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“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka 

kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 

keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”” 
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ABSTRAK  

Secara konstitusional menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maupun 
Pasal 1 Ayat (3) huruf b UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 
menyebutkan secara tegas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus 
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 
1945. Satu hal yang penulis jumpai mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi 
kaitannya dengan peradilan agama adalah ketika Mahkamah Konstitusi 
melakukan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan, yang diajukan oleh Halimah Agustina seorang warga Menteng, 
khususnya mengenai ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Perkawinan yang 
dipandang merugikan hak konstitusional Pemohon seperti yang dijamin di dalam 
konstitusi terutama Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1) Bagaimana putusan MK 
mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 2) 
Bagaimana analisis hukum islam mengenai putusan MK No. 38/PUU-IX/2011. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library 
research), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentatif. 
Sumber data primernya adalah putusan MK No. 38/PUU-IX/2011. Adapun 
metode pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan secara yuridis 
normatif dengan peraturan Perundang-undangan dan pertimbangan para hakim 
dalam memutuskan putusan tersebut. Jenis pendekatan ini adalah pendekatan 
hukum normatif yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka (dokumen) dan data sekunder. Dalam menganalisa data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. 

Atas usulan judicial review UU Perkawinan tersebut, Mahkamah Konstitusi 
melalui putusannya Nomor 38/PUU-IX/2011 menolak permohonan Halimah 
Agustina. Pada bagian pendirian Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, 
Negara bukan hanya berwenang mengatur (bevoeg te regel), tetapi justru memiliki 
kewajiban untuk mengatur (verpelich te regel). Menurut Mahkamah dalil 
Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945 tersebut merupakan ketentuan mengenai affirmative action dan tidak 
mengurangi kebebasan, namun peraturan tersebut bertujuan dalam rangka 
kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat luas, yakni agar pelaksanaan 
hak konstitusional seseorang tidak mengganggu hak konstitusional orang lain. 
MK dalam memutus perkara sudah seharusnya dalam putusannya memberikan 
ruang gerak dan keadilan bagi suami-isteri yang dalam keadaannya tidak mungkin 
bisa disatukan lagi dalam satu ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan 
lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam prespektif hukum 
substansinya adalah wujud dari peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua 
belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan 
yang dimohonkan oleh salah satu pihak maupun kedua belah pihak kepada 
pengadilan. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang 
menyatakan putusnya tali perkawinan merupakan wujud nyata dari prespektif 
hukumnya. 
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmannirrahim, 

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-

hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia 

dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian 

yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu 

berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam 

semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan 

para sahabatnya.  

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. 

Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis,  dengan niat dan tekad yang bulat 

akan kerja keras yang tidak akan pernah putus untuk menjinakkan waktu.  Selaras 

dengan semangat optimisme bahwa “sesungguhnya Allah akan memberikan 

kelapangan dari setiap kesulitan” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi 

ribuan rintangan yang selalu menghadang, Suatu kebanggaan tersendiri bagi 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas pamungkas setelah  di 

godok dalam kawah candra dimuka Institusi IAIN Walisongo.  

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan 

terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis 

terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis 

menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:  
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Nur Syamsudin, M.Ag. Selaku pembimbing II, yang telah bersedia 

membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan 

dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-

revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis 

dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif 

maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan  

terima kasih banyak jasa Bapak-bapak pembimbing sulit untuk penulis 

lupakan. 

4. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan  

Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-

Syakhsiyah, semoga Jurusan AS semakin lebih maju dan lebih baik tentunya. 

5. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo 

Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.  

6. Keluarga penulis, Ayahanda Ali Achmadi, Ibunda Siti Sa’adah, Kakanda Anis 
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mengarungi lautan keilmuan. Adinda yang terkasih Siti Mukayah, dengan 

kecerewetan dan support yang engkau berikan akhirnya menghantarkanku 

pada tujuan dan cita-cita. 

7. Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Syari’ah IAIN Walisongo semarang. 

Tempat berpijak kakiku dan berproses menempa karakter hidupku, “tangan 

terkepal dan maju kemuka”. 

8. Teman-taman 1 angkatan AS A 09 FAMILY, ingat kawan jika tua nanti kita 

telah hidup masing-masing ingatlah hari ini. Perpisahan sekarang adalah awal 

dari kita mengarungi bahtera kehidupan, kita ketemu di kemudian dalam reuni 

yg kita idamkan. 

9. “KORUT 122” canda tawa, siang malam, bahkan dimeja makan kita lalui 

bersama, terimakasih Husen, Arip “pooooooorrrr”, Munir, Yahsa, Sirot, Juki, 

Anjis, Tommy, Faidlol, kebersamaan yang takkan terlupakan kawan. 

10. Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu 

yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi 

amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis 

sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi  kesempurnaan 

skripsi ini 

Semarang, 28 Maret 2013 

Penulis, 

 
David Ubaidillah 
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