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I. Latar Belakang : 

 

Di dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan 

putusan pengadilan. Dan menurut pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 

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

Perkawinan ditentukan bahwa yang dimaksud pengadilan bagi mereka yang 

beragama Islam adalah Pengadilan Agama. 

 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di dalamnya mengatur tentang 

hukum acara perceraian, khususnya pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989, yang menentukan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama 

adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali 

yang secara khusus sudah diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama. 

Khusus untuk kasus perceraian digunakan istilah “sengketa perkawinan”. 

 

Hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa perkawinan adalah 

hukum acara perdata. Namun ada perbedaan istilah yang sangat menonjol 

(signifikan) dalam hal sengketa perceraian itu diajukan oleh suami dan dalam hal 

diajukan oleh pihak isteri. 

 

Dalam hal sengketa perceraian diajukan oleh pihak suami disebut dengan istilah 

“cerai talak”, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan 

di tempat diam termohon (pihak isteri) guna mengadakan sidang untuk 

menyaksikan ikrar talak. Sedangkan, dalam hal sengeketa perceraian diajukan 

oleh pihak   isteri   disebut   dengan  istilah “cerai gugat”, dilakukan  dengan  cara 
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mengajukan gugatan kepada pengadilan di tempat diam penggugat (pihak isteri).
1
 

 

Perbedaan penerapan hukum acara yang digunakan oleh pengadilan agama di 

dalam menyelesaiakan sengketa perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan 

pihak isteri ini menjadi menarik perhatian kami untuk ingin mengkaji lebih 

mendalam tentang persamaan dan perbedaannya, serta mengapa timbul perbedaan. 

 

II.  Pembahasan : 

 

A. Hukum acara perceraian yang diajukan oleh pihak suami 

 

Menurut ketentuan pasal 67 Undang-undang tentang Peradilan Agama, suami 

yang hendak menceraikan isterinya harus mengajukan permohonan cerai talak 

kepada Ketua Pengadilan di tempat diam isteri. Permohonan tersebut harus 

memuat : 

 

a. nama, umur, tempat kediaman pemohon (suami) dan tempat kediaman 

termohon (isteri); 

b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.  

Sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang tentang Peradilan Agama, 

fungsi sidang pengadilan hanya untuk menyaksikan ikrar talak, dalam hal 

permohonan cerai talak dikabulkan. Makna dari ketentuan ini, bahwa sebelum 

pemohon mengucapkan ikrar talak, pengadilan melakukan pemeriksaan 

terlebih dahulu apakah permohonan cerai talak dapat dikabulkan atau tidak. 

 

Persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan cerai talak tidak 

berbeda  dengan  hukum  acara perdata yang digunakan di dalam penyelesaian  
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kasus perdata, yang dilakukan oleh  pengadilan  negeri  dengan  menggunakan 

HIR/RIB (Reglemen Indonesia yang Baru). 

 

Permohonan diperlakukan layaknya surat gugatan, kemudian kepada 

termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, ada replik dari 

pemohon, duplik dari termohon, pembuktian dalil masing-masing pihak, 

kesimpulan dari masing-masing pihak, selanjutnya hakim menjatuhkan 

penetapan (bukan putusan). 

 

Amar penetapan yang baku adalah : 

 

- mengabulkan permohonan pemohon; 

- menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar 

talak 

- menetapkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon.
2
   

 

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh suami di dalam mengajukan 

permohonan cerai talak tidak diatur di dalam Undang-undang tentang 

Peradilan Agama. Akan tetapi diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia, pasal 116, yaitu : 

 

a. isteri berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. isteri meninggalkan suami lebih dari 2 (dua) tahun, berturut-turut tanpa 

izin suami atau tanpa alasan yang sah; 

 

______________________________________________________________ 

       2
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan tanggal 22 Agustus 1991, 
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c. isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat; 

d. isteri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan; 

e. isteri mendapat cacat badan atau  penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; 

g. isteri berpindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-

rukunan dalam rumah tangga. 

 

Selain dari pada itu, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menybutkan 

secara khusus dalam pasal 125, bahwa suami dapat menjatuhkan talak kepada 

isterinya dengan alas an li’an atau menuduh isterinya telah berbuat zina dan 

atau suami mengingkari anak yang dalam kandungan isterinya atau 

mengingkari anak yang dilahirkan isternya, sedang pihak isteri menolak 

tuduhan itu. 

 

Menurut Mahmud Yunus
3
, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya 

dan tidak dibenci Allah, dengan sebab-sebab : 

 

a. isteri berbuat zina; 

b. isteri nusyuz, setelah diberi nasihat dengan segala daya upaya. 

c. isteri suka mabok, penjudi, atau melakukan kejahatan yang menganggu 

keamanan rumah tangga; 

d. lain-lain sebab yang berat yang tidak memungkinkan untuk mendirikan 

rumah tangga yang damai dan teratur. 

 

_____________________________________________________________ 
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Hidakarya Agung, Jakarta, 1977, h. 113.  

   5 

 



Pendapat  Mahmud Yunus  tersebut  hampir sama  dengan yang diatur dalam 

Kompilasi  Hukum Islam di Indonesia, hanya bedanya untuk nusyuz  menurut 

Mahmud Yunus tidak dibatasi oleh rentang waktu, yang penting sudah 

dinasihati dengan segala daya upaya. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia nusyuz yang dilakukan oleh isteri adalah selama 2 (dua) 

tahun berturut-turut.  

 

Setelah sidang untuk memeriksa permohonan cerai  talak  selesai  dilakukan, 

selanjutnya hakim menjatuhkan penetapan (bukan putusan). Apabila 

permohonan cerai talak dikabulkan dengan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, pengadilan menentukan hari sidang untuk menyaksikan ikrar talak 

dengan memanggil pemohon untuk hadir mengucapkan ikrar talak dalam 

sidang yang telah ditetapkan. 

 

Apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 

penetapan siding penyaksian ikrar talak ternyata pemohon tidak dating, 

meskipun telah dipanggil dengan sah, maka gugurlah kekuatan penetapan itu, 

dan cerai talak tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama. 

 

Setelah selesai dilaksanakan ikrar talak, kepada pemohon diberi bukti akta 

ikrar talak. 

 

B. Hukum acara perceraian yang diajukan oleh pihak isteri 

 

Isteri yang hendak menceraikan suaminya, harus mengajukan gugatan kepada 

Ketua Pengadilan Agama di tempat diam Penggugat. Gugatan itu harus 

memuat tentang  : 

 

a. nama, umur, tempat kediaman penggugat (isteri) dan tempat kediaman 

tergugat (suami); 

b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai gugat.  
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Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pengajuan cerai gugat, 

menurut  Undang-undang tentang Peradilan Agama adalah : 

 

a. suami mendapat pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah berkekuatan hukum tetap; 

b. suami mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat 

menjalankan kewajibannya; 

c. syiqoq. 

 

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 116, yaitu : 

 

a. suami berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan;               

b. suami meninggalkan suami lebih dari 2 (dua) tahun, berturut-turut tanpa 

izin suami atau tanpa alasan yang sah; 

c. suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 

lebih berat; 

d. suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan; 

e. suami mendapat cacat badan atau  penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; 

g. suami melanggar taklik talak; 

h. suami berpindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidak-rukunan dalam rumah tangga. 

 

Selain dari pada tu, Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur secara 

khusus hak isteri untukmenuntut cerai kepada suaminya dengan alasan 

khuluk, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan pihak isteri dengan 

membayar tebusan kepada suami atau iwadl dan pihak suami menyetujuinya. 
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Menurut Mahmud Yunus
4
, isteri dapat menuntut cerai kepada suaminya 

dengan alasan : 

 

a. khuluk, yaitu isteri membayar iwadl kepada suaminya dengan alas an 

suami tidak dapat mendirikan hukum-hukum Allah,sangat benci kepada 

suami, atau karena suami berbuat zina, pemabok,penjudi atau pemadat; 

b. fasakh, yaitu isteri menceraikan suaminya karena suaminya dalam 

keadaan sakit gila, sakit kusta, sakit sopak, tidak dapat melakukan 

hasratnya, miskin, tidak sangupmemberi makanan,pakaian, dan tempat 

kediaman, suami hilang, tidak tentu hidup atau mati walaupun telah 

ditunggu selama 4 (empat) tahun; 

c. syiqoq, terjadi pertengkaran antara suami dengan isteri dan tidak dapat 

didamaikan lagi. 

 

Pada sidang cerai gugat, pada tahap awal hakim wajib mendamaikan kedua 

belah pihak. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan cerai 

gugat yang baru berdasarkan alasan yang terjadi sebelum perdamaian 

tercapai. 

 

Apabila perdamaian tidak tercapai, maka siding dilanjutkan dengan memberi 

kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban, kemudian replik 

dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dalil masing-masing pihak, 

kesimpulan dan pada gilirannya, hakim menjatuhkan putusan (bukan 

penetapan). 

 

Amar baku putusan pengadilan adalah : 

 

- mengabulkan gugatan penggugat; 

 

______________________________________________________________ 
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- menyatakan perkawinan antara penggugat denga  tergugat putus karena 

perceraian; 

- menghukum tergugat untuk menjatuhkan talak ba’in sughro kepada 

penggugat;  

- menetapkan biaya perkara dibebankan kepada pemohon
5
.   

 

Setelah putusan pengadilan atas gugatan penggugat (isteri) dikabulkan dan 

telah berkekuatan hukum tetap, oleh pengadilan kepada penggugat diberi AC 

(akta cerai). 

 

III. Analisa : 

 

Dari uraian tadi kita dapat mengetahui, ternyata proses perceraian yang 

diajukan oleh pihak suami dengan yang diajukan oleh pihak isteri mendapat 

perlakuan yang berbeda menurut hukum acara perdata di pengadilan agama, 

meskipun ada persamaannya. 

 

Persamaan proses perceraian yang diajukan oleh pihak suami dengan yang 

diajukan oleh pihak isteri, antara lain : 

 

a. mengajukan surat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, 

yang memuat tentang identitas dirinya maupun identitas lawannya, 

termasuk di dalamnya harus menyebutkan nama, umur dan tempat 

diamnya; 

 

b. alasan-alasan  yang dijadikan dasar perceraian oleh suami atau isteri 

adalah : 

-   berbuat zina, menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya 

yang sukar disembuhkan; 

-  meninggalkan tanggung jawab lebih dari 2 (dua) tahun, berturut-turut 

tanpa izin suami atau tanpa alasan yang sah; 
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-   mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat; 

-   melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan; 

-   mendapat cacat badan atau  penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjalankan kewajibannya; 

-   antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan atau 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi; 

-   berpindah agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-

rukunan dalam rumah tangga. 

 

c. hukum acara persidangan yang digunakan adalah hukum acara perdata 

yang diatur di dalam HIR/RIB, dimulai dari pembacaan surat yang 

diajukan, jawaban dari pihak lawan, replik, duplik, kesimpulan, vonis dari 

hakim. 

 

Persamaan hal-hal yang menyangkut hukum acara dan alasan perceraian ini, 

jika diperhatikan merupakan hal-hal yang bersifat umum. Namun demikian, 

jika dicermati lagi, ada hal-hal khusus yang satu lama lain memang harus 

mendapat perlakukan yang berbeda, karena ada kekhusuan pada diri masing-

masing yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai suami atau isteri. 

 

Perbedaan itu, antara lain : 

 

a. Menurut agama Islam, talak merupakan hak suami untuk menceraikan 

isterinya dan khuluk merupakan hak isteri untuk menuntut cerai kepada 

suaminya. Rupanya pembentuk Undang-undang memberikan perlakukan 

kepada pihak suami, bahwa jika suami ingin menggunakan haknya untuk 

menceraikan isterinya tidak perlu mengajukan tuntutan, akan tetapi 

langsung dapat menggunakan hak itu, kapan saja ia suka. Karena 

menurut agama Islam, talak dapat dilakukan dengan ucapan, meskipun 

ucapan itu tidak sengaja. 
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Tidak heran, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta adanya Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, banyak janda-janda sebagai akibat diceraikan 

oleh suaminya atau dijatuhi talak oleh suaminya, namun tidak memiliki 

dokumen apa pun juga, sebagai bukti putusnya perkawinan. 

 

Dari sisi suami, sewaktu-waktu bisa kawin lagi, sedangkan dari sisi 

isterinya menjadi tidak mudah untuk kawin lagi karena tidak memiliki 

bukti, bahwa dirinya sudah berstatus janda. 

 

Ratio legis yang dapat dikemukakan di sini, bahwa menurut Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan harus dicatatkan dalam sistem 

administrasi Negara, maka perceraian pun harusnya juga dicatat menurut 

ketentuan administrasi Negara. Keharusan ini diberlakukan untuk suami 

yang menceraikan isterinya atau menjatuhi talak isterinya tidak lagi dapat 

dilakukan sekehendak hatinya, akan tetapi harus melalui siding 

pengadilan. Dan pengadilan akan mencatat dalam dokumen resmi 

Negara, sehingga sewaktu-waktu  dapat digunakan untuk pembuktian. 

 

Ini sebenarnya juga tidak lepas dari perjuangan persamaan jender, atau 

aliran feminisme dalam hukum, bahwa kepada pihak isteri pun harus 

diberikan hak-hak yang sama. 

 

Dengan diberikan hak yang sama, sebagai janda dapat kawin lagi karena 

telah memiliki dokumen resmi sebagai bukti bahwa dirinya sudah tidak 

terikat lagi dalam perkawinan. Dengan demikian, kasus-kasus poliandri 

(perempuan memiliki lebih dari satu suami) dapat dihindarkan. 

 

Pemberian kedudukan yang lebih tinggi dari posisi  semula kepada pihak 

isteri juga tampak dalam hal pengajuan gugat cerai, yang dapat dilakukan 
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di tempat diam penggugat. Pada hal, prinsip dalam hukum acara perdata, 

gugatan   harus   diajukan   di wilayah   hukum  pengadilan yang meliputi 

tempat diam tergugat. Karena menghargai tergugat yang belum tentu 

bersalah, meskipun mendapat tuntutan dari penggugat. Ini merupakan 

bukti, bahwa pembentuk Undang-undang memberikan kemudahan 

kepada pihak isteri. 

 

b. Jika suami ingin menceraikan isterinya, menurut hukum acara harus 

mengajukan permohonan cerai talak (bukan gugatan). Selanjutnya 

permohonan cerai talak itu diproses dan persetujuan atas permohonan itu 

oleh hakim dituangkan dalam bentuk penetapan (bukan putusan). 

 

Penetapan dengan putusan, menurut hukum acara perdata mempunyai 

koneskuensi hokum yang berbeda. Penetapan tidak mempunyai kekuatan 

eksekutorial, sedangkan putusan mempunyai kekuatan eksekutorial. 

 

Dari formulasi penetapan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 

ini telah menempatkan pada suami, bahwa talak merupakan hak yang 

melekat pada dirinya, sehingga tidakperlu bantuan upaya paksa 

(eksekusi). Oleh karena itu pula, pembentuk Undang-undang juga 

memberi batasan waktu kepada pihak suami yang telah dikabulkan 

permohonan cerai talaknya untuk berpikir ulang, apakah tetap 

mengucapkan ikrar talak atau tidak, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. 

 

Jika dalam jangka aktu tersebut pihak suami tidak mengucapkan ikrar 

talak di depan siding pengadilan, maka kekuatan penetapan persetujuan 

untuk cerai talak menjadi gugur. 

 

c. Selain dari pada itu, kepada isteri yang sudah cocok dengan suaminya, 

Undang-undang memberikan kesempatan untuk mengajukan gugat cerai 

kepada Ketua Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah hukum di 

tempat diam penggugat sendiri. Ini adalah kemudahan. 
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Ratio legis dari adanya ketentuan bahwa jika isteri ingin menceraikan 

suaminya harus mengajukan gugatan (bukan permohonan), hal ini tidak 

lepas dari adanya ketentuan hukum Islam, bahwa talak merupakan hak 

suami. Oleh karena seringa terjadi dalam masyarakat, meskipun suami 

mempunyai perilaku yang sangat merugikan pihak isteri, toh isteri tidak 

bisa memutuskan perkawinan, karena suaminya tidak bersedia 

menjatuhkan talak. 

 

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-undang tentang Peradilan 

Agama, bahwa isteri bisa menggugat cerai isterinya, maka lagi-lagi  hal 

ini tidak terlepas dari perjuangan jender, yang ternyata dalam agama 

Islam pun dibolehkan. Alasan-alasan yang dibolehkan untuk menggugat 

cerai suami tersebut adalah khuluk, taklik talak dan syiqoq, yang 

merupakan hak isteri. 

 

Untuk menguji kebenaran penggunaan alasan-alasan tersebut, serta 

karena adanya prinsip talak adalah hak suami, maka pembentuk Undang-

undang memberikan istilah khusus kepada isteri yang menuntut cerai 

kepada suaminya, dengan cara mengajukan gugatan (bukan 

permohonan). 

 

Dari sisi praktek peradilan perdata, gugatan lebih merujuk pada adanya 

sengketa, sedangkan penetapan lebih bersifat sepihak tanpa sengketa. 

Oleh karena merujuk pada sengketa, untuk menyelesaikan sengketa itu 

harus dibuat putusan yang menjadi kewenangan hakim. Sehingga sangat 

logis jika permohonan diakhiri dengan penetapan, sedangkan sengketa 

diakhiri dengan putusan. 

 

Sesuai dengan sifat sengketa yaitu adanya perselisihan, untuk memaksa 

para pihak agar patuh pada hakim dan tidak ada sengketa lagi terhadap 

pelaksanaan putusan hakim, maka putusan itu dilengkapi dengan 

kekuatan eksekutorial, khusunya upaya paksa untuk memaksa suami agar 
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tidak mengumpuli lagi penggugat, karena menurut hakim sudah berstatus 

bukan isterinya lagi. 

 

Isteri yang dikabulkan gugatannya oleh hakim selain memiliki bukti 

putusnya perkawinan berupa turunan putusan pengadilan, juga 

mendapatkan bukti yang berupa akta cerai (AC). Sehingga, ketika suami 

ingin mengumpuli secara paksa atau melarang penggugat kawin lagi, 

maka dengan bukti-bukti itu, paksaan suami dapat mengarah kepada 

perkara pidana. 

 

IV. Kesimpulan : 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Undang-undang tentang 

Peradilan Agama ternyata telah menerapkan hukum acara yang berbeda 

terhadap penyelesaian sengketa perkawinan yang diajukan oleh pihak suami 

dan pihak isteri. Penerapkan hukum acara yang berbeda tersebut telah 

menempatkan posisi pihak isteri pada kedudukan sebagai pihak yang 

mendapatkan kemudahan, terutama terkait dengan terbitnya Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974. 

 

Keadaan jauh berbeda, ketika sebelum ada ketentuan bahwa talak yang 

dijatuhkan oleh suami kepada isterinya harus diucapkan di hadapan siding 

pengadilan. Karena dahulu, sewaktu-waktu suami kapan ia suka dapat 

menjatuhkan talak kepada isterinya, walaupun dengan ucapan yang tidak 

sengaja. Hal ini mengakibatkan kerugian pada pihak isteri, karena tidak 

mempunyai bukti otentik tentang putusnya perkawinan, yang pada gilirannya 

dapat menjadi penghalang ketika hendak kawin lagi, atau menjadi sulit 

menghindar ketika suami minta kumpul lagi. 

 

Keadaan yang demikian merupakan kondisi yang bertolak belakang dengan 

pencatatan perkawinan, yang tentunya akan berakibat pada ketidak-tertiban 

adminsitrasi Negara dalam hal kependudukan. 
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