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 BAB III 

GAMBARAN UMUM PUTUSAN DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum Putusan Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm 

Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang memutuskan mengembalikan 

mahar seluruhnya kepada pihak suami (tergugat) sebesar Rp817.000,00 (Delapan 

ratus tuhuh belas ribu rupiah). Maka secara kronologis dapat diuraikan sebagai 

berikut: Reski Yulianti binti Mahyuni yang berumur 30 tahun, pendidkan terakhir S1 

yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Hj. Masjuhaida, S. Ag. SH. Untuk 

selanjutnya disebut sebagai “penggugat” menggugat Ichwan Luthfi bin H. Farid 

Wajedi yang berumur 28 tahun pendidikan terakhir D3, pekerjaan swasta. Untuk 

selanjutnya disebut untuk sebagai “tergugat”. 

 Nikah penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan tergugat berstatus tidak 

kawin (jejaka). penggugat dan tergugat telah hidup berumah tangga selama 27 hari, 

selama dalam ikatan pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah melakukan 

hubungan suami istri (qobla dukhūl), Penggugat tidak mau digauli dengan alasan 

belum siap.  

Pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat tidak dapat menjadi imam 

yang baik menjadi imam yang baik bagi rumah tangga, tergugat mengharuskan 

penggugat mengunakan cadar, sedangkan penggugat belum siap dan terjadi 

pertengkaran kecil yang lainnya. 
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Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan 

pada tanggal 8 Juli 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kelua Tabalong, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0109/08/VII/2017 

tanggal 8 Juli 2017, pada waktu akad menggunakan cadar karena tergugat sangat 

panatik dengan Sunah. Bahkan tergugat yang melalaikan kewajiban, tergugat suka 

bangun kesiangan sehingga tidak melaksanakan sholat subuh, ketika penggugat 

membanguni, tergugat marah kepada penggugat dan memicu perselisihan dan 

pertengkaran. Dalam menjalani rumah tangga tergugat tidak pernah baik dalam 

menasihati penggugat bahkan dengan menggunakan kata-kata kasar.  

Perselisihan dan pertengkaran memuncak antara penggugat dengan tergugat 

terjadi pada tanggal 4 Agustus 2017, saat terjadi pertengkaran tergugat mengusir 

penggugat dari rumah yang didiami penggugat dan tergugat, sehingga terhitung sejak 

saat itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang 

sudah berjalan selama dua puluh tujuh hari dan selama itu pula tidak ada hubungan 

baik lahir maupun batin antara penggugat dan tergugat. 

Penggugat meminta agar tergugat untuk menyerahkan barang-barang pribadi 

penggugat yang berbunyi: 

1. Sebuah HP merk Iphone 7 plus beserta charger dinilai seharga 

Rp15.750.000,00 

2. Sebuah jam tangan wanita merk Casio Shien seharga Rp1.250.000,00 

3. Sebuah jam tangan wanita merk Frankmuller seharga Rp1.250.000,00 

4. Sebuah jam tangan wanita merk tissot seharga Rp600.000,00 
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5. Sebuah jam tangan wanita merk Alexandre Christie dua tali rantai seharga 

Rp500.000,00 

6. Sebuah jam tangan wanita merk Alexandre Christie tali kulit seharga 

Rp500.000,00 

 Berdasarkan hal tersebut di atas penggugat memohon agar Ketua Pemgadilan 

Agama Banjarmasin untuk memutuskan cerai antara penggugat dan tergugat, karena 

telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang tidak mungkin dapat 

didamaikan lagi, dan memohon memberikan purusan yang seadil-adilnya sesuai 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Kemudian dalam menanggapi gugatan penggugat, tergugat memberikan 

jawaban, berupa rekonvensi diantaranya: tergugat/penggugat rekonvensi merasa 

tuduhan yang diberikan penggugat/tergugat rekonvensi itu tidak benar tergugat 

mengharuskan penggugat memakai cadar, karena dari awal kenal dan sampai 

pernikahan mau berlangsung penggugat sudah bercadar terlebih dahulu dan pernah 

datang ke rumah tergugat tiga kali dengan berpakaian syar‟i serta cadar. Setelah sah 

resmi menjadi istri, penggugat tidak pernah lagi berpakaian syar‟i serta cadar, 

tergugat menegur baik-baik disertakan Hadits dan Al-Quran, namun penggugat tidak 

menghiraukan nasehat dari tergugat, namun penggugat tidak terima dengan nasehat 

dari tergugat disertai muka yang cemberut. Bahwa benar pernah satu kali penggugat 

membangunkan tergugat tidur untuk sholat subuh namun tergugat tetap melanjutkan 

tidurnya karena suatu sebab dimana penggugat menilak untuk digauli, sehingga 

tergugat Meraju dan tidak menghiraukan penggugat dengan berkata “ah” dan itu 
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ditanggapi serius oleh penggugat, sehingga selalu menolak untuk digauli, itu 

berlangsung selama satu bulan sampai penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul 

lagi.bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2017 terjadi pertengkaran dan perselisihan 

yang besar dan tergugat meninggalkan rumah yang didiami bersama tergugat, dan 

selama berpisah pihak tergugat dan keluarga terus membujuk penggugat agar mau 

kembali lagi, namun tidak pernah ada tanggapan dari penggugat. Pada tanggal 29 

Agustus 2017 penggugat mengirim pesan via WhatsApp kepada tergugat minta 

dikembalikan semua yang sudah diberikan penggugat kepada tergugat, tergugat 

beranggapan bahwa isi pesan dari penggugat itu jauh dari kesan baik, tergugat selama 

ini merasa pernikahannya tidak lebih dari satu bulan dan belum menjalankan tugas 

sebagai istri, karena hal ini tergugat beranggapan bahwa penggugat seperti hanya 

mencari status menikah, dan itu disampaikan pula oleh teman penggugat kepada ibu 

tergugat. Dalam jawaban tergugat/penggugat rekonvesi meminta majelis hakim 

memutus perkara sebagai berikut: 

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan 

tidak dapat diterima 

2. Bahwa tergugat dalam pernikahan ini merasakan penggugat tidak layak 

sebagai istrinya karena perubahan penggugat setelah menikah dan tidak bisa 

dinasehati lagi 

3. Menyatakan batal pernikahan tergugat dengan penggugat yang 

melangsungkan pernikahan  pada tanggal 8 Juli 2017. Dan dicatat oleh 

pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelua Tabalong 
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4. Menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor: 0109/08/VII/2017 

tanggal 8 Juli 2017, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena 

pada waktu bersama dalam berumah tangga penggugat dan tergugat kurang 

dari satu bulan dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena 

penggugat terus menolak dengan alasan belum siap untuk digauli. 

Bahwa tergugat tidak pernah menginginkan barang-barang tersebut, namun 

penggugat memberikan secara sembunyi-sembunyi dan masih banyak perberian 

lainnya, dan semua barang milik pribadi penggugat sudah dikembalikan ke rumah 

tante penggugat, dan yang tidak bisa dikembalikan cuma makanan yang dibawakan 

penggugat setiap kali datang kerumah tergugat.  

Bahwa setelah menikah penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai 

istri yang baik jadi Tergugat meminta haknya dikembalikan, yaitu uang tergugat 

sebesar Rp40.000.000,00 serta cincin seharga Rp3000.000,00 yang dititipkan tiga 

bulan sebelum perkawinan kepada penggugat, karena dalam perkawinan tidak 

terlaksananya kewajiban nikah, hanya syarat nikah saja yang terpenuhi yaitu adanya 

mahar dan wali, penggugat menginginkan hartanya dikembalikan tetapi hak tergugat 

masih dikuasai oleh penggugat. 

Bahwa hanya terlaksanya syarat dan rukun nikah saja, namu tidak 

terlaksananya kewajiban setelah menikah, disebabkan Penggugat menolak digauli, 

sehingga tidak terpenuhinya hak tergugat oleh penggugat, yakni hubungan suami 

istri, maka tergugat juga minta dikembalikan uang tergugat sebesar Rp40.000.000,00 

beserta cincin penggugat kepada tergugat selaku suami. 
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B. Putusan Hakim terhadap Putusan 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm 

1. Pertimbangan Majelis hakim dalam Memberikan Putusan  

Dalam Konvensi 

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat 

kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, 

namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai 

dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, maka harus dilaksanakan mediasi, dan 

berdasarkan kesepakatan para pihak menunjuk seorang Hakim Mediator, yang 

dituangkan dalam penetapan, dan dari laporan hasil mediasi tersebut menyatakan 

bahwa upaya mediasi gagal. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 

Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah ditemukan suatu kaidah hukum 

bahwa dalam perceraian, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah 

masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang 

menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut.   

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka alasan perceraian 

yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan 

penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya dapat 

dikabulkan. 
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Berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang telah diajukan di depan Majelis 

Hakim Bahwa penggugat dengan tergugat belum pernah melakukan hubungan suami 

istri (qobla dukhūl) setelah pernikahan, dengan keadaan ini rumah tangga sedemikian 

rupa telah memenuhi isi kehendak Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 975 jo. Pasal 116 

(f) Kompilasi Hukum Islam. 

 

Dalam Rekonvensi 

Berdasarkan apa yang dituntut tergugat yang disebutnya sebagai uang titipan 

atau jujuran sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) beserta cincin 

seharga Rp3000.000,00 (Tiga juta rupiah), agar pihak penggugat konvensi/tergugat 

rekonvensi mengembalikan kepada penggugat rekonvensi/tergugat konvensi, dalam 

persidangan walaupun sudah diberi waktu untuk pembuktian, namun tergugat 

menyatakan mencukupkan dengan bukti penggugat saja, tergugat tidak bersedia 

untuk membuktikan dalil-dalil tuntutannya, baik berupa alat bukti tertulis ataupun 

saksi-saksi, sehingga dengan demikian tuntutan penggugat rekonvensi/tergugat 

konvensi harus ditolak. 

Bahwa dalam perkawinan penggugat konvensi/tergugat rekonvesi dengan 

penggugat rekonvensi/tergugat konvensi tidak pernah melakukan hubungan badan 

sebagaimana layaknya suami istri selama lebih kurang 27 hari kumpul. Jika terjadi 

perceraian, maka mahar dapat dikembalikan separu kepada penggugat 

rekonvensi/tergugat konvensi, hal ini  jika istri/penggugat konvensi/tergugat 

rekonvensi besedia digauli, sementara suami enggan atau tidak mau memberikan 
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nafkah batin tersebut, sedangkan dalam kasus ini yang tidak bersedia digauli adalah 

istri/penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi, maka mahar dapat dikembalikan 

seluruhnya, dan yang yang disebutkan dalam akad nikah. 

Mahar yang disebut dalam Buku Kutipan akta nikah berjumlah Rp817.000,00 

(Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), tidak ada menyebut uang Rp40.000.000,00 

(Empat puluh juta rupiah) dan cincin, oleh karena itu Majelis Hakim hanya dapat 

mengabulkan sejumlah yang tersebut dalam Buku Kutipan akta nikah yaitu sebesar 

Rp817.000,00 (Delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). 

 

C. Analisis Bahan Hukum 

1. Analisis Dasar atau Dalil yang digunakan Hakim dalam Memutus Perkara 

Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm. 

menelaah perkara pengembalian mahar seluruhnya dari perceraian qobla dukhūl 

Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm. yang diuraikan dalam salinan putusan Pengadilan 

Agama Banjarmasin, Majelis Hakim Banjarmasin mengabulkan gugatan Penggugat, 

karena sudah tidak dapat dipertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

disebabkan terjadinya perselisihan terus menerus (cekcok), hal ini tertera dalam Pasal 

19 (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa 

“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
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ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
44

 Dan di depan 

persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan berlangsung 

tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau qobla dukhūl dengan alasan istri 

datang bulan dan belum siap. 

Inti dari permasalahan dalam perkara tersebut adalah perceraian qobla dukhūl 

yang mahar istri dikembalikan seluruhnya senilai Rp817.000,00 kepada suami. 

Fakta-fakta hukum di dalam persidangan yaitu: pengguggat dan tergugat 

menikah selama dua puluh tujuh hari penggugat selalu menolak tergugat untuk 

digauli dengan alasan datang bulan dan belum siap, penggugat juga tersinggung atas 

teguran tergugat jika di nasihati, itulah penyebab pertengkaran dalam rumah tangga 

mereka, tergugat juga merasa hak-haknya sebagai suami tidak diberikan dan 

penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, saat penggugat keluar dari 

tempat tinggal bersama, tergugat sudah melakukan usaha damai dan membujuk agar 

penggugat mau pulang namun penggugat tidak mau, tergugat  meminta agar uang 

titipan atau jujuran sebesar Rp 40.000.000,00 beserta cincin yang senilai 

Rp3.000.000,00 di kembalikan oleh penggugat karena tergugat merasa ditipu oleh 

penggugat. 

Pertimbangan hakim: karena telah terjadi perselisihan yang terus-menerus 

antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara penggugat dan Tergugat 
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Undang-undang R. I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (Bandung: Citra Umbara), hlm. 357. 
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sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi, karena rumah tangga 

keduanya telah pecah belah (Marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan atau 

perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddaah  dan rahmah 

sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Ar-Rum:21, dan pasal (1) Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai atau 

terialisasi dengan baik. 

                          

                      

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir”.
45

 

   

Bahwasanya pernikahan penggugat dan tergugat hanya berlangsung selama dua 

puluh tujuh hari dan selama pernikahan itu tidak pernah melakukan hubungan suami 

istri jika terjadi perceraian. Maka, dapat dikembalikan separuh mahar kepada 

Tergugat, hal ini tertera pada pasal 35 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa 

“suami yang mentalak istrinya Qobla Al Dukhul wajib membayar setengah mahar 

yang telah ditentukan dalam akad nikah.”
46

 hal ini jika istri/penggugat bersedia 

digauli tetapi suami/tergugat enggan atau tidak mau memberi nafkah batin kepada 
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Departemen R.I. Lok Ccit., hlm. 572. 
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Undang-undang R. I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(Bandung: Citra Umbara), hlm. 360. 
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istrinya/penggugat. Sedangkan dalam kasus ini yang tidak bersedia atau tidak mau 

untuk digauli adalah istri/penggugat, maka mahar dapat di kembalikan seluruhnya 

kepada suami/tergugat dan hanya yang di sebutkan dalam akad nikah. Sementara 

mahar yang disebut dalam buku Kutipan Akta Nikah senilai Rp817.000,00, tidah ada 

menyebut uang Rp40.000.000,00 dan cincin. Oleh karena itu majelis hakim hanya 

dapat mengabulkan sejumlah yang tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah yaitu 

sebesar Rp817.000,00. 

Berdasarkan kitab I‟anatut Thalibin Sayyid Abu Bakr berpendapat bahwa: 

ٌْ َرَكُشًا َيْيًشا  نَ أَْكثَُش ِيْنوُ َجْيًشا نَِزَيوُ َيبَعقََذ بِِو إِْعخِبَبًسا بِبْنَعْقذِ ًَ ًَ ا  ِسّشً
47

 
“Apabila mahar disebut dengan rahasia dan dinyatakan jumlah yang lebih 

banyak, maka yang berlaku adalah yang diaqadkan”. (I‟anatut Thalibin III: 

335). 

 

Penulis menemukan dalam kitab I‟anatut Thalibin dan dalam matannya Syekh 

Zainuddin Al-Malibary menjelaskan; Bahwa mahar yang diucapkan dalam rahasia 

(mahar yang hanya diketahui keluarga kedua belah pihak yang terdiri dari wali, istri 

yang pintar dan suami dan belum di depan orang banyak) lebih banyak dari mahar 

yang diucapkan di dalam akad secara terang-terangan dan tercatat dalam kutipan akta 

nikah, maka yang berlaku adalah mahar yang di dalam akad tersebut yaitu mahar 

dalam kutipan akta nikah atau mahar dalam akad terang-terangan. Dalam kasus ini 

mahar yang diucapkan saat akad nikah adalah  Rp817.000,00 sedangkan suami 

memberikan jujuran di luar akad sebesar Rp40.000.000,00 berseta cincin senilai 
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Sayyid Abi Bakr al-Masyhur, I’anatut Thalibin, Jus 3 (Indonesia: Daru Ahyail kutubi al-

„Arabiyati), hlm. 399. 
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Rp3.000.000,00, maka yang dikembalikan sesuai dengan keputusan hakim adalah 

mahar yang didalam akad dan tercatat dalam kutipan akta nikah tersebut yaitu 

Rp817.000,00. Sedangkan jujuran sebesar RP.40.000.000,00 beserta cincin senilai 

Rp3000.000,00 tersebut hanyalah pemberian suami kepada istri di luar akad yang 

tidak termasuk dalam mahar yang diakadkan.   

Hakim mengambil fatwa atau pendapat dari Sayyid Abu Bakr sebagai dasar 

hukum dalam memutus perkara perceraian qobla dukhūl yaitu mahar yang 

dikembalikan adalah mahar yang disebutkan di dalam akad dan tercatat dalam 

kutipan akta nikah, sedangkan uang jujuran yang diberikan oleh suami kepada istri 

tidak dapat dikembalikan. Dalam persidangan suami/tergugat meminta jujuran yang 

diberikan kepada istri/penggugat di kembalikan uang Rp40.000.000,00 beserta cicin 

senilai Rp3000.000,00, karena pernikahannya hanya terlaksana syarat rukun nikah 

akan tetapi tidak terlaksananya kewajiban setelah menikah, istri/penggugat menolak 

kewajibannya sebagai istri yang sah yaitu melayani suami, dan suami/tergugat merasa 

di jebak dalam status pernikahan istri/penggugat. Namun, hakim tidak dapat 

mengabulkan permintaan suami/tergugat karena sesuai dengan fatwa atau pendapat 

dari Sayyid Abu Bakr bahwa mahar yang dirahasiakan atau hanya kedua belah pihak 

keluarga suami istri yang mengetahuinya tetapi tidak disebutkan di dalam akad maka 

tidak dapat dipermasalahkan, itulah dasar hukum hakim dalam memutus mahar 

dikembalikan seutuhnya.  

Mahar merupakan suatu pemberian yang wajib diberikan oleh seorang calon 

suami kepada calon istrinya ketika berlangsungnya proses akad nikah. Oleh karena 
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itu, jika pemberian itu terjadi sebelum akad nikah adalah pemberian sukarela biasa 

atau sering disebut masyarakat banjar adalah jujuran, sedangkan pemberian sesudah 

akad nikah disebut dengan nafaqah. Dan pemberian diberikan ketika proses akad 

nikah itu hanya untuk calon istri saja, jika diberikan kepada orang lain, maka 

pemberian tersebut tidak disebut mahar.
48

 Banyak terjadi permasalahan jujuran dalam 

masyarakat banjar khususnya, mereka memberikan jujuran yang lebih banyak 

dibandingkan mahar, saat terjadi perceraian qobla dukhūl yang dipermasalahkan atau 

diminta pihak laki-laki adalah jujuran tersebut, sedangkan fatwa Sayyid Abu Bakr 

dalam kitabnya I‟anatut Thalibin yang berlaku adalah yang diakadkan.  

Diketahui dari dalil yang disampaikan oleh suami bahwa tidak dapat 

dibuktikan, maka hakim memutuskan untuk tidak menetapkan pengembalian seluruh 

jumlah dari  jujuran tersebut. Sehingga di dalam putusan ditetapkan bahwa si istri 

hanya mengembalikan jumlah mahar yang tertulis di kutipan akta nikah. Dalam tanya 

jawab di muka sidang pengadilan, para pihak menurut hukum mengenai peristiwa 

atau hubungan hukum yang telah terjadi, berupa fakta-fakta yang cukup menurut 

hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya 

peristiwa atau hubungan.
49

 Pengadilan atau hakim tidak boleh hanya berdasarkan atas 

keyakinannya belaka akan tetapi harus pula didasarkan kepada dalil-dalil yang 
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dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti 

dipersidangan.
50

 

Berdasarkan dari dasar hukum yang digunakan hakim, hal tersebut telah tepat. 

Dikarenakan dalam masyarakat yang dipandang adalah jujuran, dalam masyarakat 

Banjar jujuranlah yang menjadi patokan seorang wanita tersebut, misalkan wanita 

tersebut sarjana maka jujurannya lebih tinggi dibandingkan yang lulusan SMA, dan 

mahar hanya dipandang sebagai formalitas saja. Mahar kebanyakan lebih sedikit dan 

bisa berupa pajangan saja. Dan jika terjadi perceraian maka dari pihak laki-laki 

mempermasalahkan jujuran, padahal dalam islam jujura hanya sebagai pemberian 

biasa. Dengan putusan hakim yang menyebutkan bahwa mahar yang berlaku adalah 

didalam akad, walaupun sedikit tetap itu yang berlaku. 

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor: 

1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm. 

Putusan majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai Nomor 

1162/Pdt.G/2017/PA/Bjm tersebut yaitu Hakim menjatuhkan talak satu bain sugrhra 

kepada pengugat dan tergugat dan mengembalikan mahar seluruhnya kepada 

Penggugat sebesar Rp817.000,00 karena Penggugat dan Tergugat selama pernikahan 

dalam waktu dua puluh tujuh hari tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau 

qobla dukhūl dikarenakan si istri/penggugat selalu menolak digauli oleh 

suami/tergugat dengan alasan datang bulan dan belum siap. Sehingga hakim 
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mengadili bahwa mahar dikembalikan seluruhnya karena kesalahan istri yang selalu 

menolak untuk digauli suaminya. 

 Menurut hakim yang penulis wawancarai tergugat menginginkan uang titipan 

atau jujuran sebesar Rp40.000.000,00 beserta cincin senilai Rp3000.000,00 namun 

majelis hakim tidak dapat mengabulkan permintaan tersebut, karena yang tertulis 

dalam Kutipan Akta Nikah maharnya hanya Rp817.000,00 dan tergugat tidak dapat 

mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil yang di kemukakan 

dipersidangan. Maka sebagai gantinya mahar tersebut dikembalikan seluruhnya, 

sebagai kompensasi dari Rp40.000.000,00 tersebut walaupun tidak sebanding namun 

hanya itu yang bisa dikembalikan. penggugat juga memang dari awal ingin 

mengembalikan mahar tersebut namun tergugat menolaknya dengan alasan karena 

mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istri, maka dari itu Tergugat tidak 

ingin mahar itu dikembalikan namun tergugat menuntut akan jujuran tersebut. Hakim 

juga menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan itu diluar persidangan saja 

dengan cara kekeluargaan yang baik, karena pernikahan ini juga di mulai dengan 

baik.
51

 

Penulis menemukan fatwa atau perdapat dari Syekh Ibnu Tamiyyah dalam kitab 

Kumpulan Fatwa Ibnu tamiyyah bahwa: 

ٍُْخ اإِلْسلَ  قَبَل َش ُ  -ِو ًَ وُ َّللاه ًَ  :-َسِح

 فَْصٌم:

شْ  إَرا َخلَ  ًَ ُجُم بِبْن نََعْخوُ نَْفَسيَب ِينَ انشه ًَ ْطءِ  أَِة فَ ٌَ نَْى ٌَطَأَ  اْن شه َيْيُشىَب فًِ ىَب؛ نَْى ٌَْسخَقِ ًَ

ذ َيْزىَِب اإلِ  ًَ أَبًِ اْنبََشَكبانهِزي  -َيبِو أَْح ًَ ِث َرَكَشهُ أَْصَحببُوُ: َكبْنقَبِضً أَبًِ ٌَْعهَى 
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ب  ًَ ٍِْشِى َغ ٍِْشِه يِ  -ًَ َغ إَِرا ًَ ًَ أَبًِ َحنٍِفَتَ.  ًَ  ًِّ بفِِع انشه ًَ ِت اْْلَْسبََعِت: َيبنٍِك  ًه نه اْْلَئِ

ْطئِيَب نَْى ٌَْسخَقِشه  ًَ ْنوُ ِيْن  كِّ ًَ لَ َييْ  اْعخََشفَْج بِأَنهيَب نَْى حُ ًَ ٍِْو  ُشىَب بِبحِّفَبقِِيْى.  ٌَِجُب نَيَب َعهَ

اهُ فَإِنهيَب حَْفخَِذي  ٌَ إَِرا َكبنَْج ُيْبِغَضتً نَوُ ُيْخخَبَسةً ِس ًَ نَفَقَتٌ َيب َداَيْج َكَزنَِك بِبحِّفَبقِِيْى. 

نَْفَسيَب ِيْنوُ.
52

 
 

Syaikhul Islam berkata: 

Jika suami dan istri sudah berdua-duaan tetapi istri menolak digauli sehingga 

suami belum bisa menggaulinya, maka maharnya belum ditetapkan dalam 

mazhab Imam Ahmad yang disebutkan oleh para sahabatnya seperti Al Qadhi 

Abu Ya‟la, Abu Barakat dan selainnya, serta menurut Imam Empat, Yaitu 

Malik, Asy-Syafi‟i, dan Abu Hanifah. Jika istri mengaku bahwa ia tidak 

membiarkan suaminya menggaulinya, maka mahar tidak ditetapkan menurut 

pendapat yang disepakati. Suami juga tidak wajib memberi nafkah kepada 

istrinya selama istrinya bersikap seperti itu menurut pendapat yang mereka 

sepakati.
53

 

 

Berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Taimiyyah tersebut penulis memahami yang 

dimaksud mahar tidak ditetapkan kepada istri adalah mahar yang diberikan oleh 

suami tidak tetap sepenuhnya milik istri, artinya bahwa mahar tersebut wajib 

dikembalikan separo atau semua, pendapat tersebut disepakati oleh muridnya yaitu 

Al-Qadhi Abu Ya‟la, Abu Barakat dan selain kedua tersebut, serta menurut Empa 

Mazhab yaitu Malik, Asy-Syafi‟i, dan Abu Hanafi jika istri mengakuinya bahwa ia 

tidak membiarkan suaminya untuk menggaulinya, maka mahar tidak disepakati 

menurut mereka. Dalam kasus ini selama Penggugat dan Tergugat menikah mereka 

tidak pernah melakukan hubungan suami istri, dikarenakan istri tidak mau digauli  

sehingga suami tidak melakukannya maka majelis hakim menetapkan bahwa mahar 
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dikembalikan seluruhnya. Istri menolak untuk digauli maka istri dianggap nusyuz 

kepada suami hal ini suami tidak wajib menafkahinya selama istri tidak merubah 

sifatnya. Sebagai istri seharusnya taat pada perintah suami dan bersedia digaulli 

karena itu sudah sepatutnya sebagai istri yang taat. Sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Istri dapat 

dianggap nusyuz ia jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”.
54

 Pasal 83 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang 

istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh 

hukum islam”.
55

 nusyuz adalah maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada 

suaminya pada apa-apa yang yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya untuk 

ditaati, sehingga ia seolah mengangkat dan meninggikan dirinya dihadapan 

suaminya.
56

   Para suami wajib memberikan nafkah kepada para istrinya, selama istri-

istrinya tidak berbuat nusyuz terhadap suami. Jika istri nusyuz seperti tidak mau 

diajak bertempat tinggal di rumah yang disediakan oleh suami, meninggalkan rumah 

tanpa izin suami, menolak melakukan hubungan suami istri tanpa ada udzur, 

memaksakan diri untuk meniti karir padahal suami telah memberikan nafkah yang 

cukup, maka gugurlah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya 
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selama masa nusyuz tersebut berlangsung.
57

 Dalam kitab Al-Mugni tentang gugur 

atau rusaknya mahar dan tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah apabila 

seorang istri belum bisa disetubuhi karena masih kecil, lalu walinya meminta agar 

menyerahkannya dan memberi nafkah kepadanya maka hal ini tidak wajib bagi 

suami, karena nafkah itu sebagai ganti dari bersenang-senang (bersetubuh). Oleh 

karena itulah nafkah gugur bila terjadi nusyuz (pembangkangan istri) karena istri yang 

seperti ini tidak bisa disetubuhi. Adapun bila sang istri telah dewasa tapi dia 

menolaknya atau dilarang oleh walinya maka suami juga tidak wajib memberi 

nafkah, karena dia sama saja statusnya membangkang dia tidak mau menyerahkan 

sesuatu yang wajib diberikan kepada suaminya, sehingga suami tidak wajib 

menyerahkan nafkah berupa kompensasi dari kenikmatan. Setiap kondisi yang  

mewajibkan memberi nafkah kepada istri maka sang suami wajib memberi mahar 

apabila diminta. Sedangkan kondisi dimana istri tidak wajib dinafkahi seperti istri 

yang masih kecil dan istri yang menolak disetubuhi, maka menurut Abu Abdillah bin 

Hamid wajib hukumnya menyerahkan mahar, dan ini adalah pendapat imam syafi‟i. 

Karena mahar itu merupakan kompensasi dari kepemilikkan kemaluan dan suami 

telah memilikinya. Berbeda dengan nafkah yang merupakan kompensasi dari masalah 

kemaluan. Akan tetapi segolongan ulama menolak pendapat ini dengan mengatakan, 

“Mahar telah dimiliki istri sebagai ganti dari kepemilikan suami atas kemaluannya 
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sehingga istri tidak bisa menuntut secara sempurna kecuali bila suami bisa memberi 

kompensasi secara sempurna.”
58

 

Penulis mengamati dalam putusan Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm bahwa 

penggugat/istri yang menolak untuk digauli oleh tergugat/suaminya dengan alasan 

pertama karena datang bulan, dan saat suami meminta lagi untuk menggauli istrinya, 

namun istrinya menolak lagi dengan alasan belum siap sampai pernikahan mereka 

retak dan hanya bertahan selama dua puluh tujuh hari. Sikap penggugat/istri termasuk 

sikap istri yang nusyuz, maka dalam kitab Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyyah 

mengatakan bahwa istri yang menolak untuk digauli tidak wajib bagi suami memberi 

nafkah selama sikapnya masih seperti itu. Dan dalam kitab Al-Mugni pendapat dari 

Ibnu Qudamah jika istri tidak bisa disetubuhi baik ia masih kecil atau ia sudah 

dewasa dan menolak untuk digauli maka nafkah tidak wajib diberikan kepada istri 

karena nafkah adalah kompensasi dari kenikmatan atau bersenang-senang, semua 

ulama sepakat dengan hal itu. Namun dalam hal mahar Abu bin Hamid wajib 

hukumnya menyerahkan mahar, dan ini adalah pendapat dari Imam Syafi‟i. Karena 

mahar meruapakan kompensasi kepemilikan kemaluan dan suami telah memilikinya, 

akan tetapi berbeda dengan segolongan ulama yang penolak pendapat tersebut dengan 

mengatakan ”Mahar telah dimiliki istri sebagai ganti dari kepemilikan suami atas 

kemaluannya sehingga istri tidak bisa menuntut secara sempurna kecuali bila suami 

bisa memberikan kompensasi secara sempurna.” Maksud dari ulama menolak 
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pendapat Abu bin Hamid adalah jika istri tidak dapat memberikan dirinya sepenuhnya 

kepada suami maksudnya tidak dapat disetubuhi maka maharnya itu dapat kembali 

separuh kepada suami dengan alasan istri tidak mau disetubuhi. Adapaun pendapat 

Abu bin Hamid menyatakan bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istri 

sepenuhnya atau sempurna itu bertentang dengan segolongan ulama. 

Penulis menalaah kasus dalam putusan gugat cerai Nomor: 

1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm adalah perbuatan atau sikap penggugat menolak disetubuhi 

oleh Tergugat adalah istri yang nusyuz kepada suami yang mengakibatkan mahar 

dikembalikan separuh dan bagi suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya 

tersebut selama ia masih membangkang. Dalam pertimbangan hukum pada kasus ini 

hakim mengadili dalam rekonvensi bahwa perkawianan penggugat dengan tergugat  

tidak pernah melakukan hubungan suami istri selama lebih kurang dua puluh tujuh 

hari, jika terjadi perceraian maka mahar dapat dikembalikan separu kepada tergugat, 

hal ini jika istri/penggugat bersedia digauli sementara suami/tergugat enggan atau 

tidak mau memberikan nafkah batin. Sedangkan dalam kasus ini yang tidak bersedia 

adalah istri/penggugat, maka mahar dapat dikembalikan seluruhnya, dan yang hanya 

disebutkan dalam akad nikah. Selain halnya istri nusyuz hakim menetapkan 

kembalinya mahar seluruhnya karena kompensasi dari jujuran Rp40.000.000,00 

beserta cincin senilai Rp3000.000,00 yang dituntut oleh tergugat. Dalam wawancara 

yang penulis lakukan kepada Ketua Majelis Hakim menurut hakim keputusan 

tersebut sudah  memenuhi asas keadilan. Karena peradilan menurut UUD 1945 harus 

menganut asas keadilan, asas kepastian hukum, asas manfaat sehinnga mahkamah 
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tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi Undang-Undang melainkan juga harus 

menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna subtantif undang-undang 

itu sendri.
59

  

 Berdasarkan pengakuan dan bukti yang diberikan oleh penggugat dan tergugat 

maka majelis hakim memberikan pertimbangan hukum untuk menghukum 

Penggugat/istri dengan mengembalikan mahar seluruhnya sebesar Rp817.000,00 

karena istri tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, dan pengembalian mahar 

seluruhnya tersebut dikarenakan tergugat/suami meminta jujuran yang diberikan saat 

sebelum akad nikah dikembalikan karena tergugat/suami merasa haknya sebagai 

suami tidak diberikan oleh penggugat/istri, namun jujuran bukan termasuk mahar 

jujuran hanya pemberian biasa seorang calon suami kepada calon istri, dan saat 

dipersidangan suami tidak dapat memberikan bukti maupun saksi untuk memperkuat 

dalilnya. Oleh karena itu hakim tidak dapat memutus mengembalikan jujuran 

tersebut. 

Menurut penulis pertimbangan majelis hakim tentang hal tersebut sudah tepat 

ada bahwa istri/tergugat harus mengembalikan mahar tersebut seluruhnya. dan 

penulis berkesimpulan bahwa putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, karena fakta 

yang dikemukakan pada persidangan terbukti bahwasanya penggugat tidak 

menjalankan kewajiban istri dengan baik sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi: “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti 
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lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam”.
60

 

Menurut penulis dalam syari‟at islam adalah untuk memberikan adanya rasa keadilan, 

kemaslahatan, dan kasih sayang. Untuk memenuhi rasa keadilan maka dibentuk 

lembaga yang dapat memberikan rasa keadilan diantaranya yaitu Pengadilan Agama, 

ketika hakim akan memberikan keputusan atas gugatan yang diajukan, maka hakim 

boleh berijtihad/mencari kebenaran dan rasa adil di dalamnya sesuai dengan syari‟at 

islam. Maka penulis berkesimpulan bahwa pengembalian mahar seluruhnya pada 

perkara Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.bjm, hal tersebut sudah sesuai dengan hal-hal 

yang disyari‟atkan oleh agama islam, yaitu memberikan rasa keadilan. 

Dari kaidah asasi ketiga yaitu  

ٍِْسٍشُ  َشقهوُ حَْجهُِب انخَ ًَ  ان
“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

61
 

 

Dari kaidah tersebut dimunculkan kadiah lain, yaitu: 

 إِحهَسعَ  إَِرا َضبَق اْلَْيشُ 
“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.” 

 

Hal tersebut berkaitan dengan kasus ini, hakim berijtihad dalam memutus 

perkara nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm dengan mengembalikan mahar seluruhnya 

dari Rp817.000,00 dikarenakan hakim melihat bahwa istri tidak menjalankan 

kewajibannya sebagai istri yang taat, maka hakim memperluas hukum mahar yang 

dikembalikan separu menjadi seluruhnya. 
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Hal ini sesuai dengan dalam Undang-undang No 4 tahun 2004 atas perubahan 

Undang-undang No 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 28 ayat 

(1) yang berbunyi: “seorang hakim menggali, mengikuti dan memahami nila-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
62

 Menurut penulis hakim 

Pengadilan Banjarmasin pada memutus perkara gugat cerai Nomor: 

1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm telah mengikuti aturan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 

2004 tentang kekuasaan kehakiman. 
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