
 

JURNAL 

PENERAPAN TA’LIK TALAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN   
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM) 

 
Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

Oleh: 

 

ISMIANI ZAIDA                                                                                               
D1A 011 175 

 

FAKULTAS HUKUM                                                                   
UNIVERSITAS MATARAM                                                             

MATARAM                                                                                                       
2015 

 

 



 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

PENERAPAN TA’LIK TALAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN   
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM) 

 

 

 

Oleh: 

ISMIANI ZAIDA                                                                                               
D1A 011 175 

 

Menyetujui, 

 

Pembimbing Pertama, 

 

 

(DR. M. IMAM PURWADI, S.H., M.Hum)                                                   
NIP. 19610315 198803 1 002 

 



PENERAPAN TA’LIK TALAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN         
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA MATARAM) 

ISMIANI ZAIDA 
D1A 011 175 

 
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

Abstrak 

Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: apa pentingnya ta’lik talak tersebut 
dalam pekawinan dan bagaimana penerapan ta’lik talak dalam perkara perceraian 
di PA Mataram. Tujuannya untuk mengetahui pentingnya ta’lik talak dalam 
perkawinan dan penerapan ta’lik talak dalam perkara perceraian di PA Mataram. 
Manfaat penelitian dapat dilihat dari segi teoritis, akademis dan praktis. 
Metode/pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dan sosiologis. 
Simpulan penelitian, pentingnya ta’lik talak dalam perkawinan berkaitan dengan 
fungsi dari ta’lik talak itu sendiri, yaitu untuk mengikat pertanggungjawaban 
suami terhadap istrinya. Dari analisa putusan perkara pelanggaran ta’lik talak No. 
XXX/Pdt.G/2014/PA.MTR., dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim di PA 
Mataram benar-banar menerapkan ta’lik talak sebagai salah satu alasan dalam 
perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kata kunci: Ta’lik talak. 

THE APPLICATION OF TA'LIK TALAK IN A DIVORCE DECISION 
(STUDIES IN RELIGIOUS COURT OF MATARAM) 

Abstract 

The issues of research are: what is the importance of the ta'lik talak in 
marriage and its application in the case of divorce in PA Mataram. The goal is to 
find out the importance of the ta'lik talak in marriage and its the application in the 
case of divorce in PA Mataram. The benefits of research can be seen in terms of 
academic, theoretical and practical. Methods/approach used the juridical and 
sociological approach. A summary of the research, the importance of ta'lik talak 
only in marriage with regard to the function of the ta'lik talak itself, i.e. to bind 
liability husband against his wife. From the analysis of case verdict offence ta'lik 
talak No. XXX/Pdt. G/2014/PA.MTR., it can be said that the judges in PA 
Mataram apply ta'lik talak as one of the reasons of divorce in accordance with the 
ruls and regulations. 

Keywords: Ta’lik talak 

 

 



I. PENDAHULUAN 

Arti ta’lik talak pada dasarnya adalah talak yang digantungkan atau 

dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, 

maka dapat diajukan sebagai dasar gugatan untuk mengajukan keberatan. Pada 

hakekatnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

mempersulit terjadinya perceraian, yakni hakim harus menggunakan salah satu 

alasan yang sesuai dengan undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini penjelasan 

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diulang lagi dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan-alasan yang dapat 

dijadikan perceraian adalah: 

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 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya 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 
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri; 

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan 
tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

 
Dalam Kompilasi Hukum Islam, menambahkan dua alasan lagi, yaitu 

dalam Pasal 116 butir g dan h, sebagai berikut: 

g. suami melanggar ta’lik talak; dan  
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
 

Sighat ta’lik talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya sesudah akad nikah 

adalah sebagai berikut:  



Apabila saya: 

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut; 
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; 
3. Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau 
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau 

lebih; 
dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan 
mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila 
gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya 
membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ‘iwadh 
(pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.     
Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang 
‘iwadh tersebut dan menyerahkannya Badan Amil Zakat Nasional 
untuk keperluan ibadah sosial.1 

Ta’lik talak bukan suatu syarat perkawinan, akan tetapi Kementerian 

Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu 

dibacakan ta’lik talak (Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953).2 

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Mataram, banyak istri mengajukan 

gugatan dengan alasan pelanggaran ta’lik talak. Gugatan ini diajukan dengan 

alasan suami tidak menafkahi dan tidak lagi mempedulikan istri sehingga jatuh 

dengan putusan talak khul’i bagi suami untuk istri serta istri menyerahkan uang 

‘iwadh sebagai tebusan. Dengan demikian, seorang suami yang telah melanggar 

janji talaknya, sudah merasa tidak bertanggung jawab lagi atau melalaikan tugas 

sebagai seorang kepala rumah tangga. Dalam pemeriksaan suatu perkara 

dibutuhkan alat-alat bukti kuat yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim 

untuk memutus suatu perkara serta dasar hukum yang dipakai oleh Hakim di 

Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan undang-

                                                             
1 Termuat dalam Akta Nikah. 

2 Sidik Sudarsono, Masalah Administratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia, 
(Jakarta: Fa Dara, 1965), hlm. 74-75.  



undang dan hukum Islam. Fakta-fakta di atas, menjadi alasan penyusun untuk 

mengetahui secara jelas duduk perkaranya dan mengkaji pertimbangan Hakim 

dalam memutus perkara perceraian karena pelanggaran ta’lik talak. Dalam skripsi 

ini penyusun akan menganalisa suatu putusan tentang perkara perceraian karena 

pelanggaran ta’lik talak. 

Adapun rumusan masalahnya, yaitu: (1) Apa pentingnya ta’lik talak 

tersebut dalam pekawinan, (2) Bagaimana penerapan ta’lik talak dalam perkara 

perceraian di Pengadilan Agama Mataram. 

Tujuan Penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui apa pentingnya ta’lik 

talak tersebut dalam perkawinan, (2) Untuk mengetahui bagaimana penerapan 

ta’lik talak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Sedangkan 

manfaat penelitian ini, yaitu: (1) Segi teoritis, dapat memperbaiki sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan masalah 

penerapan ta’lik talak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, (2) Secara 

akademis merupakan salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi strata satu 

(S-1) konsentrasi Hukum dan Masyarakat pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas 

Hukum Universitas Mataram, (3) Segi praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran pada para peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti masalah penerapan ta’lik talak dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama. 

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian 

dengan mengkaji dan melihat norma dari penerapan ta’lik talak dalam putusan 

perceraian secara langsung di Pengadilan Agama Mataram. 



II. PEMBAHASAN 

 

1. Fungsi Ta’lik Talak 

Fungsi ta’lik talak yaitu mengikat pertanggungjawaban suami terhadap 

istrinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggung jawab 

terhadap kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain istri akan lebih dihargai. 

Ta’lik talak yang sudah diperjanjikan tersebut bertujuan untuk 

melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, meskipun pada 

kenyataanya masih banyak suami yang melanggar hal tersebut dengan 

melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap istri (KDRT), tidak memberi 

nafkah dan lain sebagainya. 

Selain itu, lembaga ta’lik talak ini menurut Zaini Ahmad Noeh sangat 

menguntungkan bagi pihak wanita yaitu membekali wanita dengan hujjah 

syar’i yang sah, yang berperan untuk melepaskan diri dari penderitaan akibat 

perbuatan yang dijanjikan suami sendiri, itupun bila istri tidak rela atau tidak 

ridho atas perbuatan suaminya. 

Menurut Snouck Hurgronye sebagaimana dikutip oleh Zaini Ahmad 

Noeh menyatakan bahwa dilembagakanya pembacaan ta’lik talak pada setiap 

akad nikah menyebabkan kedudukan wanita yang menikah jauh lebih kuat 

daripada sekedar jika memberlakukan hukum Islam secara biasa (het op 

nagenoeg geheel Java en Madura geldende institiuut der voorwaardelijke 

veerstooting na elk  huwelijk, waardoor de positie van de gehuwde vrouw 



belangrijk sterker wordt dan door aanvoudige toepassing der 

mohammedaansche wet het geval zou zijn). 

Lebih lanjut Zaini menyatakan bahwa selama ini tidak ada fakta atau 

hukum yurisprudensi yang menyatakan dari sudut pandang syar’i bahwa ta’lik 

talak mengakibatkan mudharat bagi kaum wanita. Dan jika ta’lik talak dirasa 

merugikan kaum pria, itu tidak lain karena pria yang bersangkutan tidak dapat 

mengendalikan diri dari berprilaku tidak islami.3 Ta’lik talak ini merupakan 

penyeimbang bagi wanita (istri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak dalam 

memutus hubungan perkawinan.4 

Menurut HAMKA (H. Abdul Muhammad Karim Amrullah), lembaga 

ta’lik talak dapat menolong wanita dari perbuatan kesewenang-wenangan laki-

laki. Sebagaimana dahulu banyak terjadi di daerah Minangkabau, banyak 

perempuan yang terkatung-katung, tidak pernah bergaul dan tidak pernah 

diberi nafkah oleh suami, tetapi tidak pula diceraikan. Apabila mereka 

mengadu ke Pengadilan, mereja justru disalahkan karena sulitnya Hakim 

Agama mengabulkan gugatan perceraian dari mereka, padahal mereka benar-

benar ditelantarkan oleh suaminya, kemudian banyak diantara mereka yang 

murtad, dengan sendirinya putuslah nikah dengan suaminya. Oleh karena itu 

pada tahun 1916, untuk membebaskan perempuan dari laki-laki yang tidak 

                                                             
3 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Intermasa, 

2006),  hlm. 70-71. 

4
 Dick Van Der Meij, Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam, (Jakarta: INIS, 

2003), hlm. 112-114. 



bertanggung jawab, atas usul beliau di daerah Minangkabau diberlakukan 

ta’lik talak.5 

Mahmud Syaltut dalam buku Perbandingan Mazhab menjelaskan 

bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian ta’lik talak adalah 

jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari 

pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan perjanjian ta’lik 

talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk perjanjian itu telah 

disepakati bersama, maka perjanjian ta’lik talak itu dianggap sah untuk semua 

bentuk ta’lik. Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu 

maka istri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak 

yang berwenang.6 Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan bagi 

suami maupun istri, eksistensi ta’lik talak sangatlah penting.7 Apabila 

memperhatikan bentuk ta’lik talak di atas dapat dipahami bahwa maksud yang 

dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi 

istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang 

merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. 

Menurut Khoiruddin Nasution, Guru Besar Fakultas Syari’ah, Dosen 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Papernya yang berjudul 

“KEKUATAN SPIRITUAL PEREMPUAN DALAM TA’LIK TALAK DAN 

                                                             
5
 HAMKA, Tafsir al-Azhar, Juz V, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), hlm. 71. 

6 Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia), 
diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, (Jakarta: PT. Intermasa, 1986), hlm. 4. 

7 Murtadha Muthahhari, The Rights of Women in Islam, diterjemahkan oleh M. Hashem, 
(Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 197. 



PERJANJIAN PERKAWINAN”, fungsi ta’lik talak yaitu sebagai salah satu 

usaha untuk menjamin hak-hak mereka (istri/perempuan) dan sekaligus dapat 

melindungi mereka dari kemungkinan perlakuan diskriminatif dan sewenang-

wenang dari laki-laki (suami) serta meletakkan mereka sejajar dengan kaum 

laki-laki (suami).8 Ketersediaan aturan atau lembaga ta’lik talak dalam 

Undang-undang Indonesia maupun Kompilasi Hukum Islam ini sangat 

penting. 

Abdul Mannan memberi kesimpulan terhadap ta’lik talak yang berlaku 

di Indonesia saat ini memiliki unsur-unsur perlindungan baik terhadap suami 

maupun istri, yakni terkandung maksud melindungi hak-hak istri dan juga 

terkandung maksud untuk melindungi suami dari kemungkinan penipuan istri 

ataupun nusyuznya istri.9 

Kementerian Agama menyusun atau merumuskan sighat ta’lik yang 

dibacakan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan adalah untuk melindungi 

wanita (istri) dari kesewenang-wenangan kaum lelaki dalam kehidupan rumah 

tangga, di mana dahulu banyak wanita Indonesia yang menikah dengan lelaki 

asing (Timur Tengah) yang setelah setahun, dua tahun, atau lebih ditinggalkan 

begitu saja, tanpa talak, dan suami pun tak kunjung kembali. Kondisi seperti 

ini banyak merugikan pihak wanita karena sekian lama ditinggal tanpa 

                                                             
8 Khoiruddin Nasution, “Kekuatan Spiritual Perempuan Dalam Taklik Talak dan 

Perjanjian Perkawinan”, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kekuatan Spritual 
Perempuan.pdf. Diakses 28 Januari 2015, hlm. 3. 

9 Abdul Mannan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 
(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 410. 



kepastian statusnya. Karena itu, Kementerian Agama merumuskan sighat 

ta’lik talak agar para suami menyatakan janjinya di hadapan penghulu, wali 

nikah dan para saksi (dalam akad nikah), dengan tujuan untuk melindungi 

hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada perundang-undangan tentang 

hal tersebut. Dengan adanya ta’lik talak ini apabila suami melalaikan 

kewajibannya maka si istri mudah dan memiliki landasan dalam mengadukan 

halnya ke Pengadilan Agama. 

Tujuan utamanya ta’lik talak yaitu untuk melindungi istri dari 

kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. 

Untuk menjaga kerukunan hidup suami istri dan mangimbangi hak 

talak atas inisiatif suami maka diperlukanlah ta’lik talak.10 

Shighat ta’lik talak ini diadakan dengan maksut untuk melindungi hak-

hak istri dari tindakan sewenang-wenang suami.11 

Untuk melindungi hak-hak perempuan dalam melangsungkan 

pernikahan. 

Jadi, dari penjelasan tersebut di atas, penyusun dapat menyimpulkan 

bahwa fungsi ta’lik talak yaitu: 

 

                                                             
10 http://jamalutfiy.wordpress.com/2013/05/29/hukum-agraria-2/ 

11 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Indonesia, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), 
hlm. 1. 



a. Untuk menjamin hak-hak kaum wanita/perempuan 

b. Untuk melindungi/menolong wanita dari kemudharatan/perbuatan tidak 

baik dari pihak suami, seperti: perlakuan sewenang-wenang dan 

diskriminasi. 

c. Untuk meletakkan wanita sejajar dengan kaum laki-laki/suami 

d. Untuk mengikat pertanggungjawaban suami terhadap istrinya  

e. Untuk menguatkan kedudukan wanita dalam hukum 

f.  Untuk menyamakan hak antara wanita dan laki-laki dalam memutus 

hubungan perkawinan  

g. Untuk menjaga kerukunan hidup suami istri dan mengimbangi hak talak 

atas inisiatif suami 

h. Untuk membebaskan perempuan dari laki-laki yang tidak bertanggung 

jawab 

i. Untuk melepaskan diri (istri) dari penderitaan akibat perbuatan yang 

dijanjikan suami tersebut 

 

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mataram   

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 

XXX/Pdt.G/2014/PA.MTR.   

Dikarenakan 2 (dua) hari setelah pernikahan Penggugat dengan 

Tergugat tepatnya tanggal 5 Maret 2014, Tergugat pergi ke Malaysia dan 

sampai sekarang tidak ada kabar beritanya dan Penggugat tidak mengetahui 

keberadaan Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari informasi kepada 



keluarga Tergugat di Malaysia, namun keluarga Tergugat juga tidak 

mengetahui keberadaan Tergugat dan selama Tergugat pergi ke Malaysia, 

Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, hingga 

berlangsung selama 1 tahun, selama itu Tergugat tidak pernah kembali ke 

rumah bersama, telah membiarkan dan tidak memberikan nafkah kepada 

Penggugat. Penggugat tidak rela dan kemudian mengajukan gugatan cerainya 

ke Pengadilan Agama. Gugatan tersebut telah dikuatkan Penggugat dengan 

mengajukan bukti dan saksi-saksi. Kendati Tergugat tidak dapat didengar 

keterangannya/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di 

persidangan, sehingga hak jawab Tergugat dalam perkara a-quo telah gugur 

dan dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut. 

Namun dari bukti dan saksi yang dihadirkan Tergugat terbukti telah 

melanggar ta’lik talak 2 dan 4, serta Penggugat telah membayar uang ‘iwadh 

sebesar Rp. 10.000,-. 

Penggugat tetap berteguh hati untuk bercerai. Majelis hakim juga telah 

berusaha  menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah 

tangga dengan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan 

Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak 

berhasil. 

Maka dengan menilik kembali tujuan perkawinan yang disebutkan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum 



Islam tidak mungkin tercapai. Gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f, Pasal 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f dan g, yang 

menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai 

berikut:  

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sulit 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 di luar kemampuannya.  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih 
berat setelah perkawinannya 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 tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.  

f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah 
tangga  

 
Adapun huruf g Kompilasi Hukum Islam berbunyi:  

g. Suami melanggar ta’lik talak  

Gugatan Penggugat dapat di kabulkan, karena Penggugat dapat 

membuktikan kebenaran gugatannya melalui bukti berupa Kutipan Akta 

Nikah No. 249/13/III/2013 yang membuktikan bahwa Penggugat adalah istri 

sah dari Tergugat dan Tergugat telah mengucapkan ta’lik talak serta 

menandatangani ta’lik talak tersebut pada Kutipan Akta Nikah. Maka dalam 

hal ini istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Hakim menetapkan 

syarat ta’lik talak terpenuhi hal ini didasarkan pada keterangan saksi yang 

telah dihadirkan oleh Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa 



antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 1 tahun yang 

mana Tergugat tidak pernah memberi ataupun mengirim sesuatu apapun 

sebagai nafkah bagi Penggugat selaku istrinya. Hal ini jelas melanggar 

ketentuan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala 

sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

Suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat 

kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya 

pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban 

tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri [Pasal 80 ayat (2), (4) 

dan (5)]. 

Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat kepada Penggugat dengan 

‘iwadh sebesar Rp. 10.000,- serta membebankan biaya perkara kepada 

Penggugat sebesar Rp. 366.000,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: (1) Perlunya Ta’lik Talak Dalam Perkawinan. Hal ini 

berkaitan dengan fungsi ta’lik talak itu sendiri, yaitu untuk mengikat 

pertanggungjawaban suami terhadap istrinya. (2) Penerapan Ta’lik Talak 

Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram. Dari penelitian dan 

analisa terhadap putusan perkara pelanggaran ta’lik talak No. 

XXX/Pdt.G/2014/PA.MTR., maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim di 

Pengadilan Agama Mataram benar-banar menerapkan ta’lik talak sebagai 

salah satu alasan dalam perceraian sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku.   

B. Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, penyusun dapat memberikan saran yaitu 

sebagai berikut: (1) Bagi suami istri, mengingat  implikasi  hukum  yang  

terjadi  sangat  besar  dalam pelanggaran terhadap ta’lik talak, maka 

diharapkan benar-benar memahami isi dari ta’lik talak dan tidak hanya 

sekedar diucapkan demi formalitas dalam rangkaian acara ijab qabul suatu 

perkawinan. (2) Bagi para wali atau pegawai pencatat perkawinan atau 

pembantu  pegawai pencatat perkawinan (penghulu), harus lebih memberikan 

pemahaman yang jelas tentang pentingnya ta’lik talak dalam sebuah 

perkawinan saat penyampaian nasehat atau tausyiah baik sebelum atau setelah 

pembacaan sighat ta’lik talak. (3) Bagi pemerintah, keberadaan ta’lik talak 



merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan hukum bagi istri dari 

tindakan kesewenang-wenangan suami. Oleh karena itu, maka perlu payung 

hukum yang kuat dan jelas. Pengaturan ta’lik talak diharapkan tidak hanya 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama saja, 

melainkan harus juga diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan 

yang menyatakan bahwa ta’lik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan.  
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