluk 

Para ahli fikih sepakat bahwa khulu‟ boleh dijatuhkan pada masa haid, pada masa 

nifas, pada masa suci yang belum dicampuri dan  sebagainya, atau dengan kata lain, khulu‟ 

dapat dilakukan kapan saja.49 

Ayyub juga mengemukakan mengenai syarat-syarat cerai gugat yaitu: 

1) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu‟ jika tampak 

adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak akan menegakkan hukum 

Allah Azza wa Jalla. 

2) Khulu‟ itu hendaknya dilakukan sampai selesai tanpa dibarengi dengan tindakan 

penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan penganiayaan, 

maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya. 

3) Khulu‟ itu berasal dari pihak istri dan bukan dari pihak suami.50 
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Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. ke-IV  (Jakarta: Bulan Bintang, 

2004), h.170. 
49

Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. ke-IV  (Jakarta: Bulan Bintang, 

2004),  h. 172. 
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4. Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Talak 

Undang-undang menjelaskan ada perbedaan terhadap perkara perceraian, yaitu cerai 

talak dan cerai gugat.. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses atas 

kehendak istri. 

Perkara perceraian di Pengadilan Agama terdiri dari dua, yaitu (1) perkara 

permohonan (voluntair) dan (2) perkara gugatan (kontensius). Perkara voluntair ialah perkara 

yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada 

lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-

undang menghendaki demikian. Sedangkan perkara kontensius ialah perkara 

gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara 

izin ikrar talak meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa 

maka termasuk perkara kontensius.51 

Cerai talak (permohonan cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).52 Dalam Undang-undang Nomor  7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat 1 diterangkan bahwa pengertian cerai 

talak yaitu yaitu : “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna guna 

penyaksian ikrar talak”.53 Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, 

ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan izin untuk 
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mengucapkan ikrar talak.  Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami 

mentalak istrinya dengan melihat alasan-alasan sehingga terciptalah suatu perceraian yang 

baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama. 

Cerai gugat ialah perceraian suami istri yang inisiatif perceraiannya itu berasal dari 

istri. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 73 ayat (1), 

diterangkan bahwa: 

 “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan 

sengaja meninggalkan tempat kediaman berasama tanpa izin tergugat”.54 

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Gugatan perceraian 

diajukan oleh istri atau kuasanya, pada  Pengadilan Agama yang daerah hukumnya 

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama 

tanpa izin suami”.
55

 

Perkara cerai gugat dalam lingkungan Peradilan Agama telah mengatur bahwa istri 

tidak mempunyai hak untuk mencereraikan suami. Oleh sebab itulah ia harus mengajukan 

gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kuasanya.
56

 

Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum 

acara benar-benar murni bersifat “Contentiosa”. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan 

yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai 

subjek perdata. Istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. 

Akibat hukum dari cerai gugat ini adalah jatuh talak ba‟in shugro. Produk putusannya 

adalah dengan petitum: 

1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, 

2) Menetapkan jatuh talak 1 (satu) ba‟in shugro dari tergugat kepada penggugat, 
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3) Memberitahukan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan itu setelah 

berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang 

mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat ke daftar 

yang disediakan untuk itu, 

4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku. 

5. Perbedaan Cerai Gugat dan Cerai Khuluk 

 sebelumnya penulis mengatakan bahwa cerai gugat yang dikenal di Pengadilan agama 

juga dikenal dengan istilah khuluk. Meskipun cerai gugat dan cerai khuluk memiliki 

persamaan yakni sama-sama perceraian yang terjadi atas permintaan istri. Namun antara cerai 

gugat dan cerai khuluk memiliki banyak perbedaan dalam prosesnya. Sebelum penulis 

menjelaskan perbedaan antara cerai gugat dan cerai khuluk, sebelumnya penulis akan 

menjelaskan asal mula diberlakukannya khuluk 

 Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 yang dilaksanakan dengan 

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991adanya dua jenis 

perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat 

dari pihak istri.57 

 Dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara khuluk. sebelumnya, seorang 

istri jika ingin memutuskan hubungan perkawinannya dengan suami ia bisa menggugat cerai 

suaminya melalui Pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam seorang istri juga bisa mengajukan perceraian dengan jalan 

khuluk (talak tebus) kepada dan dengan persetujuan suaminya. 58 
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 Menurut penulis ada beberapa perbedaan antara cerai gugat dan cerai khuluk di 

antaranya dalam cerai khuluk ada pembayara iwadh sebagai tebusan istri untuk menebus 

dirinya dari suaminya. Selain itu proses beracara pada cerai khuluk di awal seperti perkara 

cerai gugat dan di akhir seperti beracara pada cerai talak. Sehinnga dalam cerai khuluk ada 

pembacaan ikrar talak sebagaimana dalam cerai talak sedangkan pada cerai khuluk tidak ada 

pembacaan ikrar talak. 

6. Prosedur Cerai Gugat di Pengadilan Agama 

a) Prosedur Cerai Gugat 

Tata cara penyelelesaian cerai gugat diatur sebagai berikut: 

1) Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama 

2) Cerai gugat diajukan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama 

Islam (penjelasan Pasal 20 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

3) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama (Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 63 

ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).59 

b) Surat Gugatan Cerai 

a.   Surat gugatan cerai memuat: 

1) Nama, umur dan tempat kediaman penggugat yaitu istri, dan tergugat yaitu suami. 

2) Alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian 

3) Petitum Perceraian 

b. Gugatan cerai dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang   diatur dalam 

penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 
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tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 dan 

Kompilasi Hukum Islam.60 

c) Kewenangan Relatif Pengadilan Agama 

a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan  Agama yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal: 

1) Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama  tanpa izin tergugat, 

maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman tergugat. 

2) Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 

3) Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka 

dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama).61 

b.    Gugatan cerai diproses di kepaniteraan gugatan dan dicatat dalam register    induk 

perkara gugatan.
62

 

d) Pemanggilan Pihak-pihak 

a. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik 

penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang 

tersebut (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Perkawinan). 

                                                           
60

Ibid., h. 219.  
61

Harijah Damis, Perceraian Meningkat, Solusi Atau Tragedi (Sidrap: Pengadilan Agama Sidrap, 2011), 

h. 220. 

 
62

Ibid., h. 220.  

 



 

41 
 

b. Pemanggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan 

tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan 

dengan itu.63 

e) Pemeriksaan 

a. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 

(tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas surat gugatan; 

b. Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu 

diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh 

penggugat maupuntergugat atau kuasa mereka.64 

f) Kumulasi Perkara 

a. Gugatan soal peuasaan 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 (Pasal 86 (1) Undang-undang Peradilan Agama); 

b. Tata cara pemeriksaan kumulasi perkara ini sama dengan dalam perkara cerai talak. 

Apabila tergugat mengajukan rekonpensi maka diselesaikan menurut tata cara 

rekonpensi.65 

g) Upaya Perdamaian 

a. Upaya perdamaian dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara 

cerai talak 

b. Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak. 

h) Gugat Provisionil 
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a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat 

atau berdasarkan pertimbangan berbahaya yang mungkin ditumbuhkan, Pengadilan dapat 

mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (Pasal 77 Undang-

undang Peradilan Agama Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Perkawinan); 

b. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam persidangan dicatat dalam Berita Acara 

Persidangan. Izin untuk tidak tinggal dalam satu rumah diberikan oleh hakim dalam 

persidangan dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan; 

c. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan 

dapat: 

1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami. 

2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. 

3) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak 

bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri (Pasal 78 Undang-undang 

Peradilan Agama, Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan). 

d. Gugatan tersebut di atas merupakan gugatan provisionil dan karenanya diselesaikan 

menurut tata cara gugatan provisionil.66
 

7. Tujuan dan Hikmah Cerai Gugat 

 

 Tujuan dari kebolehan khuluk itu adalah untuk menghindarkan istri dari kesulitan dan 

kemudaratan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan tanpa merugikan pihak suami 

karena ia sudah mendapat iwadh dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.  

 Hikmah disyariatkannya khuluk dan cerai gugat secara umum adalah untuk menghindari 

adanya pelanggaran terhadap batasan-batasan syariat bagi pasangan suami istri contohnya 

adanya perlakuan yang tidak baik dari suami terhadap istri dan suami tidak melaksanakan 
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kewajibannya dan disyariatkannya cerai gugat yaitu untuk menghilangkan kerugian yang 

menimpa istri karena keburukan pergaulan suami atau karena dampak buruk pada istri jika 

harus tinggal bersama suaminya. 

 Sedangkan Syarifuddin memaparkan hikmah perceraian sebagai berikut: 

Adapun hikmah dari hukum khuluk itu adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan 

dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri hubungan dengan 

istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai 

dari suaminya dengan menggunakan cara khuluk. Hal ini didasarkan kepada pandangan 

fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh 

istrinya, kecuali dengan cara lain.67 

 

E. Faktor-faktor Umum Terjadinya Cerai Gugat 

Syari‟at Islam memberikan manusia hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena 

itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Begitu juga dengan cerai gugat yang 

dilakukan oleh pihak istri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya 

memerlukan proses yang berat. 

Keretakan di dalam rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidakharmonisan hubungan 

suami istri, yang diawali oleh perselisihan, ketidakpercayaan dan kesalahpahaman baik itu 

dari pihak istri maupun suami. Hingga pada akhirnya terjadi perceraian. 

a) Meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri 

Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah 

tangga pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Dalam menjalin 

sebuah perkawinan suami harus bisa memenuhi kebutuhan (pekerjaan) dalam rumah tangga. 

karena ini adalah awal untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dengan 

berorientasi pada pengumpulan basis material, karena itu ekonomi menjadi hal yang sangat 

signifikan dalam menata sebuah keluarga.68
 Apabila sebuah keluarga selalu bekerja siang dan 

malam tanpa ada sedikitpun waktu untuk keluarga maka konsekuensinya adalah tanggung 
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jawab masing-masing pada keluarga akan terbengkalai, maka konsekuensi lanjutannya adalah 

hilangnya rasa saling memiliki dalam keluarga ini diindikasikan dengan tidak adanya 

tanggung jawab dengan meninggalkan kewajiban sebagai bagian dari anggota keluarga.  

b) Perselisihan/syiqoh 

Pengertian syiqoh menurut bahasa adalah “perkelahian, pembatalan, perpecahan, 

perselisihan”. Adapun menurut istilah ahli tafsir, syiqaq yaitu pertentangan, dan dikatakan 

syiqaq yaitu pembantahan, perselisihan dan permusuhan. Sedangkan asal kata syiqaq adalah 

“as-syiqun” yang artinya sisi, karena masing-masing dari kedua belah pihak berada pada sisi 

yang berlainan.69 

Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan yang terjadi terus menerus selama 

mengarungi bahtera rumah tangga. perselisihan umumnya dipicu oleh rasa cemburu istri 

kepada suaminya atau sebaliknya sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah 

tangga. 

c) Krisis moral 

Krisis moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tindak 

kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari 

pihak suami kepada istrinya. Praktik patalogis sering bersumber dari stres karena kecapean 

atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai 

obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya.  

F. Upaya Mencegah Cerai Gugat 

Cerai gugat yang semakin berkembang pesat merupakan sebuah permasalahan yang 

sangat serius. Untuk dapat meminimalkan angka cerai gugat, harus ada upaya yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Pihak pengadilan berkewajiban 
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berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai melalui hakim pada saat 

persidangan. 

Sidang pertama dalam perkara perceraian, jika kedua belah pihak hadir maka Pengadilan 

berusaha mendamaikan kedua belah pihak, jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian 

yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan, 

tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai 

menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban pemeriksaan.70 

Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim terutama dalam sengketa 

perceraian dalam hal ini cerai gugat atas alasan perselisihan dan pertengkaran. Upaya yang 

ditempuh oleh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak 

berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus, dan 

dalam proses tersebut, hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain 

yang ditunjuk seperti mediator.  

G. Solusi Meminimalisir Cerai Gugat 

Perceraian yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tentu merupakan 

permasalahan yang sangat serius terutama cerai gugat. Untuk berupaya meminimalisir angka 

cerai gugat agar tidak semakin berkembang pesat maka harus ada solusi terbaik agar 

permasalahan itu dapat teratasi. Salah satu solusi secara personal adalah masing-masing 

pihak, baik istri maupun suami, kembali menyandarkan kehidupannya pada Islam. 

Menjadikan keluarga-keluarga mereka keluarga islami. Keluarga-keluarga yang taat pada 

setiap perintah dan larangan Allah agar semua anggota keluarga menjadi insan bertaqwa. 

Mewujudkan keluarga-keluarga islami ini membutuhkan dukungan sistem yang mumpuni. 

Karena langgengnya dan harmonisnya pernikahan berkaitan dengan kualitas generasi 
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mendatang. Dari keluargalah akan lahir generasi yang kuat akidah, akhlaknya, dan 

berkualitas pemimpin.71 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki 

sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya itu dapat digali sebanyak 

mungkin data mengenai sasaran penelitian.
72 Metode ini dipilih oleh penulis agar 

mendapatkan data yang akurat dari sumber data. 

Penelitian yang penulis gunakan  ini termasuk penelitian deskriptif,  yaitu penelitian 

yang menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga mudah untuk dipahami 

dan disimpulkan.
73 Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk  mengumpulkan data-data atau 

informasi objektif di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang menyangkut data kasus 

perceraian yang diterima pada tahun 2015 dan data tentang faktor penyebab perceraian di 

kota Kendari. Kemudian ditafsirkan dan diolah secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan 

dari data tersebut. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan, yaitu pada tanggal 12 april 

2016 sampai selesai. 

2. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1.A Kendari yang terletak di 

Kota Kendari. Pemilihan ini didasari pada pertimbangan bahwa pada tahun 2015 data perkara 
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