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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Tentang Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan  

Pengertian perkawinan m enurut Pasal 1 UUP adalah ikatan 

lahir batin antara seorang pria  dan seorang wanita sebagai suam i isetri 

dengan tujuan m em bentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan  Ke tuha nan  Yang M aha  E sa. Dalam  KHI,  

secara spe sif ik m eletakkan perkawinan sebagai salah satu ibadah  

m uam alah. Ketentuan in i  te r da pa t  d a la m  P a sa l  2  K H I  

m e nya ta k a n  P e rka w ina n  a da l a h  pernikahan, yaitu akad yang sangat 

kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.  

KH. Ahm ad Azhar Basyir m engem ukakan pendapa tnya  

bahwa, perka wina n m enuru t H ukum  Is lam  adala h aka d ata u  

perika tan untuk  m enghalalkan hubungan kelam in antara laki-laki dan 

perem puan dalam  rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup 

keluarga, yang diliputi rasa kete ntram an serta  kas ih sa yang de ngan  

cara yang diridh oi ole h Alla h S.W.T.
1 

                                                       
1
 Ahmad Azhar Basyir, 1989, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Perpustakaan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 11. 
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H ilm a n  H a d ikusum a  m e nge m uka ka n  pe nge r t ia n 

pe rka w ina n  m enurut hukum Islam  adalah "akad" (perikatan) antara 

wali wanita  calon isteri dengan pria calon suam inya. Jadi, perkawinan 

menurut hukurn Islam adalah perikatan antara wali perem puan (calon 

isteri) dengan calon suam i perempuan itu, bukan perikatan antara 

seorang pria dengan seorang wanita sa ja  sebaga i dim a ksud dalam  

Pasal 1 UUP. Hal terse bu t m enunjuka n bahwa, ikatan perkawinan 

dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan 

perorangan.
2
 

Perkawinan berdasarkan pem bagia n lapangan -lapa ngan  

hukum  Islam termasuk dalam lapangan m uamalah, yaitu lapangan yang 

mengatur hub
-
ungan antara manusia dalam kehidupannya di dunia. 

Hubungan antara manusia ini dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
3
 

a .  H ubunga n ke rum a h- ta nggaa n da n ke ke luarga a n.  

b . Hubungan antara perseorangan dengan kekeluargaan dan rumah 

tangga. 

c .  H ubunga n a n ta ra ba ngsa da n  ke warga ne ga ra an .  

                                                       

2
 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut: Perundangan, 

Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11.  

3
 Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Yogyakarta, Liberty, hlm. 9.  

 



9 

 

B e r da s a r k a n  p e m b a g i a n  la p a ng a n - l a p a n ga n  h u k um  

I s l a m ,  m a k a  pe r ka w i n a n  t e rm a s u k  d a la m  h u b u n ga n  

k e r um a h - ta n g g a a n  d a n  kekeluargaan. 

Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, 

yaitu:  

a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari 

kedua belah pihak.  

b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perem puan) yang mengikat 

pe r se tu jua n  pe rka w ina n  i tu  sa l ing  m em punya i  hak  un tuk  

memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang 

sudah ada hukum-hukumnya. 

c. Persetujuari perkawinan itu mengatur batas-batas hukum 

mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.  

2. Tujuan Perkawinan 

Tujua n perkaw ina n  berdasarka n Pa sa l 1 UUP  ada la h un tuk  

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut 

Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tu juan perkawinan 

sesuai dengan ketentuan dalam  UUP dan KHI, suam i ister i per lu  saling 
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m embantu  dan  m elengkapi agar  m asing-m asing  dapat m engem bangkan  

kepribadiannya  dan  m encapai  kesejahteraan sp iritual dan  m ater ial.  

B e n tuk  ke lua rga  ( rum a h  ta ngga)  ya ng  ba ha g ia 

se ba ga im a na  dikatakan dalam Pasal 1 UUP yaitu bentuk keluarga 

(rumah tangga) yang berdasarkan ajaran agama. Pembentukan keluarga 

(rumah tangga) tersebut mem punyai hubungan erat dengan keturunan. Di 

mana pemeliharaan dan pendid ika n a nak -ana k m e njad i hak  da n  

kewa jiba n o rang tua. T ujuan  perka winan  m enuru t perundang -

undangan a da lah un tuk ke ba hag iaa n suam i isteri, untuk mendapatkan 

keturunan dan m enegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang 

bersifat parental (keorangtuaan).
4
 

T ujua n perka w ina n m e nurut a jara n a gam  I s lam  sa la h  

sa tunya a da la h un tuk  m ene ga kkan  a gam a  A lla h S .W .T. da la m  ar t i  

m enaa ti perin tah dan larangan-Nya. Alla h S .W .T.  

Rum usan tujuan perkawinan dalam Islam dapat diperinci sebagai 

berikut: 
5 

a.  M enghalalkan hubungan kelam in untuk m emenuhi tuntunan 

hajat tabiat kem anuasiaan.  

b.  M ewujudka n suatu ke lua rga de nga n da sa r cin ta  ka sih.  

c.  M e m pe ro le h  ke tu runa n  ya ng  sa h .  

                                                       
4
 Hilman Hadikusuma, Op.Cit., hlm. 22. 

5
 Idris Ramulyo, M., Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , Jakarta, PT.Bumi Aksara, hlm.27. 
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  T u jua n  da n  f a e da h  p e rka w ina n  m e nuru t  f i lo sof  ls la m  

Im a m  Ghazali, yaitu: 
6 

a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. 

Memperoleh keturunan mengandung dua segi kepentingan, yaitu 

untuk kepentingan diri sendiri dan untuk kepentingan yang bersifat 

umum. Kepentingan yang bersifat pribadi yaitu anak merupalcan 

penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat 

ke la k  ba g i  d ir i  ibu  ba pa k  ya ng  ber sa ngku ta n . Se da ngka n 

kepentingan yang bersifat um um  yaitu anak -anak itulah yang 

menjadi penyam bung keturunan seseorang dan yang akan selalu 

berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.
 

b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan . 

Tuhan menciptakan manusia dengan jenis kelam in yang berbeda-

beda yaitu iaki-laki dan perempuan, agar mereka saling tertarik 

dan dari segi biologis rasa tertarik tersebut m e rupa ka n 

ke b ir a h ia n  a ta u  se ksua l .  D e nga n  perka w ina n  pemenuhan 

tuntutan tabiat kemanusiaan dapat disalurkan secara sah
 

c. Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu 

faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerum us ke dalarn 

kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu dan seksual. 

                                                       
6
 Soemiyati, Op.Cit., hlm 12-18. 
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M enurut ajaran Islam , manusia itu mem ang diciptakan dalarn 

keadaan lemah, termasuk lemah terhadap menahan hawa nafsu.  

d. Untuk membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi dasar 

utama dan pertama dari masyarakat yang besar dengan berdasar 

cinta kasih sayang. Ikatan perkawirian merupakan ikatan yang 

paling teguh dan paling kuat yang dilandasi dengan rasa cinta dan 

kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Atas 

dasar rasa cinta dan kasih sayang tersebut akan membentuk rumah 

tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tersebut lahir anak-anak, 

kemudian bertam bah luas menjadi rum pun keluarga dem ikian 

seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.  

e. Untuk menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rejeki yang 

halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Suami sebagai kepala 

keluarga berusaha m encari rejeki yang halal untuk mencukupi 

kebutuhan rum ah tangga dan seorang istri berusaha mengatur 

kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan 

bertam bahnya aktivitas kedua belah pihak. Dalam ajara n Islam, 

suam i berkewajiban untuk membelanjai isteri dan anak-anaknya. 

3. Asas dan Prinsip Perkawinan 

Asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan diatur dalam 

Penjelasan Umum UUP, yang isinya antara lain:  
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a. Perkawinan mem punyai tujuan untuk m em bentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal. Untuk itu suam i isteri perlu saling mem bantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

dan mencapai kesejahteraan spiritual atau material.  

b. Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agarna dan 

kepercayaannya masing-masing dan disamping itu tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hanya dalam  keadaan tertentu saja  m aka suam i mendapat kesempatan 

untuk mengambil isteri lagi dengan syaratsyarat tertentu. Meskipun hal 

tersebut dikehendaki tapi hanya bisa dilakukan apabila sudah dipenuhi 

persyaratan dan diputuskan oleh pengadilan.  

c . UUP m enganu t prin sip  bahw a  calon  suam i isteri  harus  matang jiwa 

dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat 

m ewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Ketentuan 

batas um ur untuk melangsungkan perkawinan di tenteka n batas um ur  

serendah-rendalm ya pria  harus sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai um ur 16 (enam  belas) 

tahun. Dan izin dari orang tua m a s ih  d iper luka n  sa m pa i  akan  

m ela ngsungka n perkaw inan mencapai umur 21 (dua puluh satu).  

d. UUP m enganu t pr in sip untuk m em persuli t ter jad inya sua tu  

perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan setelah nyata ada alasan-

alasan tertentu dengan suatu izin atau putusan pengadilan.  
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e. H a k  da n  ke du duka n  i s te r i  a da la h  se im ba ng  de n ga n  ha k  da n  

kedudukan suam i, baik dalam kehidupan rum ah tangga m aupun dalam  

pergaulan m asyarakat.  

A sa s -a sa s  pe rka w ina n  m e nuru t  hukum  I s la m  a da lah  se ba ga i 

berikut: 

a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan 

keturunan serta m em perkem bangkan suku-suku bangsa m anusia. 

Caranya ialah diadakan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua 

belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan tersebut atau tidak. 

b. Tidak sem ua wanita  dapat dinikahi oleh seorang pria  sebab ada 

ketentuan dan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita  yang 

harus dipatuhi.  

c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan m em enuhi persyaratan -

persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak 

m aupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu 

sendiri. 

d. Perkawinan pada dasam ya adalah untuk mem bentuk satu keluarga atau 

rum ah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama lamanya. 

e. Hak dan kewajiban suam i isteri adalah seim bang  dalam  rum ah tangga 

dimana tanggung jawab pim pinan keluarga dan suam i.  
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4. Hukum Melaksanakan Perkawinan  

Sebagian besar ulama/ fuqaha (para sarjana Islam) berpendapat bahwa 

melakukan perkawinan hukumnya mubah atau ibadah (halal atau dibolehkan) pada 

asalnya.  

Islam menganjurkan menikah, namun apabila ditinjau dari keadaan masing-

masing orang yang melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat 

dibedakan menjadi empat, yaitu:
7
 

a.  Perkawi na n Sunna h  

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi 

jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk menikah, dan dari segi materi telah 

mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian ini sunnahlah 

baginya untuk menikah. Kalau dia menikah akan mendapat pahala, sedang kalau tidak 

menikah dia tidak berdosa dan tidak menciapatkan apa-apa. 

b. Perkawinan Wajib  

Perkawinad hukumnya wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup 

sudah mencukupi dan dari segi jasmaniah sudah sangat mendesak untuk 

menikah, sehingga kalau tidak m enikah dia akan terjermus melakukan 

penyelewengan perbuatan zina, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah 

baginya untuk menikah. Kalau dia menikah akan mendapat pahala sedang kalau 

tidak menikah akan berdosa. 

                                                       
7
 Soemiyati, Op.Cit., hlm 20-21. 
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c. Perkawinan Makruh  

Perkawinan hukum nya menjadi makruh apabila seseorang yang 

dipandang dari segi jasmaniah sudah wajar untuk menikah, tetapi belum  

sangat mendesak sedang biaya untuk menikah belum ada, sehingga kalau 

kawin hanya menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi 

orang yang demikian itu makruhlah baginya untuk menikah. Kalau dia 

menikah maka dia tidak berdosa dan juga tidak mendapatkan pahala tetapi 

kalau tidak menikah dia akan mendapatkan dosa.  

d.  Perkawinan Hara m  

  Perkawinan hukum nya menjadi haram , apabila  seseorang yang 

menikahi seorang wanitanya bermaksud mengenainya atau memperolok -

oloknya, maka haram lah baginya untuk menikahinya. Dem ikian juga 

apabila  seseorang baik wanita  ataupun pria  yang mengetahui dirinya 

m em punyai penyakit a tau kelem ahan yang m engakibatkan tidak bisa 

m elaksanakan tugasnya sebagai suam i atau isteri dalam  perkawinan. 

Sehingga salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu 

menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya. 

5. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a. Rukun Perkawinan 

P e r k a w i n a n  d a pa t  d ia r t i ka n  se b a ga i  s ua t u  h u k um  ya n g  

menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi mereka yang 
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menjalankannya. Agar dapat dilangsungkannya suatu perkawinan maka harus 

memenuhi seluruh syarat-syarat dan rukun perkawinan. 

Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga bila 

salah satu rukun ini tidak ada, maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. 

Pasal 2 ayat 1 UUP menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masingmasing. Suatu 

perkawinan sah jika perkawinan tersebut telah dipenuhi segala rukun dan syaratnya. 

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 KHI adalah dalam melangsungkan perkawinan 

harus ada: 

1)  Calon m em pe lai la ki- lak i.  

2)  Calon m em pelai perem puan. 

Berdasarkan Pasal 15-17 KHI, rukun perkawinan bagi calon mempelai 

harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
8
 

a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 

perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang 

telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UUP, 

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan 

calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. 

b) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun 

harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), 

(3), (4), dan (5) UUP. 

                                                       
8
 Idris Ramulyo,M., Op.Cit.,hlm.73. 
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c) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

d) Bentuk persetujuan calon mem pelai wanita dapat berupa 

pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau 

isyarat te tapi dapat juga berupa diam  dalam  arti selama 

tidak ada penolakan yang tegas.  

e) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat 

Nikah m enanya kan terleb ih da hulu persetu jaun calon  

mempelai di hadapan kedua saksi nikah. 

f) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang 

c a l o n  m e m p e l a i ,  m a k a  p e r k a w i n a n  t i d a k  d a p a t  

dilangsungkan. 

g) Bagi calon m em pelai yang m enderita  tunawicara atau 

tunarungu, persetujuan dapat dainyatakan dengan tulisan 

atau isyarat yang dapat dimengerti.  

3)  W ali nika h  

Wali nikah adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita  

yang  bertindak untuk m enikahkannya. Tanpa adanya wali nikah maka 

perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Wali nikah terdiri dari:
17

 

a )  W a li na sa b 

W a li na sa b terd ir i da r i em pa t ke lom pok da la m  u rutan   

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang 
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lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai 

wanita. Kelompok wali nasab ini yaitu: 

(1)  Kelompok laki-lalci garis lurus ke atas yatu ayah, kakek dari 

pihak ayah, dan seterusnya. 

(2)  Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki merek. 

(3)  Kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

(4) Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.  

b)  Wali hakim  

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketaui tempat 

tinggalnya atau gaib/ adlal atau enggan. Dalam hal wali gaib/ adlal atau 

enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah 

ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. 

4)  Saksi (dua orang laki-laki).  

Perkawinan yang akan dilangsungkan harus dihadiri oleh dua orang saksi. 

Saksi dalam perkawinan sangat diperlukan untuk kemaslahatan kedua belah 

pihak apabila ada pihak ketiga yang m e raguka n sa hnya perka w ina n.  

Disam ping itu sa ks i da lam  perkawinan dapat dipakai sebagai alat bukti 

untuk rnenghilangkan keragu-raguan itu. Saksi harus hadir dan 
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m enyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah 

pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.  

5) Akad nikah (ijab dan qabul). 

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 KHI, rukun Akad nikah (ijab  dan 

qabul) dalam perkawinan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

a) Ijab dan qabul antara wali dengan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu.  

b) Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 

bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. 

b. Syarat Perkawinan 

S ya ra t  pe rka w ina n  a da la h  se sua tu  ya ng  ha rus  a da  da la m  

perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Apabila  

salah satu syarat perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut m enjadi 

tidak sah. Syarat perkawinan juga dapat diartikan sebagai syarat yang bertalian 

dengan rukun perkawinan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab 

qabul.
9
 

1) Syarat-syarat suam i: 

a)  Bukan m uhr im  dar i ca lon is te ri.  

b)  Tida k terpa ksa atas kem a ua n send ir i.  

                                                       

9
 Alhamdani, 1989, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Jakarta, Pustaka Amani,  

hlm. 30. 
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c)  Ora ng ter te n tu, je la s ora ngnya.  

d)  Tida k sedang m e n ja lanka n ih ram  haji.  

2)  Syarat-syarat isteri: 

a)  Tidak ada hubungan syar'i yaitu tidak bersuam i, bukan muhrim, 

tidak dalam iddah. 

b)  M erde ka a ta s kem a ua n send ir i.  

c)  Je la s  o r a ng nya .  

d)  T ida k seda ng be r ih ra m  ha ji.  

3)  Syarat-syarat wali nikah: 

Orang yang bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat syarat 

sebagai berikut: 

a )  L a k i - l a k i  

b )  M u s l i m  

c )  B a l i g h  

d )  B e ra ka l  se ha t  

e )  A d i l  

Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal 21 KHI, terdapat beberapa orang 

yang dapat dapat menjadi wali nikah, yaitu:  

a) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki 

b) Saudara lak i-la ki sekandung da n seaya h  

c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah  
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d) Pam an sekandung atau seayah 

e) Saudara sepupu laki-laki seayah 

f) W a li  ha k im  

4) Syarat-syarat saksi. 

a )  L a k i- la k i  

b )  B a l i g h  

c )  W a ra s  a ka l n ya  

d )  Dapat mendengar dan m elihat 

e )  Beba s tida k dipa ksa  

f )  A d i l  

g )  Tidak sedang menjalankan ihram haji  

h )  Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul 

5) Syarat-syarat sighat (ucapan).  

a) Sighat akad nikah adalah perkataan-perkataan atau ucapanucap*an yang 

diucapkan oleh calon suami atau calon isteri. Sighat akad nikah terdiri dari 

ijab dan qabul. 

b) Ijab adalah pernyataan dari pihak calon isteri yang biasanya dikatakan 

oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan 

dengan calon suaminya. 

c) Qabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia 

rnenerima kesediaan calon isteri menjadi isterinya. 
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 Perkawinan dapat dilaksanakan apabila  kedua calon m em pelai telah 

memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah diatur dalam UUP, Peraturan 

Pemerintah Pepublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

UUP, dan KHI. Pada dasarnya, syarat perkawinan dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu:
10

 

1)  Syara t M ater i i l  

Syarat materiil yaitu syarat-syarat pribadi bagi calon mempelai. 

Syarat tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 UUP. Syarat 

materiil tersebut yaitu: 

a)  Adanya persetujuan kedua belah calon mempelai.  

Perkawinan m erupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian 

dari hak a sas i m anusia. Ole h karena i tu, urusa n perka winan sudah  

selayaknya diserahkan pada pribadi masing-masing untuk menentukan 

pilihannya sendiri siapa yang akan dijadik an pendam ping hidup dalam  

berum ah tangga. P ilihan ini harus benar -benar dilaktikan secara bebas 

tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.
11

 

Menurut Hukum Islam, untuk menim bulkan kesepakatan kedua 

belah pihak m aka sebelum  perkawinan dilaksanakan perlu diad akan 

                                                       

10
 Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama, Jakarta, Dian Rakyat, hlm. 22. 

 
11

 Saidus Syahar, 1992, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya dari 

Segi Hukum Islam, Jakarta, Alumni, hlm. 76. 
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peminagan dan masa khitah (pertunangan) terlebih dahulu. Diterimanya 

p inangan t ida k be rar t i ter ja d i pe rka wina n, m e lainka n ke duduka n  

diterimanya pinangan baru merupakan kesediaan pihak calon isteri untuk 

dilaksanakan akad perkawinan diwaktu yang akan datang. 

b) Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum 

berusia 21 tahun.  

Perlunya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang 

belum berusia 21 tahun ini erat kaitannya dengan pertanggung jawaban 

orang tua dalam  pemeliharaan yang dilakukan orang tua secara susah 

payah dalam mem besarkan anak-anaknya. Sehingga kebebesan yang ada 

pada si anak untuk menentukan calon suam i atau isteri jangan sam pai 

menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua.  
12

Sehingga bagi calon 

mempelai yang belum berusia 21 tahun yang belum memiliki kematangan 

baik dari segi biologis m aupun psikologis sudah sepatutnya diperlukan izin 

dari orang tua atau wali. 

c) Sudah m em enuhi batas usia  yaitu calon m em pelai pria telah 

berumur 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun. 

 UUP masih m em beri kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang 

menyimpang dari kctentuan ini. Penyim pangan dari ketentuan ini 

                                                       
12

 Yahya Harahap, M., 2005, Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama, 

UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260. 
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dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 

yang berwenang yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun wanita.
13

 

Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti mengenai ketentuan batas um ur 

untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam UUP, batas um ur hanya 

disebutkan bahwa baik pria  maupun wanita  sudah baligh (dewasa) dan 

mempunyai kecakapan sempurna. 

d)  Tidak m elanggar larangan perkawinan, baik larangan m enurut agama 

maupunlarangan menurut peraturan lain yang berlaku.  

Ketentuan mengenai larangan perkawinan antara dua orang yang 

berhubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dan garis keturunan 

menyim pang, berhubungan sem enda, mem punyai hubungan yang oleh 

agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah.  

e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.  

 Syarat ini menyatakan bahwa seorang masih terikat perkawinan de ngan  

orang lain  tidak dapat  m enikah  lag i kecuali  dalam  hal yang  tersebut 

dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 tentang pologami dalam UUP. Seorang 

suam i yang akan m elakukan poligam i terlebih dahulu harus mendapat 

izin dari pengadilan. Pengadilan hanya mem beri iz in kepada seorang 

suami untuk melakukan poligam i apabila ada alasan-alasan yang dapat 

dibenarkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.  

                                                       
13

 Soemiyati, Op.Cit., hlm. 71. 
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f)  Apa bila  an tara suam i is teri te lah be rce rai un tuk kedua ka linya, 

t i da k  b o l e h  m e n i ka h  la g i  se p a n ja ng  h u ku m  a ga m nya  

da n kepercayaannya tidak menentukan lain.  

Suami isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya dalam hukum Islam  

masih dapat menikah lagi. Akan tetapi bilamana mereka bercerai untuk  

ketiga kalinya, m aka m ereka tidak boleh menikah lagi kecuali mantan 

isteri atau suami yang telah bercerai ketiga kali tersebut menikah dengan 

orang lain terlebih dahulu kem udian bercerai, maka bagi mereka boleh 

melakukan perkawinan kembali dengan mantan isteri atau suami.  

g) Tidak berada dalam m asa tunggu (iddah) bagi janda yang ingin 

menikah lagi. 

UUP menentukan bahwa wanita yang putus perkawinannya tidak boleh 

begitu saja menikah lagi dengan laki-laki la in akan tetapi harus 

menunggu sampai jangka waktu tunggu habis (masa iddah).  

2) Syarat Formil 

Syarat formil yaitu syarat-syarat mengenai formalitas atau tata cara yang 

harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan.
 
S ya ra t  f o rm i l  

in i  d ia t u r  da la m  P a sa l  12  U U P ,  ya n g  ke m u d ia n  pelaksanaannya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nom or 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia N om or 1 Tahun 1974  

tentang Perkawinan. Syarat form il tersebut yaitu: 
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a)  Pem berita huan  ke henda k m ela ngsungka n perkaw ina n ke pada  

PegawaiPencatat Perkawinan  

M enuru t  ke te n tuan  Pa sa l 3 Peratura n Pem er intah  Re pub lik  

Indonesia Nom or 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, menjelaskan 

ba hw a  t ia p  o r a ng  ya ng  a ka n  m e la ngsungka n  pe rka w ina n  w a jib  

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 

ditem pat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan itu dilakukan 

se k u ra n g - k u ra n g ny a  s e p u l u h  ha r i  ke r j a  s e b e lum  pe rk a w i na n  

d i la ngsungka n.  Ka re na  sua tu  a la sa n  pe n ting  pem ber i ta huan  da pa t 

dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja dengan persetujuan camat atas 

nama bupati kepala daerah setempat.  

b)  Pengum um an akan di langsungkannya perkawinan  

Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan dilakukan oleh 

pegawai pencatat perkawinan setelah m enerim a pem beritahuan atau 

kehendak akan melangsungkan perkawinan. 

c)  P e la ksa naa n pe rka w ina n  

Berdasarkan Pasal 12 UUP, tata  cara pelaksanaan perkawinan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, dalam hal ini yaitu 

dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah republik Indonesia 

Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.  
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Tata cara perkawinan menurut Pasal 10 Peraturan Pem erintah 

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, yaitu:  

a )  P e rka w ina n  d i la ngsung ka n  se te la h  ha r i  ke se pu luh  se ja k  

pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat.  

b )  Tata cara perkawinan dilangsungkan menurut hukum  m asingmasing 

agama dan kepercayaannya itu.  

c )  Dengan mengindahkan tata  cara perkawinan menurut masingm asing  

hukum  a gam a dan ke percaya an nya i tu. Perkaw inan dilaksanakan 

dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

Tata cara perkawinan menurut Pasal 11 Peraturan Pem erintah 

Republik Indonesia Nom or 9 tahun 1975, yaitu:  

a)  Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, kedua 

m em pelai m enandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh 

pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

b)  Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mem pelai itu 

selanjutnya ditandangani oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang  

m enghadiri perkawinan dan bagi yang m elangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam ditandatangani oleh wali nikah.  

c)  Dengan penandatnganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat 

secara resmi. 
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6. Pencatatan Perkawinan 

Pencatatn perkawinan dilakukan menurut Peraturan Perundang-

Undangan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam  UUP Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap -tiap 

perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  

KHI mengatur pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 ayat 1 yang 

menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam  

setiap perkawinan harus dicatat.  Selanjutnya dikatakan bahwa, setiap 

perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah.  

Berdasa rka n pe nje la san terse but da pa t d is im pu lka n ba hwa,  

pencatatan perkawinan bukanlah m erupakan faktor yang m enentukan  

sahnya suatu perkawinan akan tetapi menyatakan bahwa peristiwa tersebut 

m enjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan m aupun bagi orang lain. 

Sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai bukti tertulis 

ya ng o ten t ik. De nga n kata la in perbua ta n penca ta ta n i tu t ida k la h  

m enentukan sahnya suatu perkawinan tapi untuk  m enyatakan bahwa 

peristiwa itu memang ada dan terjadi. Jadi sem ata-mata hanya bersifat 

administratiaf.
14
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Meskipun pencatatan perkawinan bukan m erupakan faktor yang 

ikut m e nen tuka n sa hnya suatu perkaw inan, aka n te ta pi pe nca tata n  

perkaw ina n m e m punya i  pe ranan  yang sa nga t pe nting  dalam  suatu  

perkawinan yaitu sebagai bukti administratif. Oleh karena itu, pencatata n 

perkawinan mutlak dilakukan dem i kepastian hukum. 

7.  Akibat dari Perkawinan 

Dengan dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan 

seorang wanita akan mengakibatkan adanya hubungan suami isteri, baik 

hubungan lahir maupun batin, menim bulkan hak dan kewajiban antara 

keduanya secara tim bal balik. Selain itu juga m enim bulkan hubungan 

an tara or ang tua de nga n ana k da n terha da p har ta  ke ka yaa n dalam  

perkawinan.  

a) Akibat terhadap hubungan suami isteri  

Hubungan pria dan wanita setelah menjadi suami isteri m enjadi sangat  

erat, sehingga kedudukanya dalam  ikatan perkawinan adalah menjadi sama 

dalam hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga, maupun pergaulan 

dalam  masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 UUP 

yang menyatakan, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk 

m enegakkan rum ah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 
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Sedangkan Pasal 31 UUP menyebutkan bahwa:  

(1) Hak dan kedudukan isteri ada lah seim bang de ngan ha k dan  

kedudukan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama 

dalam masyarakat. 

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.  

(3) Suam i adalah kepala keluarga dan isteri ibu rum ah tangg a. 

Selain itu, terdapat perbedaan yang berdasarkan kodrat seorang suami, 

yaitu berkewajiban melindungi isteri dan mem beri nafkah serta memenuhi segala 

kebutuhan hidup dalam rumah tangganya sesuai dengan kemampuan yang ada, 

karena suami adalah sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan isteri sebagai ibu 

rumah tangga, dibebani tugas untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik -baiknya 

sesuai dengan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. 

Suam i ister i juga m em punya i ke wajiban yang harus d ipiku l  

bersama untuk mencapai kehidupan rum ah tangga yang bahagia dan 

sejahtera, yaitu  

( 1 )  S uam i is ter i  harus  m em punya i ke d iam a n ya ng  te pa t  ya ng 

ditentukan secara bersama (Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUP). 

( 2 )  Dalam membina rumah tangga itu, suami isteri, wajib saling cinta 

mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin 

yang satu dengan yang lain (Pasal 33 UUP). 
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b) Akibat terhadap anak  

UUP mengakui seseorang sebagai anak apabila anak itu dilahirkan dalam  

perkawinan yang sah. Akibat lahirnya anak dari suatu perkawinan yang sah 

m aka anak tersebut mem punyai hubungan perdata baik dari bapaknya maupun 

dari ibunya. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka 

anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau 

keluarga ibunya saja. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 dan 

Pasal 43 ayat (1) UUP. 

Dengan lahirnya anak dalam perkawinan, maka menimbulkan hak dan 

kewajiban antara anak dan orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anaknya i tu  

m em elihara dan m end id ik a nak m ereka dengan sebaik baiknya sam pai anak 

tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini berlangsung terus walaupun  

antara kedua orang tua itu terjadi suatu perceraian atau perkawinan kedua 

orang tua putus. Kewajiban orang tua terhadap anaknya ini diatur dalam Pasal 45 

UUP. 

Kewajiban anak terhadap orang tua yaitu untuk menghomati orang tua dan 

mentaati kehendak orang tua dalam hal yang baik. Apabila anak telah dewasa, 

anak berkewajiban memelihara orang tua yang berdasarkan kemampuannya. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 UUP. 

c)  Akibat terhadap harta benda dalam perkawinan 

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UUP ada dua macam harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan, yaitu: 
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Pasal 35 ayat (1): 

(1) Harta bersam a, yaitu harta  yang diperoleh selama perkawinan 

berlangsung. Dalam harta bersama ini, baik suami atau isteri dapat 

mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak.  

Pasal 35 ayat (2): 

(2) Harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh 

sebelum terjadinya perkawinan yang dibawa ke dalam ikatan perkawinan. 

Harta bawaan yang dibawa oleh suam i atau isteri ke dalam perkawinan, 

baik berupa hadiah atan warisan, tetap di bawah penguasaan masing-

masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.  

Menurut Pasal 35 UUP, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih 

dari satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk 

adalah: 

1. Harta bersam a  

2.  Harta asal, yang dapat terdiri dari: 

a .  H a r ta baw aa n sua m i.  

b. H a r ta  ba w a a n  is te r i .  

c .  H a r ta  h iba h / w a r isa n sua m i.  

d. H a r ta h iba h / w ar isa n  is ter i.  

Berdasarka n Pasal  35  UUP, dapat  dis im pu lka n, bahwa ya ng  

termasuk ke dalam kelompok harta bersama adalah: 
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1 . H a sil dan  pe nda pa ta n suam i.  

2 . H a sil dan  pe nda pa ta n is te r i .  

3 . Hasil dan pendapatan dari harta asal suami maupun isteri, sekalipun harta  

pokoknya tidak termasuk dalam harta bersam a, asal harta tersebut 

diperoleh sepanjang perkawinan. 

8. Perkawinan yang Dilarang 

 Berdasarka n Pasal 8 UUP m enyebu tka n bahwa, perkaw ina n dilarang 

antara dua orang yang: 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara 

saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara 

seorang dengan saudara neneknya. 

b. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak 

tiri. 

c. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/ paman susuan.  

d. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan 

dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. 

e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku dilarang kawin. 

 KHI Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 telah mengatur 

tentang larangan kawin bagi calon mempelai. Dalam pasal-pasal tersebut 

dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita disebabkan sebagai berikut:31  

a. Karena pertalian nasab: 
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1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya 

atau keturunannya; 

2) Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu; 

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. 

b. Karena pertalian kerabat semenda: 

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau isterinya;  

2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; 

3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla ad-

dukhul; 

4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. 

c. Karena pertalian sesusuan: 

1) Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut 

garis lurus ke atas; 

2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

ke bawah; 

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke 

atas; 

4) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.  

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang 

wanita karena keadaan tertentu, yaitu: 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain; 
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b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; 

c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang pria yang memadu isterinya 

dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan 

dengan isterinya, yaitu: 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya; 

b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. 

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, 

tetapi masih dalam masa iddah. 

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita 

apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-

empanya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah 

talak raj'i. 

Seorang pria juga dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang 

wanita bekas isterinya yang telah ditalak sebanyak tiga kali, dan dengan seorang 

wanita bekas isterinya yang dili'an. Larangan melangsungkan perkawinan juga 

dilarang bagi wanita Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 

Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan yang dilarang. 

Perkawinan yang dilarang menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang 

menyimpang dari tujuan perkawinan yang telah disunnahkan oleh Rasulullah 

S.A.W.. Perkawinan yang dilarang oleh Hukum Islam merupakan perkawinan 

yang dibenci oleh Allah S.W.T. dan tidak sesuai dengan yang disyari'atkan oleh 
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agama Islam. Perkawinan yang dilarang oleh agama Islam ialah perkawinan yang 

mempunyai tujuan antara lain: 

a. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. 

b. Bukan untuk melanjutkan keturunan. 

c. Tidak bermaksud untuk membentuk rumah tangga yang damai dan 

bahagia. 

d. Tidak dimaksudkan untuk selama-lamanya tetapi hanya untuk sementara 

waktu saja. 

B. Tinjaun Tentang Perceraian  

 Berdasarkan Pasal 38 UUP jo. Pasal 113 KHI, putusnya perkawinan terjadi 

karena tiga hal, yaitu: 

a. Kematian, 

b. Perceraian,dan 

c. Putusnya perkawinan karena atas putusan pengadilan.  

 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, salah satu sebab putusnya 

perkawinan adalah karena perceraian. Perceraian boleh dilakukan apabila  ada 

alasan-alasan oleh agama atau undang-undang dan tak ada jalan lain yang dapat 

di tempuh untuk mempertahankan ikatan perkawinan kecuali hanya dengan jalan 

perceraian, maka perceraian bisa dilaksanakan meskipun perceraian itu 

diperbolehkan namun perbuatan tersebut sangat dibenci Allah S.W.T. 

 Walaupun Islam mensyariatkan perceraian tapi bukan berarti agama Islam 

menyukai perceraian. Perceraian tidak boleh dilakukan setiap saat bila 

dikehendaki. Perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-
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asas hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hadist Rasul: "Yang halal dan 

paling dibenci Allah adalah talak." (H. R. Abu Daud dan Ibnu Madjah).
15

 

1. Pengertian Perceraian 

  Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya 

ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap 

istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menumt agama Islam, yang dapat 

pula disebut dengan cerai talak. 

  Perceraian dalam istilah fiqh disebut "talak" atau "furqah". 

Pengertian talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan 

furqah artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul.4°Kemudian kedua kata 

itu dipakai oleh para ahli figh sebagai satu istilah yang berarti perceraian 

antara suami isteri. 

  Talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan 

arti khusus. Talak menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian 

baik yang dijatuhkan suami, yang ditetapkan oleh suami, yang ditetapkan oleh 

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian 

karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Talak dalam arti 

khusus ialah perceraian yang suami, karena salah satu bentuk dari perceraian 

antara suami dan isteri itu ada yang disebabkan karena talak, maka untuk 

selanjutnya istilah talak di sini dimaksudkan sebagai talak dalam arti yang 

khusus.  

 

                                                       
15

 Sulaiman Rasyid,1959, Fiqih Islam , Jakarta, Djajamurni, hlm.387. 
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2. Sebab Perceraian 

  Menurut Pasal 38 UUP, putusnya perkawinan terjadi karena tiga 

hal, yaitu: 

a. Kematian salah satu pihak 

Dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan 

itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh menikah lagi, bila segala  

persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi 

sebagaimana mestinya. 

b. Perceraian 

Pasal 39 UUP menyebutkan secara tegas alasan-alasan untuk 

melalukan perceraian, antara lain: 

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang peradilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa 

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

c. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan. 

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan, adalah dalam hal jika 

kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. 

UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan 

hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu. 

 Berikut merupakan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, 
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menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai 

berikut: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

 yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

 Sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum  Islam adalah sebagai 

berikut: 

1) Talak, adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan 

lafazh talak atau sebagainya. 

2) Khulu', adalah bentuk perceraian atau persetujuan suami isteri dengan 

jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau 

uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu'.  
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3) Syiqaq, adalah perselisihan suami isteri yang diselesaikan dua orang 

hakim. 

4) Fasakh, adalah membatalkan perkawinan permintaan salah satu pihak 

oleh Hakim Pengadilan Agama. 

5) Tatlik talak, adalah talak yang digantungkan mungkin terjadi yang 

telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih 

dahulu. 

6) Ila, adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. 

7) Zhihar, adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu 

baginya sama dengan punggung ibunya, dengan bersumpah demikian 

berarti suami telah menceraikan isterinya. 

8) Li'an, adalah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat 

pertanyaan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang 

mengucapkan sumpah itu berdusta. 

9) Kematian, adalah putusnya perkawinan dapat pula disebabkan oleh 

kematian suamii atau isteri. Apabila suaminya meninggal harus 

menunggu masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu 

masa iddahnya habis boleh menikah lagi.  

 Hukum Islam menentukan hak talak adalah berada pada suami dengan 

alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran 

dalam merrpertimbangkan sesuatu. Pada dasarnya talak adalah sesuatu yang tidak 

diperbolehkan atau tidak dibenarkan, sehingga untuk sahnya talak harus memenuhi 
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syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut terdapat pada suami, isteri, dan sighat 

talak, antara lain: 

a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak adalah: 

1) Berakal sehat, 

2) Telah baligh, dan 

3) Tidak dalam paksaan. 

b. Syarat-syarat seorang isteri agar sah ditalak suaminya adalah: 

1) Isteri terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya apabila 

akad nikahnya diragukan kesahannya maka isteri tidak dapa t ditalak 

oleh suaminya. 

2) Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampri oleh suaminya 

pada saat suci itu. 

3) Isteri yang sedang hamil. 

c. Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau 

wakilnya disaat menjatuhkan talak pada isterinya. Hukum Islam mengenal 

berbagai macam talak, diantaranya yaitu: 

1) Talak raj'i, adalah talak dimana suami boleh merujuk isterinya pada 

masa iddah. Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua yang tidak 

disertai uang iwald dari pihak isteri.  

2) Talak ba'in, adalah talak satu atau dua yang disertai uang iwald dari 

pihak isteri. Talak ba'in yang seperti ini disebut juga dengan talak ba'in 

kecil. Dalam Talak ba'in kecil ini, suami tidak boleh merujuk kembali 

isterinya dalam masa iddah. Jika suami ingin mengambil bekas 
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isterinya kembali dengan perkawinan baru yaitu dengan melaksanakan 

akadnikah.  

 Talak ba'in besar adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah 

dijatuhkan oleh suami. Talak ba'in besar ini mengakibatkan suami 

tidak boleh mengawini kembali isterinya baik dalam masa iddah 

maupun sesudah masa iddah. Seorang suami yang telah menjatuhkan 

talak ba'in besar kepada isterinya dapat mengawini isterinya kembali 

apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Isteri telah kawin dengan laki-laki lain. 

b) Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru. 

c) Isteri telah dicerai oleh suaminya yang baru. 

d) Telah habis masa iddahnya. 

3) Talak sunni, adalah talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al-

Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk dalam talak sunni ini adalah 

talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan suci dan belum 

dicampuri dan talak yang yang dijatuhkan pada saat isteri sedang 

hamil. 

4) Talak bid'i, adalah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti 

ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Yang termasuk talak bid’i 

yaitu sebagai berikut: 

a) Talak dijatuhkan pada isteri yang sedang haid.  

b) Talak yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi 

telah dicampuri. 
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c) Talak yang dijatuhkan dua langsung, tiga langsung atau mentalak 

isterinya untuk selama-lamanya.  

3. Alasan Perceraian 

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut penjelasan 

Pasal 39 ayat (2) UUP yang juga dinyatakan dalam Pasal 19 Pqraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UUP, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, 

sebagai berikut: 

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

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, karena perbuatan yang 

seperti itu sangat merugikan salah satu pihak (keluarga). Selain 

merugikan salah satu pihak, bisa mendatangkan bahaya bagi orang 

lain, terlebih bila melakukan perbuatan mabuk, judi dan m.dat yang 

sulit disembuhkan. Perbuatan zina di sini adalah jika suami isteri 

melakukan hubungan seks•al dengan orang lain yang bukan suami atau 

isterinya tanpa ada paksaan dari pihak lain. 

b. Salah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun 

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

karena hal lain diluar kemampuannya. Unsur-unsur yang harus 

dipenuhi oleh alasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Berturut-turut. Jika dalam 3 tahun itu pihak yang pergi, pulang 

hanya sekali saja, belurn bisa diterima oleh hakirn sebagai alasan 

untuk bercerai. 
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2) Tanpa izin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang 

sah. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah yang 

dapat diakui kebenarannya atau alasan yang bisa diterima dengan 

akal sehat. Akan tetapi jika tanpa alasan yang sah karena hal lain 

di luar kemampuannya sehingga ia tidak dapat pulang, maka 

alasan tersebut belum dapat diterima oleh hakirn sebagai alasan 

untuk dilakukannya perceraian. 

3) Ada unsur lain yang selalu menjadi perdebatan oleh hakim 

rnengenai alasan kepergian selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

alasan atau hal lain di luar kemampuannya, tidak pernah kirim  

uang untuk anak isterinya. Tetapi, jika ia rnengirim uang hampir 

tiap bulan untuk anak dan juga rnencukupi kebutuhan lainnya, 

maka hal ini belum dapat diterima oleh hakim sebagai alasan 

perceraian. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan ini ditetapkan 

untuk melindungi kepentingan pihak lain, yaitu pihak yang tidak 

terhukum, agar tidak terlalu lama menanggung beban hidup sendiri 

tanpa suami ataupun isteri. Hai ini yang berhubungan dengan 

kebutuhan biologis, agar jangan sampai ia melakukan penyelewengan. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. Maksudnya kekejaman yang dilakukan 
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kepada suami isteri yang dapat rnembahayakan keselamatan suami 

isteri. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat 

atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

Suatu perkawinan akan terasa kurang lengkap, apabila salah satu pihak 

dalam perkawinan itu mendapat cacat badan atau penyakit yang 

menyebabkan ketidakmampuannya dalam melakukan hubungan 

seksual. Untuk mendeteksi adanya cacat badan maka diperlukan 

bantuan ahli atau dokter untuk mengadakan pemeriksaan, apakah bisa 

disembuhkan atau tidak. Apabila kemungkinan untuk disembuhkan 

masih ada hendaknya gugatan cerai tersebut tidak dikabulkan. Tetapi 

apabila penyakit atau Cacat badan tersebut sukar disembuhkan, maka 

tuntutan bisa kabulkan.  

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan 

danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga. 

  Menurut Hukum Islam, alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang 

suami untuk menjatuhkan talak ialah: 

a. Istri berzina, atau 

b. Istri nusyuz, meskipun telah dinasehati berulang kali, atau 

c. Istri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat 

mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga. 
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  Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang dikemukakan 

dalam Pasal 116 KHI, yaitu: 

a. Salah satu pihak berburat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. 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 

yang diluar kemampuannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d.Salah satu pihak rnelakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak Iain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi peselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

g.   Suami melanggar taklik talak. 

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
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4. Tata Cara Perceraian 

 Tata cara perceraian diatur dalam UUP dalam Pasal 39 sampai Pasal 41, 

dan dalam Peraturan Pemerinlah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UUP Pasal 14 sampai Pasal 36. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada dua macam, yaitu: 

a. Cerai talak 

  Dalam agama Islam, seorang suami yang telah melangsungkan 

perkawinan dan akan menceraikan isterinya, harus mengajukan surat 

kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan 

bahwa suami bermaksud menceriakan isterinya disertai dengan identitas 

pemohon (suami); dan identitas termohon (isteri) yang meliputi; nama, 

umur, dan tempat kediaman dan alasan-alasan, serta meminta kepada 

Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.  

 Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1)  Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut maka 

Pengadilan mempelajari surat-surat tersebut. 

2)  Selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat pemberitahuan, 

Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai untuk 

meminta penjelasan. 

3)  Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami isteri, memang 

terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat juga 
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bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi 

didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka 

Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan 

perceraian tersebut. 

4)  Sidang Pengadilan tersebut setelah meneliti dan berpendapat adanya 

alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak dan kemudian menyaksikan 

perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.  

5) Sesaat setelah menyaksikan perceraian tersebut Ketua Pengadilan 

memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat 

tersebut dikirimkan kepada pencatat di tempat perceraian itu terjadi 

untuk diadakan pencatatan perceraian. 

6) Perceraian itu terjadi terhitung pada perceraian tersebut dinyatakan di 

depan sidang Pengadilan. 

 Dalam Pasal 131 KHI juga mengatur tentang tata cara mengajukan 

pemberitahuan talak kepada Pengadilan Agama: 

1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud 

pasal 129 KHI dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari 

memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang 

segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.  

2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan 

temyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan 

tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama 
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menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan 

talak. 

3) Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami 

mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh 

isteri atau kuasanya. 

4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam ) bulah 

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk 

mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. 

5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat 

penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti 

perceraian bagi bekas suami dan isteri. 

6) Lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai 

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan 

pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada 

suami isteri, dan lembar keempat disimpan Pengadilan Agama. 

b. Cerai Gugat 

  Cerai gugat diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 

Peraturan Pemerinlah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. 

Gugatan perceraian diajukan oleh suami, istri atau kuasanya kepada 

Pengadilan Agama yang meliputi daerah hukum tempat kediaman tergugat 

yang disertai alasan, yang menjadi dasar gugatannya. Dalam hal tempat 

kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai 
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tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan 

ditempat kediaman penggugat. Demikian juga gugatan perceraian dengan 

alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar 

kemampuannya, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat.  

  Pemanggilan harus disampaikan kepada para pihak yang 

bersangkutan yang apabila tidak dapat ditemui, panggilan disampaikan 

melalui surat atau dipersamakan dengannya, pemanggilan ini dilakukan setiap 

kali akan dilaksanakan persidangan. 

  Juru sita dan petugas yang ditunjuk memanggil tergugat dengan 

cara patut dan sudah diterirna oleh para pihak atau kunsanya selambat-

lambatnya 3 hari sebelum sidang. Apabila tempat tinggal tergugat tidak jelas 

atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, maka panggilan dilakukan dengan 

cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan 

mengumukan melalui surat kabar yang ditetapkan oleh Pengadilan yang 

dilaksanakan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman 

pertama dan kedua. Bila tergugat di luar negeri, pemanggilan melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat.  

  Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan 

oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah 

diterima surat gugatan di kepaniteraan. Untuk tergugat bertempat tinggal di 

luar negeri persidangan ditetapkan sekurang-kurang terhitung sejak 

dimasukkan gugatan perceraian tersebut. Para pihak yang berperkara dapat 
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menghadiri sidang sendiri atau didampingi kuasanya atau seluruhnya 

menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah dan surat 

keterangan lain yang diperlukan. Sedangkan tergugat tidak hadir dan telah 

dipanggil secara patut maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya 

tergugat, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan 

perkara gugatan perceraian diperiksa secara tertutup.  

  Pengadilan juga harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah 

pihak baik yang sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan 

diputuskan, apabila terjadi perdamaian maka tidak boleh diajukan gugatan 

perceraian yang baru berdasarkan alasan-lasan yang ada sebelum perdamaian 

dan telah diketahui penggugat pada waktu tercapainya perdamaian. Pengadilan 

dapat meminta bantuan kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu 

untuk usaha melakukan perdamaian. 

  Pengadilan Agama setelah berkesim pulan bahwa kedua belah pihak 

tidak mungkin didamaikan, dan cukup bukti, maka Pengadilan Agama 

menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak dapat 

mengajukan banding. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, 

Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 

hari mengirimkan atau lembar salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah 

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk 

mendaftarkan putusan perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan 

tempat melangsungkan perkawinan maka satu salinan putusan juga dikirm  

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat melangsungkan perkawinan dan 
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kemudian dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. Panitera juga 

berkewajiban memberikan akta cerai kepada para pihak selambat¬lambatnya 7 

(tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 

5. Akibat Hukum Perceraian 

 Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam 

maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami 

terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu: 

a. Memberi mut'ah yang pantas berupa uang atau barang. Mu'ah yaitu suatu 

pemberian oleh suami kepada isteri yang diceraikannya (cerai talak) 

agar hati isteri dapat terhibur. Pemberian mut'ah dapat berupa uang atau 

barang pakaian perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami. 

b. Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama beka s 

isteri dalam masa iddah. Selama bekas isteri belum habis masa 

tunggunya (iddah) maka suami wajib memberi bekas isterinya biaya 

hidup, pakaian dan tempat kediaman. 

c.  Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi 

sampai ia dewasa dan dapat mandiri. Selanjutnya bagi bekas isteri yang 

mengurus anak sejak mengandung, melahirkan bayi dan sampai anak-

anak itu dewasa dan dapat mandiri bekas suami wajib memberi biaya 

hidup dan pendidikannya.  

d. Melunasi maskawin, perjanjian tak'lik talak dan perjanjian lain ketika 

perkawinan berlangsung dahulu. Selain kewajiban bekas suami terhadap 

isteri dan anak-anak tersebut, masih ada kewajiban bagi bekas suami 
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yaitu membeyar maskawin jika belum dilunasinya dan memenuhi semua 

janji yang dibuatnya dengan bekas isterinya ketika mereka dahulu 

melangsungkan perkawinannya.  

Akibat hukum dari adanya perceraian dalam perkawinan terdapat dalam 

ketentuan Pasal 41 UUP, diantaranya adalah: 

a. Terhadap hubungan suami isteri 

Dengan terjadinya perceraian, maka persetubuhan m enjadi tidak boleh lagi 

(haram), tetapi mereka boleh menikah kembali sesuai dengan ketentuan 

masing-masing agarna dan kepercayaannya tersebut. Menurut ketentuan 

Hukum Islam suatu perceraian memperbolehkan rujuk. Menurut Pasal 41 ayat 

(3) UUP, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 

membiayai penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan 

isteri. 

b. Terhadap anak 

Hukum Islam mewajibkan kepada orang tua masing-masing anak untuk 

melaksanakan tanggung jawab tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak, 

serta sega1a sesuatu yang diperlukan anak baik yang bersifat materiil yaitu 

nafkah anak, maupun yang bersifat imateriil yaitu curahan cinta, kasih sayang, 

penjagaan, perlindungan, serta pendidikan untuk perkembangannya.  

Pasal 41 ayat (1) dan (2) UUP menjelaskan bahwa, baik ibu atau bapak 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata untuk 

kepentingan anak, dimana bapak bertanggungjawab atas semua biaya 

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukaan anak-anaknya. 
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Apabila bapak dalam kenyataannya tidak mampu memenuhi kewajiban 

tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya 

tersebut, kecuali itu Pengadilan juga dapat menentukan siapa yang berhak 

memelihara dan mendidiknya, bila terjadi perselisihan diantara keduanya. 

c. Terhadap harta benda 

Harta benda dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUP, 

menurut macamnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan yaitu:  

1) Harta asal suami, yang meliputi:  

a) Harta bawaan suami, yaitu harta kekayaan yang dimiliki suami 

sebelum perkawinan. 

b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. 

2) Harta asal isteri, yang meliputi:  

a) Harta bawaan isteri, yaitu harta perkawinan yang dimiliki isteri 

sebelumperkawinan. 

b)  Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.  

3) Harta bersama suami isteri 

C. Tinjauan Tentang Mediasi  

1. Pengertian, Landasan Hukum, dan Ruang Lingkup Mediasi  

Istilah Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare 

yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang 

ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya 

menengahi dan menyelesaikan sengketa para pihak. “ Berada di tengah” 

juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak 
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memihak dalam menyelesaikan sengketa. “Mediator harus mampu 

menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan ( trust) dari para pihak yang 

bersengketa”.
16

 

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang 

bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang Mediator 

(seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang 

bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya 

yang terlalu besar, akan tetapi te tap efektif dan diterima sepenuhnya oleh 

kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela.  Dalam Colllins 

English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa “mediasi adalah 

kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna  

menghasilkan kesepakatan.
17

 Kegiatan ini dilakukan oleh Mediator 

sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif 

penyelesaian sengketa. Posisi Mediator dalam hal ini adalah mendorong 

para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri 

perselisihan dan persengketaan.  

Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih 

menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para 

pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya, dimana hal ini 

                                                       

16
 Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan 

Hukum Nasional, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 2. 

17
 Lorna Gilmour, Penny Hand, Cormac McKeown, Colllins English Dictionary and 

Thesaurus, Third Edition, (Great Britain, Harper Collins Publishers, 2007), hlm. 510. 
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sangat penting untuk membedakan dengan bentuk-bentuk lainnya seperti 

Arbitrase, Negosiasi, Adjudikasi dan lain-lain. Pengertian Mediasi secara 

etimologi diatas masih sangat umum sifatnya, belum menggambarkan 

secara konkret esensi dan kegiatan Mediasi secara menyeluruh, untuk itu 

perlu diuraikan pengertian Mediasi secara terminologi yang diungkapkan 

para ahli resolusi konflik. Para ahli resolusi konflik beragam dalam  

memberikan definisi Mediasi sesuai dengan sudut pandang masing -

masing.  

Christopher W.More menyatakan Mediasi adalah “intervensi 

dalam sebuah sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang bersengketa, 

bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak 

ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia 

bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar sukarela mau 

mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam  

sebuah persengketaan.
18

 

Pengertian Mediasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

“Sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu 

perselisihan sebagai penasehat”.
19

 Pengertian dari segi bahasa tersebut 

mengandung tiga unsur penting, yaitu
20

: 

                                                       
18

 Christopher W.More (selanjutnya disebut Christoper W.More II), Mediasi lingkungan,  

Jakarta, Indonesian Centre for Environmental Law dan CDR Associates,1995, hlm. 18 

19
 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,1988, Hlm. 569 

20
 Syahrizal Abbas.Op.Cit., hlm. 3. 
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a. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan 

berdasarkan pendekatan mufakat oleh para pihak.  

b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak 

siapapun yang disebut mediator. 

c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu 

para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat 

diterima para pihak.  

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah “sua tu proses 

penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan 

atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki 

kewenangan memutus”.
21

 Pihak netral tersebut disebut mediator dengan 

tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan 

pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring bahwa mediasi adalah 

proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak 

yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan 

sengketa mereka.
22

 

Secara yuridis, pengertian Mediasi lebih konkret ditemukan dalam  

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut dinyatakan bahwa 

“Mediasi adalah  cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 

                                                       
21

 Takdir Rahmadi, 2010, Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendeka tan Mufakat,  

Jakarta, Rajawali Pers, hlm.12 
22

 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, 

Visimedia, 2011, hlm.27. 
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Mediator”.
23

 Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa 

memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum Privat/Perdata. 

Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, bisnis, 

kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat 

diselesaikan melalui jalur Mediasi.  

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia 

diantaranya : 

 HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga 

perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak 

yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.  

 SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian 

dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.  

 PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.  

 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.  

 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di 

Pengadilan. 

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain 

sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu mediasi mencakup masalah 

perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan 

masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai 

jurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang 

berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke pengadilan 
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 PERMA No. 1 tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 2 ayat 3. 
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agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan 

Penyelesaian Perkara). Namun meskipun para pihak langsung datang ke 

pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara tetap di periksa. Para pihak 

yang datang ke Pengadilan agama baik yang sudah melalui BP4 maupun 

yang belum, Hakim agama yang memeriksa dan mengadili perkara 

tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para pihak yang 

bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka 

pihak penggugat mencabut perkaranya.
24

 

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki 

ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa -

sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak , 

perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa 

perdata lainnya dapat diselesaikan melalui ja lur mediasi. Penyelesaian 

sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan maupun di luar 

pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari 

rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di 

luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian 

tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.  

Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak 

yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesain dapat 

dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat 
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menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor 

para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir 

dengan jalan buntu. Sifat mediasi di pengadilan sebagaimana diketahui 

bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks 

mediasi dipengadilan mediasi bersifat wajib. Hal ini mengandung arti 

proses mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih 

dahulu dilakukan penyelesaiain melalui perdamaian yang dibantu oleh 

mediator. Mediator inilah yang mem bantu para pihak yang berperkara 

dalam proses perundingan guna mencari berbagi kemungkinan 

penyelesaian sengketa seperti perceraian.  

Dalam mediasi, mediator memperlakukan perselisihan sebagai 

suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaian persoalan. 

Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan 

membantu mencari persoalan yang dianggap penting bagi mereka. 

Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi 

mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan,persepsi, penafsiran terhadap 

situasi dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediator 

membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalandan 

menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. 

Mediator dibagi menjadi dua macam yaitu mediator yang dipilah dari 

lembaga suwasta yang memperoleh sertifikat atau akreditasi dari 
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Mahkamah Agung dan Mediator yang ditunjuk pada tinggat pertama yaitu 

Hakim. 

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut: 

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan  

b. Advokat atau akademisi hukum  

c. Pofesi bukan hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau 

berpengalaman    dalam pokok sengketa  

d. Hakim majelis pemeriksa perkara  

Mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidikan, 

penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan 

sebagai kambing hitam. Fungsi sebagai katalisator merupakan kemampuan 

mendorong lahirnya suasana yang konstruktifbagi komunikasi di antara 

para pihak. Sebagai pendidik dimaksudkan berusaha memahami kehendak, 

aspirasi, prosedur kerja, dan kendala usaha dari para pihak. Sebagai 

penerjemah mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan 

usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melaluli bahasa, atau 

ungkapan yang enak didengar oleh pihak lainnya, tetapi tanpa mengurangi 

maksud atau sasaran yang hendak dicapai oleh si pengusul.
25

 

Sebagai narasumber mediator harus mampu memanfaatkan 

sumber-sumber informasi yang diperoleh. Sebagai penyandang berita jelek 

mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses merundingan 

dapat bersikap emosional, maka mediator harus siap menerima perkataan 
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dan ungkapan yang tidak enak dan kasar dari salah satu pihak. Sebagai 

agen realitas mediator harus memberitahukan atau memberi pengertian 

secara terus terang kepada para pihak, bahwa sasarannya tidak mungkin 

atau tidak masuk akal untuk dicapai melalui sebuah proses perundingan. 

Sebagai kambing hitam mediator harus siap menjadi pihak yang 

dipersalahkan apabila orang-orang yang dimediasi tidak merasa 

sepenuhnya puas terhadap persyaratan-persyaratan dalam kesepakatan.  

Syarat menjadi mediator meliputi:  

a. Pihak yang netral dan tidak memihak  

Persyaratan ini sangat penting untuk menjaga independensi dan 

keamandirian mediator dalam menjalankan fungsinya. Pengertian pihak 

netral ini meliputi sikap independen, yang mencakup bersifat bebas dan 

merdeka dari pengaruh siapapun dan bebas secara mutlak dari 

paksaan.syarat pihak tidak memihak mengandung arti harus benar -benar 

bersifat parsialitas dan tidak boleh bersifat diskriminatif, te tapi harus 

memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak.  

b. Memiliki sertifikat mediator  

Perlunya sertifikat bagi mediator dimaksudkan untuk 

meningkatkan kualitas jasa mediator. Karena saat ini, teknik dan 

keterampilan mediasi dapa t dipelajari setiap orang, maka sebaiknya orang 

yang memberikan jasa mediasi itu adalah orang-orang yang telah 

mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi.  Sertifikat mediator adalah 

sebuah dokumen yang menyatakan seseorang telah mengikuti pelatihan 
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atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah 

diakreditasi oleh Mahkamah agung. 

c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman 

sebagai mediator 

Untuk memperoleh sertifikat mediator sudah tentu hal itu di 

berikan setelah seseorang mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.  

Selain telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi, mediator juga 

harus memiliki pengalaman kerja dan kemampuan melakukan 

perundingan atau penengahan sebagai mediator. Pelatihan atau pendidikan 

mediasi dimaksud dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sendiri atau 

lembaga lainnya yang telah terakreditasi oleh Mahkamah Agung.  

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi 

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilaku kannya mediasi adalah 

menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga 

yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga 

pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari,  

mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua 

belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan 

atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak 

yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam  

pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam  
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pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam  

menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. 

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan 

manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang 

mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. 

Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum  

mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. 

Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah 

mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit 

perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para 

pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemuka n 

format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.  

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad 

baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan 

iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam  

perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian 

sengketa yang melibatkan pihak ketiga. 

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:  

1. Penyelenggaran proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan 

perundang-undangan sehingga para pihakmemiliki keluwesan atau 

keleluasaan. Dalam literatur sering disebut bahwa keluwesan dari proses 

mediasi dibanding dalam proses litigasi yang merupakan daya tarik 
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tersendiri dari mediasi karena para pihak dapat dengan segera membahas 

masalah yang substansial, dan tidak berada dalam pembahasan atau 

memperdebatkan hal-hal teknis hukum. Dalam litigasi, pihak tergugat 

selalu menyerang gugatan penggugat dengan mengemukakan kelemahan-

kelemahan aspek formaldari surat gugatan, misalnya gugatan kabur atau 

pengadilan tidak berwenang. 

2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. 

Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang mengha diri 

proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk 

menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertututpan ini sering kali 

menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang 

tidak menginginkan masalah yang di hadapinya dipublikasikan di media 

masa. Sebaliknya, jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, 

maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena 

keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang. 

3. Dalam proses mediasi, pihak materiel dapat secara langsung berperan serta  

dalam melakukan perundingan dan tawar menawar untuk mencapai 

penyelesaian masalah tanpa harus diwakili oleh kuasa hukum masing-

masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat dalam berperan 

serta dalam proses mediasi. Para pihak dalam proses mediasi dapat 

menggunakan bahasa sehari-hari yang biasanya mereka gunakan, 

sebaliknya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah 
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hukum seperti yang biasanya digunakan oleh para advokat dalam beracara 

di persidangan pengadilan.  

4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek dari 

perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum tetapi juga aspek-aspek 

lainnya. Pembuktian merupakan aspek hukum terpenting dalam proses 

litigasi. Pernyataan tanpa dukungan bukti yang kuat, maka posisi 

seseorang akan lemah. Dalam proses mediasi bisa saja akspek pembuktian 

dikesampingkan demi kepentingan lain, misalnya demi terpeliharanya 

hubungan yang baik, maka satu pihak harus bersedia memenuhi 

permintaan pihak lain walaupun tanpa dengan adanya dukungan bukti 

yang kuat, ataupun situasi sebaliknya terdapat bukti kuat adanya 

keterlambatan pembayaran, namun pihak berpiutang tetap bersedia 

menjadwalkan ulang kewajiban pembayaran demi hubungan bisnis yang 

baik di masa yang akan datang.  

5. Sesuai sifatnya yang konsensual atau m ufakat mediasi dapat menghasilkan 

penyelesaian menang-menang bagi para pihak (win-win solution). 

Sebaliknya, litigasi cenderung menghasilkan penyelesaian menang-kalah 

(win-luse solution) karena prosesnya bersifat permusuhan atau memutus.  

6. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relatif murah dan 

tidak memakan waktu jika dibandingkan proses litigasi atau perkara di 

pengadilan. Hasil mediasi berupa kesepakatan penyelesaian yang di 

upayakan oleh para pihak sendiri, sehingga para pihak tidak akan 

mengajukan keberatan akan hasil kerjanya sendiri. Sebaliknya, putusan 
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pengadilan yang merupakan produk dari berpekara di pengadilan  adalah 

solusi yang di putus, yaitu hakim putusan itu pasti memenangkan dan 

memuaskan satu pihak, tetapi pasti mengecewakan pihak lain. Oleh sebab 

itu pihak yang kalah akan selalu mengajukan perlawanan hukum berupa 

banding atau kasasi dan bahkan peninjauan kembali (PK). 

Adapun juga kelemahan mediasi disisi lain sebagai salah satu cara 

penyelesaian sengketa yang perlu di sadari oleh praktisi mediasi.  

1. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak 

memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyelesaikan sengketa secara 

konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan menempuh 

mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama 

maka mediasi itu tidak akan pernah terjadi dan jikia terlaksana tidak 

berjalan secara efektif. Keadaan ini terutama bagi pengguna mediasi 

bersifat sukarela. 

2. Pihak yang tidak beritikat baik dapat memanfaatkan proses mediasi 

sebagai taktik mengulur-ulur waktu penyalesaian sengketa, misalnya tidak 

mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk 

memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.  

3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus yang 

berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak 

menyediakan ruang untuk melakukan kompromi.  

4. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam  

sebuah sengketa adalah soal penentuan hak karena sengketa soal 
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penentuan hak harus diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat 

untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan.  

5. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam  

lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.  

Dengan mengingat kelemahan dan keuntungan mediasi sebagai cara 

penyelesaian sengketa, keberadaan mediasi tidak dimaksut untuk meniadak an 

bentuk-bentuk penyelesaian sengketa seperti pengadilan dan arbitrase. 

Masing-masing bentuk penyelesaian sengketa memiliki kekuatan dan 

kelemahan. Oleh sebab itu, keberadaan mediasi dalam sistem hukum dilihat 

sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan yang seluas-

luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan, 

tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti 

mediasi. Sistem hukum harus menyediakan beberapa cara penyelesaian 

sengketa untuk mewujudkan keadilan. Dengan demikian dalam situasi 

kongkret, para pihak bersengketa menentukan apakah permasalahan mereka 

harus diselesaikan melalui pengadilan atau mediasi.  

3. Prosedur dan Tahapan Mediasi 

Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan 

tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak 

mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para 

pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu 

menyelesaikan sengketa mereka. 
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a. Tahap Pra Mediasi 

Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim  

mewajibkan para pihak untuk menempuh m ediasi. Kehadiran Para Pihak 

berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Pemanggilan pihak yang tidak 

hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi 

sesuai dengan praktik hukum acara. Dalam hal para pihak lebih dari satu, 

Mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah 

dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir. Ketidak hadiran pihak turut 

tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi 

pelaksanaan Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan 

Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Penjelasan sebagaimana dimaksud 

meliputi: a. pengertian dan manfaat Mediasi; b. kewajiban Para Pihak 

untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas 

perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi; c.biaya yang 

mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim  dan bukan 

Pegawai Pengadilan; d.pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian 

melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan e.kewajiban Para 

Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.  

b. Tahap Proses Mediasi 

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak 

menunjuk mediator yang disepekati, masing-masing pihak dapat 

menyerahkan resum  perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator.  

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja  setelah para pihak gagal 
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memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resum  

perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.  Proses mediasi berlangsung 

paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para 

pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para 

pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat 

belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) . Jangka waktu 

proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.  Jika 

diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan 

secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.  

c. Mediasi Mencapai Kesepakatan  

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib 

dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan 

Mediator. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib 

menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. 

Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang 

yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian 

tersebut. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada 

Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. Apabila para 

pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk 

Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabuta n Gugatan dan 

atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai.  

d. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan  
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Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib 

menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi te lah gagal dan 

memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. Pada tiap tahapan 

pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk 

mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan. Jika 

mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi 

tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.  

e. Tempat Penyelenggaraan Mediasi  

Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar 

Pengadilan. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan 

Agama tidak dikenakan biaya. 

f. Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali  

Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat 

Banding / Kasasi / Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara 

tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili. Ketua 

Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah 

Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak 

para pihak untuk menempuh perdamaian. Hakim Banding / Kasasi / 

Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang 

bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan 

tersebut. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan 

Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding / 
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Kasasi / Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian. 

Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim  Banding / Kasasi / 

Peninjauan Kembali dalam waktu selambat – lambatnya 30 hari kerja  

sejak dicatat dalam Register Induk Perkara. .  

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi baru-baru ini ada beberapa hal yang 

berbeda dengan PERMA yang sudah berlaku sebelumnya yaitu PERMA 

No.1 Tahun 2008. Beberapa hal penting yang menjadi pembeda tersebut 

adalah 

a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 

hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi yang 

terdapat dalam pasal 3 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2016.  

b. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung 

pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, 

kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak 

memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat 

keterangan dokter, di bawah pengampuan, kediaman atau kedudukan 

di luar negeri, menjalankan tugas negara, atau tuntutan profesi atau 

pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. 

c. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam  

proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik 

dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak atau kuasa 

hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah 
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satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan 

tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. 

tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut 

dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; b. menghadiri pertemuan 

Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya 

meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa 

alasan sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal 

pertemuan Mediasi tanpa alasan sah; d. menghadiri pertemuan 

Mediasi, tetapi tidak mengajukan atau tidak menanggapi Resume 

Perkara pihak lain; e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan 

Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.  

 


