
BAB III 

KETENTUAN UMUM TENTANG THALAQ 

 

A.  Pengertian Thalaq 

Thalaq (perceraian) secara bahasa dan teks dalam nash yang bermakna 

thalaq berawal dari kata tha-la-qa (طلق) dengan bentuk mudhari‟ (يطلق) 

dengan bentuk masdar, ithlaq (اطالقا)  yakni melepaskan atau meninggalkan. 

Thalaq secara harfiah berarti membebaskan seekor binatang.
32

Kata ini 

dipergunakan dalam Syari‟at Islam untuk menunjukkan cara yang sah dalam 

mengakhiri suatu perkawinan.
33

 

Dalam hal ini ialah dimaksudkan thalaq diartikan melepaskan ikatan 

pernikahan atau mengakhirinya.
34

 Lebih lanjut Sayyid Sabiq dalam kitab 

karangannya Fiqihus Sunnah mendefinisikan thalaq dengan:  Melepas tali 

ikakatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.”
35

 

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-

Syafii memberikan definisi thalaq dengan: Thalaq ialah melepas tali akad 

nikah dengan kata thalaq dan semacamnya”.
36

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar 

dalam kitab Kifayataul Akhyar FiHalli Ghayatil Ikhtishar mengemukakan 
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definisi thalaq dengan: “Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan 

perkawinan.”
37

 

Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh‟Ala adzahibil Arba‟ah mendefinisikan 

talak dengan: “Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau 

mengurangi  pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.
38

 

Sedangkan thalaq menurut Undang Undang Perkawinan adalah 

putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU 

perkawinan untuk menjelaskan “thalaq” atau berakhirnya hubungan 

perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini 

menjadi suami istri. Untuk maksud perceraian itu ulama‟  Fiqihmenggunakan 

istilah  furqah  (berpisah).
39

 

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa thalaq adalah 

melepasikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu. 

Istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepas ikatan 

perkawinan adalah berkurangnya hak thalaq bagi suami yang mengakibatkan 

berkurangnya jumlah thalaq yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, 

dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam thalaq  raj‟i.
40

 

 

B.  Dasar Hukum Thalaq dan Macam-Macam Hukumnya 

Thalaq disyari‟atkan berdasarkan dalil yang bersumber dari Al-Qur‟an, 

As-Sunnah dan Ijma‟  Ulama‟. Firman Allah SWT : 
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„‟Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengancara 

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.‟‟ (Q.S. Al-Baqarah : 

229)
41

 

 

Kedua, sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi:
42

" Sesungguhnya 

thalaq itu bagi orang yang berhak menggauli istri." (HR. Sunan Ibnu Majah 

dan yang lain) 

Ketiga,  ijma‟  ulama sepakat bahwa thalaq disyari‟atkan dalam 

Agama Islam tanpa ada satupun ulama‟ yang menentang terhadap 

disyari‟atkannya thalaq.
43

 

Hukum thalaq berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasinya. 

Terkadang thalaq itu hukumnya mubah, tapi juga bisa juga menjadi makruh. 

Terkadang juga sunnah, tetapi bisa juga menjadi wajib dan bisa manjadi 

haram. Dengan demikian, thalaq hukumnya ada lima:  mubah,  makruh, 

sunnah,  wajib dan  haram.
44

 

Hukum thalaq menjadi  mubah,  jika sang suami membutuhkan hal itu, 

dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa 

bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti 

ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika 

pernikahan itu tetap dipertahankan. 
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Thalaq bisa menjadi makruh jika tidak dibutuhkan. Misalnya kondisi 

kondisi suami istri tersebut dalam keadaan yang stabil dan tidak ada 

perubahan yang menghawatirkan. Bahkan sebagian ulama‟ mengharamkan 

thalaq dalam kondisi yang seperti ini.
45

 Hal ini dilandaskan kepada hadis Nabi 

SAW  tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. 

Thalaq bisa menjadi sunnah jika sangat dibutuhkan. Hal ini terjadi 

demi mempertahankan pernikahan tersebut dari sesuatu yang bisa 

mendatangkan bahaya bagi hubungan suami atau istri.  

Seperti saat terjadinya perselisihan dan perpecahan diantara mereka. 

Dalam kondisi semacam ini jika pernikahan tersebut tetap dipertahankan, 

maka akan membahayakan sang istri, padahal Rasulullah Saw. bersabda:
46

 

„‟Diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya, dari Abdur Razzaq, dari 

Jabir Al-Ju‟fi, dari „‟Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah  

Saw. bersabda; tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh juga 

membalas perbuatan orang lain yang membahayakanmu‟‟ (H.R. IbnuMajah 

Dan yang lain)
47

 

Thalaq menjadi wajib bagi suami untuk menjatuhkannya kepada istri 

jika sang istri tidak istiqomah (komitmen) dalam melaksanakan perintah 

agama. Misalnya, istri sering meninggalkan shalat sedangkan ia tidak bisa lagi 
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untuk dinasehati dan tidak bisa lagi menjaga kehormatannya, maka sang 

suami wajib menceraikan istrinya tersebut.
48

 

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa apabila suami mendapati istrinya 

melakukan zina maka tidak dimungkinkan lagi suami mepertahankan istri 

yang demikian.
49

 Thalaq hukumnya menjadi  haram  dijatuhkan oleh suami 

bila kondisi sang istri dalam keadaan haid atau nifas.
50

 Begitu juga suami 

dilarang menjatuhkan thalaq tiga sekaligus dalam satu waktu.
51

 

1)  Putusnya Ikatan Perkawinan 

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan 

suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina 

keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap sepasang 

suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dimulai 

dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpateri sepanjang hayat 

masih dikandung badan.
52

 

Namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa 

memelihara kelestarian dan hidup bersama menjadi suami istri itu 

bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal 
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kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami dan istri itu tidak 

dapat diwujudkan.
53

 

Dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama antara suami 

istri, Syari‟at Islam tidak terhenti pada membatasi hak dan kewajiban 

timbal balik antara keduanya dan memaksakan keduanya hidup bersama 

dan memaksakan keduanya hidup bersama terus- menerus tanpa 

memperdulikan kondisi–kondisi obyektif yang ada dan timbul dalam 

kehidupan bersama, namun lebih dari itu Syari‟at Islam mengakui realitas 

kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan silih berganti, 

sehingga dengan kondisi yang demikian banyak hal yang menjadi faktor 

dan alasan yang menyebabkan berakhirnya atau terputusnya ikatan 

perkawinan suami-istri. 

2.  Macam-Macamnya 

Terputusnya ikatan suami istri jika ditinjau dari inisiatif dari pihak 

yang menghendaki akan putusnya ikatan, terbagi dalam:
54

 

a. Putusnya ikatan suami istri yang bukan kehendak dari pihak suami 

ataupun istri melainkan Allah SWT mencabut nyawa dari salah satu 

pihak (istri/suami) sehingga terputuslah ikatan suami istri (Kehendak 

Allah SWT dikarenakan ajal yang menjemput). 

b. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak suami dengan 

alasan dan ucapan tertentu kepada pihak istri (Thalaq). 
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c. Putusnya ikatan suami istri dengan inisiatif dari pihak istri yang 

menghendaki dikarenakan alasan tertentu dan suami tetap ingin 

mempertahankan ikatan suami istri tersebut (Khulu)
55

 

d. Selain dari pihak suami atau istri serta ajal yang menjemput, hakim 

dapat menetapkan keputusan bahwa ikatan perkawinan suami istri 

haruslah diputuskan dikarenakan “cacat” dalam keabsahan dari 

perkawinan tersebut (Fasakh).
56

 

Selain dari yang telah disebutkan diatas tentang putusnya 

perkawinan ditinjau dari pihak yang berinisiatif, terdapat beberapa hal 

yang menyebabkan hubungan suami istri yang halal menurut Agama Islam 

tidak dapat dilakukan (melakukan hubungan suami istri) namun yang tidak 

memutuskan hubungan ikatan perkawinan secara Syar‟i, yakni : 

a. Zhihar 

Zhihar adalah perbuatan seorang laki-laki yang mengatakan 

kepada istrinya, “kamu sama dengan ibuku (atau saudariku atau orang 

yang masih mahram dengannya baik dari segi nasab maupun sebab 

susuan)” dengan tujuan hanya ingin menghindari jimak dan 

bersenggama dengan istrinya. Ketika suami menyamakan istrinya 
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dengan wanita yang haram dinikahinya, maka dalam hal ini dihukumi 

zhihar.
57

 

Zhihar hukumnya adalah haram dan dilarang, sebagimana 

firmanAllah SWT : 

                 

                       

Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu, (mengangga 

istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu 

mereka.ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan 

mereka.dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan 

suatuperkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah SWT 

MahaPemaaf lagi Maha Pengampun”. (Q.S. Al-Mujadalaah : 2)
58

 

 

Ayat diatas menerangkan bahwa mereka (orang yang 

mendzihar) mengatakan perbuatan yang keji dan batil yang tidak ada 

dalam ajaran Islam. Bahkan, hal itu termasuk suatu kebohongan yang 

nyata serta diharamkan dalam Syari‟at Islam. Sebab, orang yang 

melakukan zhihar berarti telah mengharamkan sesuatu yang telah di 

halalkan oleh Allah SWT dan telah menjadikan istrinya sama dengan 

ibunya sendiri, padahal sesungguhnya tidak seperti itu.
59

 

Pada masa jahiliyah dikenal zhihar dikenal sebagai praktek 

untuk menjatuhkan thalaq atau cerai kepada istrinya. Namun setelah 
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datangnya Islam, zhihar dihapuskan dan dianggap sebagai sumpah 

yang terlarang.
60

 

Seorang yang melakukan zhihar diharamkan melakukan jimak 

dengan istrinya, sebelum ia membayar denda(kafarat) dari zhiharnya 

tersebut, sebagaimana firman Allah SWT: 

                          

                          

                            

                       

     

 
Orang-orang yang menzhihar istri mereka, Kemudian merekahendak 

menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajibatasnya) 

memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itubercampur. 

Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah SWTMaha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan (3). Barangsiapa yangtidak 

mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa duabulan berturut-

turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yangtidak Kuasa 

(wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orangmiskin. Demikianlah 

supaya kamu beriman kepada Allah SWT danRasul-Nya. dan Itulah 

hukum-hukum Allah SWT, dan bagi orang kafirada siksaan yang sangat 

pedih (4). (Q.S. Al-Mujadalah 3-4)
61

 

 

                                                           
60

Ahmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam ; Kontribusi Joseph Schacht, 

(Yogyakarta : UII Press, 2001), hlm. 19. 
61

Kementrian Agama RI, op. cit., hlm. 542 



 34 

Dari ayat diatas ditetapkan bahwa kafarat bagi orang yang 

melakukan zhihar adalah:
62

 

1) Memerdekakan budak  

2) Berpuasa dua bulan secara berturut-turut 

3) Memberi makan 60 orang miskin 

b. Ila‟  

Ila‟ secara bahasa adalah sumpah. Kata ila" adalah bentuk masdar 

dari kata ( ايالء-يؤلى–الى ). Karena itu, para ulama‟ mendefinisikan ila‟ 

dengan “sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan 

jimak dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya yang serupa 

untuk meninggalkan jimak dengan istrinya melalui vagina selama-lamanya 

empat bulan atau lebih.
63

 

Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa ila" tidak terjadi 

kecuali dengan lima syarat dibawah ini : 

1)  Suami mampu melakukan jimak secara fisik dan psikis 

2)  Bersumpah dengan nama Allah SWT atau dengan sifat-sifat-Nya,tidak 

dengan kata thalaq, perbudakan atau nadzar 

3)  Bersumpah meninggalkan jimak  melalui vagina 

4)  Bersumpah meninggalkan jimak  selama empat bulan atau lebih 
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5) Seorang istri yang disumpahi adalah istri yang mungkin untuk dijimak. 

Jika kelima syarat ini terpenuhi, maka sumpahnya dinamakan ila" dan 

hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum tentang ila‟ yang diatur 

dalam nash.
64 

Dan  jika salah satu dari mereka mencabut sumpahnya, maka tidak 

ada  lagi hukum ila‟‟.
65

 

Adapun dalil dari ila‟‟adalah firmanAllah SWT : 

                      

Kepada orang-orang yang meng-ilaa'  istrinya diberi tangguh empat bulan 

(lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka 

Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 

Al-Baqarah ; 226)
66

 

 

Adapun hukum dari ila‟ adalah haram di dalam Islam. Karena ila‟ 

pada hakikatnya adalah sumpah untuk meninggalkan suatu perbuatan yang 

wajib dilaksanakan oleh suami (nafkah batin bagi istri).
67

 

c. Li"an 

Li"an secara bahasa berasal dari kata la-"a-na (لعن) yang berarti 

mengutuk 
68

sedangkan menurut istilah dalam Hukum Islam, li"an ialah 

sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat 

zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang 

benardalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai 
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pernyataan bahwa ia bersedia menerima la‟nat Allah SWT jika ia berdusta 

dalam tuduhannya itu.
69

 

Adapun dasar hukum dari li‟an ialah firman Allah SWT :
70

 

                         

                      

                     

                          

         

 
“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak 

ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian 

orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah SWT, 

Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (6)Dan 

(sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah SWT atasnya, jika dia termasuk 

orang-orang yang berdusta (7) Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh 

sumpahnya empat kali atas nama Allah  SWT Sesungguhnya suaminya itu 

benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. (8) Dan (sumpah) yang 

kelima: bahwa laknat Allah  SWT atasnya jika suaminya itu termasuk 

orang-orang yang benar. (Q.S. An-Nuur 6-9)
71

 
 

Agar li‟an sah hukumnya, maka disyaratkan suami istri tersebut 

haruslah orang mukallaf  (baligh dan berakal sehat)  yang menuduh 
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istrinya dengan tuduhan zina dan dia berdusta dengan tuduhan tersebut 

hingga saat terjadinya li‟an. Kemudian hal tersebut akan diputuskan oleh 

hakim yang mengadili. Jika li‟an tersebut telah usai dengan sempurna 

yaitu terpenuhi syarat syarat sahnya, maka yang akan terjadi adalah hal 

berikut : 

1)  Telah menggagalkan hukuman menuduh (qadaf) dari sang suami 

2)  Telah terjadi perceraian kedua belah pihak dan diharamkan bersatu 

kembali untuk selama-lamanya 

3)  Jika suami menghapuskan status keturunan anak yang ada dalam 

kandungan istri darinya didalam li‟an, dengan mengatakan “bayi yang 

dikandungnya bukan benih dariku maka anak itu tidak punya 

hubungan keturunan dengan suaminya.
72

 

3.  Macam-Macam Thalaq 

Thalaq terbagi kepada dua macam:
73

 

a.  Thalaq Sunnah
74

 

Yang dimaksud dengan thalaq sunnah adalah thalaq yang 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Syari‟at Islam, seorang suami 

menthalaq istri yang sudah pernah disetubuhi dengan satu kali thalaq 

pada saat istri. 
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Dalam redaksi lain di sebut juga dengan  thalaq sunni dalam 

keadaan suci dan tidak lagi disentuh selama waktu suci tersebut.
75

 

Sebagai dasarnya adalah firman Allah SWT : 

……             

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (QS. At-Thalaq ; 1)
76

 

 

Maksudnya ialah thlaq yang sesuai dengan ajaran Syari‟at 

Islam adalah menjatuhkan satu kali thalaq, kemudian dilanjutkan 

dengan rujuk, kemudian dithalaq untuk kedua kalinya kemudian 

dilanjutkan dengan rujuk lagi.  

Setelah itu, jika seorang suami yang menthalaq istrinya setelah 

rujuk yang kedua ini, maka dia dapat memilih antara terus 

mempertahankan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan 

baik.
77

 

Dalam hal ini dinamakan thalaq sunnah dikarenakan berbagai 

pandangan.
78

Pertama, dari segi jumlah. Karena, dia menjatuhkan 

thalaq kepada istrinya sebanyak satu kali dan meninggalkannya 

sampai masa iddahnya. 
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Kedua, dari segi waktu. Karena, dia menjatuhkan thalaq 

kepada istrinya dalam keadaan suci dan belum digauli sebagaimana 

dalam firman Allah SWT di atas. 

b.  ThalaqBid‟ah
79

 

Thalaq bid‟ah adalah thalaq yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Syari‟at Islam, lebih singkatnya yakni thalaq yang terjadi 

dalam kondisi yang diharamkan atau tatacara pelaksanaannya tidak 

dibenarkan dalam Syari‟at Islam. Seperti seorang suami yang 

menthalaq istri sebanyak tiga kali dengan satu kali ucapan atau 

menthalaq tiga kali secara terpisahpisah. 

Atau suami menthalaq istri dalam keadaan istri sedang haid 

atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedang keadaannya belum 

jelas, apakah persetubuhan itu menimbulkan kehamilan atau tidak.
80

 

Adapun thalaq bid‟ah yang karena kondisi istri yang menjadi 

keharaman dijatuhkan thalaq ialah riwayat :
81

 

„‟Diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Malik bin Anas 

dari Nafi‟ dari Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Umar menceraikan 

istrinya dalam keadaan haid dimasa Rasulullah Saw, kemudian Umar 

bin Khatab bertanya kepada Rasulullah Saw tentang hal itu, 

Rasulullah Saw menjawab : perintahlah dia untuk meruju‟istrinya 

lalu biarkan sampai suci kemudian haid lagi kemudian suci lagi lalu 

jika dia mau maka dipertahankan atau diceraikan.‟‟(H.R. Muslim) 

 

Adapun keharaman thalaq bid‟ah ditinjau dari jumlahnya tiga 

kali yang dijatuhkan bersamaan dalam satu waktu ialah firman-Nya: 
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„‟Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah Thalaq  yang kedua), 

Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan 

suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, 

Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) 

untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah SWT. Itulah hukumhukum Allah 

SWT, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.‟‟(Q.S. 

Al-Baqarah : 230)
82

 

 

Para ulama‟ sepakat bahwa thalaq bid‟ah diharamkan dan bagi 

yangmelakukannya, maka dengan sendirinya ia mendapatkan dosa 

dari perbutannya tersebut. Ini didasarkan karena  thalaq bid‟ah ini 

tidak ada dasarnya dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah, maka oleh 

karena itu. Thalaq yang tidak berdasarkan dalil Al-Qur‟an dan As-

Sunnah adalah hal bid‟ah, dan yang demikian tidak dibenarkan dalam 

Syari‟at Islam.
83

 

Adapun thalaq jika ditinjau dari pengaruhnya ialah terbagi kepada : 

a.  Thalaq Raj‟i 

Thalaq raj‟i ialah thalaq dimana suami masih tetap berhak 

mengembalikan istrinya kebawah perlindungannya selagi iddah-nya 

belum habis.  

                                                           
82

Kementrian  Agama RI, op. cit., hlm. 36 
83

Tapi ada sebagian ulama‟ yang  berpendapat bahwa thalaq bid‟ah tetap sah, diantara 

ulama yang  membolehkannya ialah Ibnu „Aliyah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim. 

Lebih  jelasnya  lihat, Abu Hasan Ali bin  Muhammad,  op. cit., hlm. 115-117. 



 41 

Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk 

dengannya sebagaimana Allah SWT firmankan dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 229.
84

 

Hal ini maksudnya ialah bahwa, thalaq yang disyari‟atkan oleh 

Allah SWT itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya thalaq yang 

pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan 

begitu pula setelak thalaq  yang kedua. Hal ini maksudnya ialah suami 

berhak melakukan ruju‟ (kembali) kepada istrinya seperti sedia kala ia 

sebelum menthalaq istrinya.
85

 

Adapun hak suami ini diatur dalam firman-Nya : 

                     

                        

                      

                    

 
 „‟Wanita-wanita yang dithalaq handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah SWT dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah SWT dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah 

SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.‟‟(Q.S. Al-Baqarah : 228)
86
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Adapun konsekuensi hukum dari thalaq raj‟i ialah tidak 

menghapus kehalalan suami untuk bersenang-senang dengan sang 

istri. Atau menghapus akad nikah yang berimbas hilangnya kehalalan 

bagi mereka berdua. Selagi wanita tersebut masih dalam masa 

menunggu habisnya masa „iddahnya. Pengaruh dari thalaq raj‟i 

nampak ketika habis masa iddah  istri yang diceraikan oleh suaminya 

dan suami juga tidak merujuknya, maka haramlah melakukan 

persetubuhan dengan istri. 

b.  Thalaq Ba‟in 

Yaitu thalaq yang putus secara penuh. Dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan 

melakukan nikah baru, thalaq ba‟in inilah yang tepat untuk disebut 

putusnya perkawinan.
87

 

Ibnu Rusyd, berpendapat bahwa para ulama‟ sepakat akan 

istilah thalaqba‟in hanya digunakan untuk thalaq yang dilakukan 

suami kepada istri yang dithalaq sebelum disetubuhi, thalaq  untuk 

kali yang ketiga dan thalaq dengan membayar uang tebusan yang 

diserahkan oleh istri kepada suami agar sang istri bisa mengajukan 

khulu‟.
88
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1)  Thalaq Ba‟in Sughra 

Dalam hal ini suami punya kesempatan untuk ruju‟ jika 

belum habis masa „iddahnya atau menikah dengan istrinya setelah 

masa „iddahnya habis.
89

 

Thalaq ba‟in sughra ini dimasukkan dalam hitungan, 

maksudnya ialah jika suami menjatuhkannya maka berkuranglah 

jatah thalaq  yang dimiliki suami. 

Thalaq dikategorikan thalaq ba‟in sughra jika dilakukan 

dalam kondisi:
90

 

-  Jika seorang suami menthalaq istrinya sebelum ia 

menyetubuhinya, maka tidak ada „iddah bagi istrinya dan tidak 

juga berlaku ruju‟. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT : 

                     

….         

„‟Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka 

sekalisekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu 

minta menyempurnakannya‟‟(QS. Al Ahzab ; 49)
91

 

 

-  thalaq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau 

yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah 

SWT : 

                                                           

89
Abu Malik Kamal, op. cit., hlm. 250. 

90
Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, op. cit., hlm. 10. 

91
Kementrian Agama RI, op. cit., hlm. 424. 



 44 

               …

.                 

    

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas 

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah 

kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”(QS. Al-Baqarah ; 

229)
92

 

 

2)  Thalaq Ba‟in Kubra 

Adalah thalaq yang menghilangkan hak suami untuk nikah 

kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah 

kawin dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami 

sebagai suami istri secara sah dan nyata. Dan istri telah 

menjalankan masa „iddahnya dan telah  habis masa „iddahnya.
93

 

Sebagaimana firman Allah SWT : 

            

„‟Kemudian jika si suami menthalaqnya (sesudah Thalaq yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 

kawin dengan suami yang lain.”(Q.S. Al-Baqarah  230)
94

 

 

Yang juga masuk dalam kategori thalaq ba‟in kubra adalah, 

istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li‟an. Berbeda 

dengan bentuk pertama mantan istri yang di-li‟an  itu tidak boleh 

sama sekali dinikahi, meskipun sudah diselingi oleh muhallil. 
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