
13 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Pengertian Peran 

Para ahli memberikan definisi peran berbeda-beda, diantaranya 

adalah: 

a. Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka dia sudah menjalankan suatu 

peran.
10

 

b. Menurut R. Linton, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan 

kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai dengan hak dan 

kewajibannya.
11

 

c. Menurut Friedman M., peran adalah serangkaian perilaku yang 

diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan 

baik secara formal maupun secara informal.
12

 

d.  Arti kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat.
13

 

                                                           
10

Adidevi, “Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli”, 

Http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/, diakses 

pada tanggal 23 Juli 2014 pukul 19.02 WIB. 
11

Ibid. 
12

Ibid. 
13

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 

854. 

http://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/
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Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran 

merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai 

dengan hak dan kewajibannya berdasarkan posisi sosial yang diberikan 

baik secara formal maupun secara informal. 

2. Hakim Pengadilan Agama 

a. Pengertian Hakim Pengadilan Agama 

Arti kata hakim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah).
14

 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 1 

Ayat (3), hakim merupakan hakim pada Pengadilan Agama dan hakim 

pada Pengadilan Tinggi Agama.
15

 Sedangkan bahasa Belanda 

Peradilan atau rechtspraak dan judiciary dalam bahasa Inggris adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam 

menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan atau rechtbank dalam 

bahasa Belanda dan court dalam bahasa Inggris adalah badan yang 

melakukan peradilan, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara-perkara.
16

 

Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di 

antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan 

Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara 

                                                           
14

Lihat Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

1995, h. 293. 
15

Tim Penyusun, Undang-undang Peradilan Agama: UU RI Nomor 50 Tahun 2009 

dan Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pena Pustaka, t.th., h. 7. 
16

Lihat Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2005, h. 5. 
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lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara.
17

 

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan 

Khusus
18

 di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah 

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Roihan 

A. Rasyid bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari Peradilan 

Negara Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang 

berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-

orang Islam di Indonesia. Rumusan Hukum Acara Peradilan Agama 

diusulkan sebagai berikut: 

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan negara maupun dari syariat Islam yang 

mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka 

Pengadilan Agama dan juga mengatur  bagaimana cara 

Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk 

mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan 

Pengadilan Agama.
19

 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

hakim Pengadilan Agama merupakan seseorang yang berwenang 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata Islam 

tertentu dengan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan 

berpengalaman di bidang hukum.  

                                                           
17

Lihat Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: Rajawali Pers, 

2010, h. 5. Lihat pula Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2003. 
18

Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara 

tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya 

berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan tidak hanya untuk orang-orang 

Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh 

perdata Islam. Ibid., h. 5-6. 
19

Ibid., h. 10. 
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b. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama 

Hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada 

dua aturan, yaitu: (1) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.
20

 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti Hukum Acara 

Perdata Peradilan Umum, antara lain: 

1) HIR (Het Herziene Inlandsche Reglement) atau disebut juga RIB 

(Reglemen Indonesia yang di Baharui). 

2)  RBg (Rechts Reglement Buitengewesten) atau disebut juga 

Reglemen untuk Daerah Seberang, maksudnya untuk luar Jawa-

Madura. 

3) Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) yang zaman 

jajahan Belanda dahulu berlaku untuk Raad van Justitie. 

4) BW (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang-

undang Hukum Perdata Eropa. 

5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
21

 

Peradilan Perundang-undangan tentang Acara Perdata yang 

sama-sama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan 

Agama adalah sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 

2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

                                                           
20

Ibid., h. 21. 
21

Ibid. 
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3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya.
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Peradilan Agama 

dalam Hukum Acaranya minimal harus memperhatikan Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 ditambah dengan 8 (delapan) macam 

peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan. Selain itu, 

Menurut Roihan A. Rasyid, pada suatu ketika Peradilan Agama masih 

harus memperhatikan hukum proses menurut Islam. Kesemuanya 

inilah yang dinamakan sumber Hukum Acara Peradilan Agama.
23

 

c. Kekuasaan Peradilan Agama 

Berbicara mengenai kekuasaan Peradilan dalam kaitannya 

dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yakni 

Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut. 

1) Kekuasaan Relatif 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan 

yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan 

kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan 

lainnya.
24

 Kekuasaan yang dimaksud adalah tiap-tiap Pengadilan 

Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan 

mempunyai yuridiksi relatif
25

 tertentu, dalam hal ini meliputi satu 

                                                           
22

Ibid., h. 21. 
23

Ibid., h. 21-22. 
24

Ibid., h. 25. 
25

Yuridiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan 

Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi 

(keberatan) tergugat. Ibid., h. 26. 
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kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu 

sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.
26

 

2) Kekuasaan Absolut 

Peradilan Agama selain memiliki kekuasaan relatif juga 

memiliki kekuasaan absolut yang memiliki arti bahwa kekuasaan 

pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis 

pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan 

jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan 

lainnya. Pengadilan Agama yang berkuasa mengadili dan 

memutus perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung 

berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah 

Agung.
27

 

3. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama 

Cik Hasan Bisri menyatakan bahwa hakim merupakan unsur 

utama di dalam Pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan Pengadilan itu 

sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan 

Kebebasan Hakim. Demikian halnya, Keputusan Pengadilan diidentikkan 

dengan Keputusan Hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum 

dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam 

memutuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.
28

 

                                                           
26

Ibid. 
27

Lihat Ibid., h. 27. 
28

Lihat Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2003, h. 180-181. 
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Adapun tugas pokok hakim Pengadilan Agama adalah bertugas 

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan 

ekonomi syariah.
29

 

4. Peran Sosiologis Hakim Pengadilan Agama 

Peran seorang hakim sangat krusial dan kritis dalam mengadili 

suatu perkara, sehingga dia harus menjalankan tugas yang berat untuk 

memisahkan yang benar dan yang salah, khususnya dalam perkara 

perdata. Disamping memeriksa perkara dari pihak yang bertikai seorang 

hakim juga harus mengevaluasi bukti-bukti, untuk keperluan membuat 

putusan yang akurat.
30

 

Seseorang hakim akan dapat menegakkan keadilan yang 

diperlukan jika mereka memiliki otonomi absolut untuk memutuskan 

berdasarkan pemikiran dan pemahaman mereka sendiri. Tidak boleh ada 

campur tangan dari siapa pun, baik dalam pekerjaannya maupun 

pengaruh apa pun dalam pembuatan putusan. Jika hakim dalam suatu 

masyarakat berada di bawah pengaruh penguasa atau pemerintah mereka, 

akan sulit bagi hakim untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.
31

 

                                                           
29

Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 j. o. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 j. o. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49. Lihat pula Jaenal Aripin, 

Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Kencana, 2010, h. 678.  
30

Lihat Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu 

Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, Jakarta: Kencana, 2007, h. 56. 
31

Ibid., h. 56-57. 
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Apabila keadaan seperti itu terjadi, masyarakat akan merasa 

kecewa terhadap para hakim, dan jika anggota masyarakat sudah tidak 

lagi mengharapkan keadilan dari pengadilan, mereka akan mulai 

menggunakan kekuatan mereka sendiri dengan cara kekerasan. Abdul 

Manan mengungkapkan bahwa konsekuensi yang harus dihadapi 

kemudian adalah timbulnya masyarakat yang anarkis yang tidak peduli 

lagi akan hukum sehingga akan sangat membahayakan kehidupan sosial 

dalam masyarakat tersebut.
32

 Hal ini sepertinya sudah menjalar di 

masyarakat, khususnya dalam masalah talak di bawah tangan yang 

dilakukan oleh sebagian masyarakat dewasa ini.  

Adanya kasus talak di bawah tangan ini, hakim dituntut untuk 

memiliki peran sosiologis agar kekosongan hukum bagi pasangan suami 

istri yang telah melakukan talak di bawah tangan dapat diatasi melalui 

jalur hukum secara patut. Aris Bintania mengungkapkan bahwa di 

pundak mereka jugalah (hakim) bertanggung jawab untuk melakukan 

penyuluhan dan sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat mengenai pemberlakuan hukum.
33

 

Satjipto Rahardjo memahami benar tugas dan tanggung jawab 

hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang, tetapi juga 

menegakkan keadilan dan mewujudkan kemashlahatan di masyarakat 

                                                           
32

Ibid., h. 57. 
33

Lihat Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-

Qadha, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 163. 
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melalui putusan-putusannya.
34

 Konsep hukum progresif yang digagas 

oleh Satjipto Rahardjo memiliki  tujuan agar hukum dapat bermanfaat 

bagi masyarakat, sehingga pelaku-pelaku hukum (khususnya hakim) 

harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani 

kepentingan-kepentingan sosial. Hukum tidak mengabdi untuk dirinya 

sendiri, tetapi mengabdi untuk sesuatu di luar dirinya, yakni masyarakat.  

M. Natsir Asnawi menambahkan bahwa hukum progresif pada 

dasarnya dibangun di atas kerangka pemikiran bercorak teologis. Hukum 

progresif diproyeksikan pada pencapaian suatu tujuan, yaitu memenuhi 

kepentingan dan kebutuhan manusia serta merupakan ajakan luhur untuk 

menjadikan hukum sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan keadilan di masyarakat. Hakim tidak boleh lagi hanya berkutat dalam 

ruang gerak teks sempit dan tidak mampu menangkap kehendak-

kehendak dan kebutuhan sosial dan hukum yang ada. Hakim harus berani 

keluar dari wilayah nyaman yang selama ini telah mengungkung 

kebebasan berpikir dan sisi kreatifnya dalam menafsirkan teks-teks 

undang-undang untuk diimplementasikan ke dalam peristiwa nyata yang 

sedang diadilinya.
35

 

 

 

 

5. Talak di Bawah Tangan 

                                                           
34

M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, Yogyakarta: UII Press, 2014, h. 

69. 
35

Lihat Ibid., h. 71. 
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a. Pengertian Talak di Bawah Tangan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

hanya mengatur tentang perkawinan saja namun juga mengatur 

masalah perceraian. Peraturan tersebut bukan hanya diperuntukkan 

bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi 

golongan yang bukan beragama Islam.
36

 

Pada dasarnya, talak di bawah tangan yang dikenal masyarakat 

terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan pada Pasal 39 Ayat (1)
37

 yang berbunyi 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. Dengan diberlakukannya Undang-

undang tersebut, jelas diketahui bahwa talak atau perceraian yang 

terjadi di luar pengadilan merupakan talak atau perceraian yang telah 

memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam 

syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang 

                                                           
36

Lihat M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial..., 

h. 75. 
37

Lihat Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115. Tim Penyusun, Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

Bandung: Citra Umbara, 2011, h. 15. Lihat pula Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam 

Indonesia & Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

t.tp., Trinity, 2007. Lihat pula Tim Penyusun, Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Bandung: Fokusmedia, 2007. Lihat pula Tim Penyusun, Undang-

undang Perkawinan Indonesia 2007, t.tp., Wipress, 2007. Lihat pula Tim Penyusun, 

Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: 

Fokusmedia, 2007. Lihat pula Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan, 

Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995. Lihat pula Tim Penyusun, Amandemen Undang-Undang 

Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 

1989 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, t.tp., Media Centre, t.th. 
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sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia. 

b. Status Talak di Bawah Tangan 

Dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak 

mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan 

dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap 

istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak 

yang dijatuhkan hukumnya sah. Tetapi, para Jumhur Ulama 

berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada 

suami, Islam juga memberi hak bagi istri untuk menuntut cerai 

melalui khulu’ terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.
38

 

Memberikan hak talak kepada suami adalah ketentuan dari al-

Qur’an. Dalam memberikan hak mutlak talak, para Ulama hampir 

selalu membicarakan masalah hak-hak seorang istri apabila ditalak 

oleh suaminya. Tetapi, dalam hal ini para ulama kita sekarang 

cenderung hanya mensosialisasikan kepada umat melalui dakwah dan 

khutbahnya mengenai hak otoriter suami untuk menjatuhkan talak 

terhadap istrinya. Akibatnya, kita dapat menyaksikan bahwa banyak 

suami dengan amat mudah dan tanpa beban menjatuhkan talak kepada 

istrinya sesukanya tanpa memperhatikan kewajibannya terhadap 

                                                           
38

Lihat M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial..., 

h. 77. Lihat pula Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Llima Mazhab: Ja‟fari, Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i, Hambali, alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, 

Jakarta: Lentera, 2003. Lihat pula Amru Abdul Mun’im Salim, Fikih Talak: Berdasarkan Al-

Qur‟an dan Sunnah, alih bahasa Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005. 
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istrinya sebagai akibat talak yang ia jatuhkan.
39

 Fatwa
40

 Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) juga menambahkan bahwa talak di luar 

pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar’i  yang 

kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.
41

 Selain itu, Hadits 

Rasulullah Rawahul Bukhari dan pendapat para faqih (para sarjana) 

berbunyi: “Talak adalah suatu perbuatan halal, yang paling dibenci 

oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa”.
42

  

Dari beberapa uraian di atas, jelas diketahui bahwa talak yang 

dilakukan di luar persidangan menurut hukum Islam merupakan talak 

yang sah dan memiliki akibat hukum. Namun, hal ini sepertinya 

berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa 

ini, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada 

Pasal 39 Ayat (1) yang berbunyi Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

M. Anshary juga menambahkan bahwa suatu perceraian yang 

dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan suatu perkawinan 

yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh 

hukum dan oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi 

                                                           
39

Ibid., h. 77-78. 
40

Hukum Islam yang berbentuk fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban 

oleh seseorang dan/atau lembaga atas adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. 

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 5. 
41

Lihat Desastian, “Keputusan Ijtima‟ Ulama: Talak Di Luar Pengadilan Sah 

Hukumnya”, Http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-

ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.wS1wLB0W.dpbs, diakses 

pada tanggal 07 Juni 2014 pukul 10.10 WIB. 
42

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 14. 

http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.wS1wLB0W.dpbs
http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya/#sthash.wS1wLB0W.dpbs
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M. Anshary mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar 

pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force).
43

 

c. Akibat Hukum Talak di Bawah Tangan 

Jika dilihat dari kacamata hukum Islam, maka talak di bawah 

tangan akan menimbulkan akibat hukum perceraian, seperti hak 

terhadap kedudukan, hak dan kewajiban suami istri, kedudukan, hak 

dan kewajiban anak, bahkan status, hak dan kewajiban atas harta 

bersama yang diperoleh dalam ikatan perkawinan. Lebih spesifik 

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana 

menyebutkan sesungguhnya dalam hukum Islam sifat hubungan 

antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu 

memberi nafkah, menyusukan, dan mengasuh, sedangkan dari segi 

immaterial, yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan 

serta pendidikan rohani dan lain-lain.
44

 

Hal tersebut di atas sepertinya memiliki perbedaan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni 

perceraian yang dilakukan di luar sidang tidak memiliki kekuatan dan 

perlindungan hukum baik terhadap bekas istri maupun anak yang 

dilahirkan dalam ikatan perkawinan. 
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d. Hukum Talak di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

1) Menurut Hukum Islam 

a) Al-Qur’an 

(1) Surat An-Nisa ayat 21 

  

  

   

  

  

    

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal 

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain 

sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
45

 

Asbabun Nuzul surat An-Nisa ayat 21 

Orang-orang Jahiliah apabila bercerai dengan istrinya biasa 

mengambil kembali harta-harta yang telah diberikannya 

sebagai mahar. Setelah Islam hadir ke tengah-tengah 

mereka, cara ini masih sering terjadi di kalangan kaum 

muslimin. Oleh sebab itu pada suatu ketika Umar bin 

Khattab berkata: “Ingatlah, jangan sekali-kali kamu 

mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada 

istrimu. Sebab yang demikian itu perbuatan yang mulia di 

dunia dan termasuk takwa kepada Allah”. Sehubungan 

dengan perkataan Umar bin Khattab ini Allah SWT 

menurunkan ayat ke 20 dan 21 sebagai ketegasan tentang 

larangan mengambil kembali harta yang telah diberikan 

kepada istri sebagai mahar apabila seseorang bermaksud 

menceraikannya. (HR. Ahmad dari Isma’il dari Salamah bin 

Alqamah dari Muhammad bin Sirin dari Abi Ajfa’ as-

Salimi).
46
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(2) Surat Al-Baqarah ayat 231 

  

  

 

 

  

 

   

  

   

   

    

  

   

 

   

   

  

 

   

  

  

   

     

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka 

mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan 

cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 

ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk 

memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu 

menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka 

sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, 

dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah 

diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah 

(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan 

apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada 

Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu.
47
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Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 231 

Pada waktu itu ada seorang lelaki menceraikan istrinya, 

kemudian merujuknya kembali sebelum habis masa idah. 

Setelah itu menceraikannya kembali. Hal itu dilakukan 

dengan maksud untuk mengikat wanita itu jangan sampai 

dikawin oleh orang lain, sehingga wanita itu akan menerima 

kesusahan dan penderitaan yang sangat dalam. Peristiwa itu 

telah melatarbelakangi turunnya ayat ke-231 yang 

menegaskan bahwa menyakiti istri seperti itu dilarang oleh 

ajaran Islam. (HR. Ibnu Jarir dari al-Aufi dari Ibnu 

Abbas).
48

 

Ayat ke-231 diturunkan sehubungan dengan seorang lelaki 

dari golongan sahabat Anshar yang bernama Tsabit bin 

Yasar yang menceraikan istrinya. Dikala masa idahnya 

hampir habis – kira-kira kurang dua atau tiga hari – dia 

merujuknya, kemudian menceraikan lagi. Hal itu dilakukan 

dengan maksud untuk menyakiti dan menyusahkan wanita 

itu. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa 

menyakiti wanita dengan cara yang seperti itu adalah 

dilarang oleh ajaran syariat Islam. (HR. Ibnu Jarir dari 

Suddi).
49

 

Pada suatu waktu ada seorang lelaki menceraikan istrinya, 

kemudian berkata: “Sebenarnya aku mentalak istriku itu 

hanya main-main saja”. Dia juga memerdekakan hamba 

sahaya yang dimiliki, tetapi kemudian dia berkata: “Aku 

memerdekakan hamba itu hanya main-main saja”. 

Sehubungan dengan tingkah dan perbuatan lelaki ini Allah 

SWT  menurunkan ayat ke-231 sebagai teguran atas 

perbuatan tersebut. Perbuatan yang seperti itu berarti telah 

mempermainkan ayat-ayat Al-Qur’an, sehingga sangat 

dilarang oleh ajaran Islam. (HR. Ibnu Abi Umar dalam kitab 

Musnadnya, dan Ibnu Marduwaih dari Abi Darda. Hadis ini 

diriwayatkan pula oleh Ibnu Mundzir dari Ubaidah bin 

Shamit. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Marduwaih dari Ibnu 

Abbas. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari Hasan dengan 

hadis mursalnya).
50

 

(3) Surat At-Talaq ayat 1 
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Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu 

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan 

janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka 

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali 

Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
51

 

Asbabun Nuzul surat At-Talaq ayat 1 

Dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa Abdul 

Yazid (Abu Rukanah) telah menalak istrinya (Umu 

Rukanah), kemudian ia nikah lagi dengan seorang wanita 

dari Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW., 

dengan berkata: “Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal 

seperti ini kecuali karena si rumput pirang”. Ayat 1 ini turun 

berkenaan dengan peristiwa itu yang menegaskan bahwa 

kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditalak 

tetap harus ditunai sampai habis masa iddah, tapi dilarang 

tidur bersama. (HR. Hakim dari Ibnu Abbas).
52

 

                                                           
51

Tim Penyusun, Al-qur‟an dan Terjemahnya..., h. 945. 
52

A. Mujab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur‟an..., h. 823-824. 



30 
 

b) Hadits 

ثَ َنا َكِثيُر ْبُن ُعبَ ْيٍد   ُد ْبُن َخاِلٍد َعْن ُمَعرِِّف َحدَّ ثَ َنا ُمَحمَّ َحدَّ
ْبِن َواِصٍل َعْن ُمَحاِرِب ْبِن ِدثَاٍر َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن النَِّبيِّ 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل أَبْ َغُض اْلَحََلِل ِإَلى اللَِّه تَ َعاَلى 

 الطَََّلقُ 
Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari 

Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 

"Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian. (HR. 

Abu Daud).
53

 

Asbabun Wurud hadits di atas adalah: 

Imam al-Baihaqi dalam kitabnya, as-Sunan al-Kubra 

mengeluarkan riwayat dari Muharib Ibn Ditsar, dia berkata: Di 

zaman Nabi, ada seorang laki-laki yang menikah dengan 

seorang perempuan, kemudian ia menceraikannya. Nabi 

bertanya kepadanya: Apakah kamu sudah menikah? Sudah, 

jawabnya. Lalu, apa yang terjadi? Taya Nabi. Aku telah 

menceraikannya. Apakah karena ada sesuatu yang 

mencurigakan dari istrimu? Tidak. Kemudian, laki-laki itu 

menikah dengan perempuan lain dan menceraikannya lagi.  

Dan begitu dia melakukannya hingga dua atau tiga kali, 

sementara Nabi selalu mengomentarinya dengan hal yang 

sama. Oleh karena itu Nabi kemudian bersabda: Sesungguhnya 

perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis ini 

statusnya adalah musral.
54

 

اقِ   ِانََّماالطَََّلُق ِلَمْن َاَخَذ بِالسَّ
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Sesungguhnya talak itu hanyalah (diizinkan) bagi yang 

mengambil betis dengan betis (telah bergaul). (HR. Ibnu 

Majah).
55

 

Asbabul Wurud hadits di atas adalah: 

Tercantum dalam Sunan Ibnu Majah dari hadits Ibnu Luha’ah, 

dari Musa Ibnu Ayyub al Ghafiqi dari Ikrimah dari Ibnu 

Abbas, katanya: “Seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan 

berkata: “Wahai Rasulullah, tuanku (majikanku) mengawinkan 

aku dengan budaknya. Tetapi maksud beliau yang sebenarnya 

adalah (setelah kawin) memisahkan aku dengannya. Maka 

Nabi naik ke atas mimbar dan berseru kepada orang banyak: 

“Wahai manusia, bagaimana mungkin (kenapa ada) di 

antaramu yang mengawinkan budaknya dengan budak 

perempuan, padahal maksud sebenarnya hendak menceraikan 

keduanya? Sesungguhnya talak itu hanyalah boleh bagi betis 

yang bertemu betis (setelah suami istri “bergaul” dan berumah 

tangga).
56

 

c) Pendapat Ulama Fikih 

Mazhab Hanafi menyatakan bahwa talak semua orang 

dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang 

kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh 

orang yang mengucapkannya dengan main-main, dalam 

keadaan mabuk akibat minuman yang diharamkan, dan orang 

yang dipaksa dinyatakan sah.
57

 

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa talak yang 

dijatuhkan orang yang melakukannya karena keliru dan lupa 

adalah sah. Maliki dan Syafi’i sependapat dengan Abu Hanifah 

dan pengikutnya mengenai talak yang dijatuhkan secara main-
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main, namun Ahmad bin Hanbal menentangnya.
58

 

Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah. Jumhur 

Ulama juga berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan 

talak ada pada suami. Karena itu, kapan dan dimana saja 

seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik 

ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang 

dijatuhkan hukumnya sah.
59

 

 

2) Menurut Hukum Positif 

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas 

Keputusan Pengadilan.
60

 Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
61

 

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami 

istri.
62

 

M. Anshary juga menambahkan bahwa suatu perceraian yang 

dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan suatu 

perkawinan yang dilakukan dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak 
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diakui oleh hukum dan, oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. 

Lebih tegas lagi M. Anshary mengatakan bahwa perceraian yang 

dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (no 

legal force).
63

 

6. Asas-asas dalam Hukum Perkawinan 

a. Asas Kepastian Hukum (Istishab) 

Istishâb adalah menetapkan hukum suatu hal atau peristiwa 

menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil atau 

ketentuan baru yang mengatur sebaliknya. Sebagai contoh, A 

melakukan perjanjian hutang piutang dengan B. B mengaku sudah 

membayar hutangnya kepada A, namun tidak dapat menunjukkan 

bukti pembayaran hutangnya. Dalam kondisi demikian, hakim 

menetapkan bahwa B belum membayar hutang karena B tidak dapat 

membuktikannya. Perjanjian hutang piutang baru berakhir jika kelak 

B mampu membuktikan bahwa dirinya telah membayar hutang 

tersebut.
64

 

b. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian 

Telah diterangkan bahwa tujuan perkawinan adalah 

membentuk keluarga yang bahagia, kekal, sejahtera, maka Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip 

untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian hanya terjadi 

apabila dipenuhinya alasan-alasan tertentu yang terdapat dalam 
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peraturan perundang-undangan serta dilakukan di depan Pengadilan, 

sedangkan sidang Pengadilan sendiri memberikan nasihat agar suatu 

perceraian dapat digagalkan sehingga tujuan perkawinan dapat 

terlaksana yakni bahagia, kekal, sejahtera, dan berdasarkan ketuhanan 

Yang Maha Esa.
65

 

c. Asas Keadilan 

M. Natsir menyatakan bahwa keadilan dapat dipastikan 

sebagai salah satu poros utama dalam diskursus hukum, tidak hanya 

dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran praktis. Keadilan 

merupakan sumbu utama penegakan hukum, karena pembicaraan 

mengenai hukum hampir dapat dipastikan akan menyentuh dimensi 

keadilan.
66

 

Keadilan dalam pandangan Munir Fuady, merupakan konsep 

yang sangat abstrak, karena itu dalam sejarah pemikiran tentang 

keadilan tidak pernah ditemukan satu rumusan tunggal mengenai apa 

dan bagaimana keadilan itu.
67

 Pandangan atau konsep tentang 

keadilan berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan 

dinamika di masyarakat. Dan latar belakang historis serta nilai-nilai 
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yang dianut akan mempengaruhi persepsi tentang keadilan itu 

sendiri.
68

 

Keadilan seringkali dikemukakan dalam dua istilah, yaitu 

justice dan equity. Keadilan (justice dan equity), berasal dari kata „adl 

(Arab) yang berarti lurus, konsisten, berimbang, sama, dan patut. 

Secara terminologis, „adl berarti al insâf atau I‟thâ al mar‟i mâ lahȗ 

wa akhzana mâ alayhi, yaitu memberikan apa yang menjadi milik 

seseorang dan mengambil apa yang menjadi haknya.
69

 

 

 

Keadilan yang disebut dengan justice di definisikan sebagai: 

“The constant and perpetual disposition to render every man his 

due”.
70

 Sementara dalam Oxford dictionary of Law, justice 

didefinisikan sebagai: “A moral ideal that the law seeks to uphold in 

the protection of rights and punishment of wrongs”. Terlihat 

perbedaan kedua definisi tersebut. Perbedaan mendasarnya terdapat 

pada titik tolak mengenai ontologi keadilan. Bila dalam definisi 

pertama, titik tolaknya adalah “upaya” atau “tindakan” nyata dalam 

memberikan apa yang menjadi hak individu maupun publik, pada 

definisi kedua, kondisi atau konsep ideal dari hukum dalam kerangka 
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melindungi dan memelihara hak-hak individu dan publik sekaligus 

pemberian hukuman terhadap tindakan-tindakan yang 

melanggarnya.
71

 

Kata equity didefinisikan sebagai berikut: 

a. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan 

kepada setia individu apa yang menjadi haknya; 

b. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable); 

c. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan 

(justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan 

tidak pantas (inadequate).
72

 

M. Natsir menyatakan bahwa dalam konteks putusan hakim 

sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan, diperlukan parameter 

atau ukuran tertentu dalam memaknai dan mengimplementasikan 

keadilan. Munir Fuady mengidentifikasinya ke dalam enam parameter 

(ukuran), yaitu: 

a. Parameter hukum alam atau positivisme
73

; 

b. Parameter absolut atau relatif
74

; 

c. Parameter umum atau konkrit
75

; 

d. Parameter metafisik atau empiris
76

; 
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e. Parameter internal atau ekstrnal
77

. 

Dalam kaitan dengan teori keadilan ini, perlu dipahami tiga 

jenis keadilan, yaitu: 

a. Legal justice
78

; 

b. Moral justice
79

; 

c. Social justice
80

; 

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian 
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dipahami dari sudut pandang hukum alam, utilitas, kepentingan, kehendak bebas, dan 

sebagainya. Sementara itu, keadilan dalam parameter internal menalaah keadilan dalam 

batas-natas ruang gerak keadilan itu sendiri, misalnya pendekatan kepada keadilan dari segi 

linguistik, antroposentrisme, ideologi, psikologi, dan lain-lain. Pendekatan secara linguistik 

menggunakan cara pandang bahasa terhadap istilah keadlian yang berlaku saat itu 

(descriptive semantic) atau perkembangan pengertian istilah keadilan di sepanjang sejarah 

(historical semantic). Ibid. 
78

Legal justice (keadilan hukum) adalah keadilan hukum yang tercermin dari 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hakim. Keadilan hukum merupakan 

perwujudan keadilan berdasarkan cita-cita hukum yang dipresentasikan oleh undang-undang 

dan putusan hakim. Kadilan hukum adalah keadilan normatif yang nilai-nilainya digali dari 

pemaknaan secara tekstual (normatif) terhadap teks-teks undang-undang maupun dari kaidah 

hukum pada putusan-putusan hakim terdahulu, seperti yang termuat dalam yurisprudensi. 

Ibid., h. 67-68. 
79

Moral justice adalah keadilan yang didasarkan pada nilai, ukuran, atau standar 

moral. Moralitas merupakan standar tentang hal-hal yang baik dan buruk yang umumnya 

berasal dari standar atau nilai dalam ajaran agama, juga pada nilai-nilai etik yang hidup di 

masyarakat. Moralitas pada umumnya berkaitan dengan ukuran, kepantasan suatu keadaan, 

perkataan, peristiwa, atau perbuatan tertentu. Karena ukurannya kepantasan, maka instrumen 

utama yang bertanggungjawab dalam penilaiannya adalah nurani atau kata hati. Ibid., h. 68. 
80

Social justice (keadilan sosial) adalah keadilan yang didasarkan pada nilai dan 

standar yang diakui oleh masyarakat. Nilai dan standar ini biasanya berupa kesetaraan, 

persamaan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam berusaha. 

Keadilan sosial memang pada dasarnya berkaitan erat dengan kesejahteraan, karena faktor-

faktor ekonomi sangat menentukan di dalamnya. Tiap individu di masyarakat di masyarakat 

memiliki kehendak yang sama untuk mendapatkan akses atau kesempatan dalam berusaha 

dalam mencapai kemakmukan atau stabilitas ekonomi. Karena itu, tidak jarang, ukuran 

keadilan sosial biasanya menggunakan parameter atau ukuran ekonomi. Ibid. 
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Terjadinya perceraian yang tidak menggunakan prosedur berdasarkan 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam menyebabkan perceraian yang terjadi tidak sah dan tidak diakui 

dalam ranah hukum positif di Indonesia. Hal ini merupakan fenomena sosial 

yang tidak dapat dipungkiri, fakta di lapangan menunjukkan sangat sering 

terjadi perceraian di luar persidangan atau talak di bawah tangan. 

Di satu sisi, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk 

menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan dan dimana saja 

seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau 

tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan hukumnya sah. Di sisi 

lain, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam yang menjadi prinsip hukum bagi penduduk yang berdomisili 

di Indonesia menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Mencermati substansi pandangan Jumhur Ulama dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia tentang perkawinan sekaligus perceraian, 

maka untuk memudahkan kerangka pikir di atas, penulis uraikan melalui 

bagan penelitian skripsi sebagai berikut: 

Bagan 1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

Peran hakim Pengadilan Agama 

mencegah talak di bawah tangan di 

kota Palangka Raya 

Peran hakim 

Pengadilan Agama 

Palangka Raya 

 

Persepsi hakim Pengadilan 

Agama tentang talak di bawah 

tangan di Kota Palangka Raya 
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Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pertanyaan penelitian yang ditujukkan untuk pasangan suami istri yang 

melakukan talak di bawah tangan adalah sebagai berikut: 

a. Apa yang melatarbelakangi masih terjadinya talak di bawah tangan di 

kota Palangka Raya? 

b. Bagaimana praktik atau pelaksanaan talak di bawah tangan oleh 

pasangan suami istri? 

c. Apakah dampak negatif yang dirasakan pasangan suami istri yang 

melakukan talak di bawah tangan? 

d. Bagaimana tanggung jawab mantan suami terhadap anak yang dalam 

pemeliharaan istri setelah terjadinya talak di bawah tangan? 

e. Bagaimana sikap mantan istri dalam memperjuangkan hak nafkah 

anak pasca terjadinya talak di bawah tangan? 

2. Pertanyaan penelitian yang ditujukkan untuk hakim Pengadilan Agama 

Palangka Raya adalah sebagai berikut: 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan 
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a. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap status 

suami istri yang telah berpisah melebihi tenggang waktu 5 tahun? 

(Apakah termasuk talak di bawah tangan?) 

b. Adakah para hakim Pengadilan Agama turun ke desa-desa yang jauh 

dari Kotamadya Palangka Raya untuk mengidentifikasi para 

pasangan suami istri yang tadinya dikategorikan talak di bawah 

tangan melebihi 5 tahun? 

c. Jika ada, langkah apa saja yang dilakukan oleh para hakim 

Pengadilan Agama dalam menyelesaikan talak di bawah tangan 

tersebut? 

d. Jika tidak ada, apa alasan para hakim Pengadilan Agama menyatakan 

demikian? 

1) Jika itu bukan tupoksi hakim, apakah para hakim Pengadilan 

Agama tidak dibolehkan untuk melakukan kreativitas dalam 

menyelesaikan berbagai kasus talak di bawah tangan di desa-

desa? 

2) Jika yang berperan BP4, dalam menyelesaikan sengketa suami istri 

terkait dengan talak di bawah tangan, apakah Pengadilan Agama 

tidak ingin membangun sinergi dengan BP4 dalam kerjasama 

penyuluhan hukum di masyarakat? 

e. Apakah lembaga Pengadilan Agama, selain memutuskan perkara 

hukum keluarga, juga berperan dalam mengayomi masyarakat 

muslim agar tidak melakukan talak di bawah tangan? 



41 
 

f. Apa saja peran yang telah dilakukan Pengadilan Agama mencegah 

terjadinya talak di bawah tangan? 

g. Dengan siapa Pengadilan Agama bekerjasama melakukan upaya 

penyuluhan pencegahan talak di bawah tangan tersebut? 

h. Bagaimana Pengadilan Agama mengevaluasi tingkat keberhasilan 

dari upaya pencegahan terjadinya talak di bawah tangan di kota 

Palangka Raya? 


