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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN RUJUK

A. Konsepsi Islam tentang Talak

1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Istilah “nikah” di dalam al-Qur’an sering diungkapkan dengan kata nikah

yang berarti “berhimpun” dan zawaj yang berarti “berpasangan”. Masing-

masing dari dua terminologi tersebut mengekspresikan aspek makna yang

berbeda namun bersinergi. Kata nikah mengekspresikan kenyataan

keberhimpunan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kata “zawaj”

menyiratkan bahwa keberhimpunan antara laki-laki tersebut adalah hubungan

kemitraan yang mengandung unsur kesetaran.Perbedaan biologis adalah faktor

munculnya ketertarikan dan kecenderungan, bukan sebagai penanda adanya

unsur superioritas bagi salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Dalam

konteks kefiqihan, ditemukan kenyataan bahwa para ulama fiqih tidak

membedakan arti zawaj dengan nikah, walaupun keduanya secara etimologis

memiliki perbedaan. Menurut ulama fiqih, zawaj dengan nikah memiliki arti

yang sama, yaitu akad pernikahan.1

Pernikahan kemudian, sebagaimana terlihat di atas, lebih dimaknai oleh

para ulama dengan aspek prosedural daripada aspek substansial. Aspek

substansial yang dimaksud adalah “keberhimpunan dan kesetaraan” antara laki-

laki dan perempuan. Sedangkan aspek prosedural adalah akad atau perjanjian

pada saat memulai dan melegalkan keberhimpunan keduanya. Hal ini terlihat

1Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007),
hal. 89.
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pada sikap para ulama mazhab yang menyepakati bahwa pernikahan

merupakan suatu akad yang mengandung pembolehan berhubungan badan

dengan menggunakan kata-kata menikahkan atau mengawinkan atau

menggunakan kata lain yang menjadi sinonimnya.2 Dalam ungkapan lain,

pernikahan secara terminologis juga didefinisikan sebagai akad yang

membolehkan kedua mempelai untuk mendapatkan kesenangan dari masing-

masing pasangan, sesuai dengan tuntunan syariat.3

Hal yang tidak jauh berbeda juga ditemukan dalam ketentuan pernikahan

dalam perundang-undangan. Dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974, di mana di dalamnya disebutkan bahwa perkawinan adalah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum

Islam secara lebih tegas disebutkan bahwa pernikahan adalah akad prosedural.

Menurut KHI,  pernikahan adalah Akad yang sangat kuat atau mitsaqan

ghalizha untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah.5

Pada konteks ini, akad pernikahan bisa dimaknai sebagai ikatan,

perjanjian, atau komitmen kedua pihak untuk hidup bersama. Ikatan tersebut

2 Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, (Kairo: Maktabah al-Tijarah
Kubrah, 1400 H/1979), juz. 4, hal. 12-14. Lihat juga Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, juz.
41, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994 M), hal. 205.

3Arij Binti Abdul Rahman, Poligami, (Jakarta: Darus Sunnah, 2006), hal. 30.
4Tim Penyusun, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1999), hal.

5.
5Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo,

2004), hal. 114
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bersifat egaliter atau setara, tanpa ada pihak yang mendominasi,

mengintimidasi, atau mengintervensi pihak yang lain. Karena itulah, ikatan

tersebut memberikan peluang bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu ingin

memutuskan atau mengakhiri ikatan tersebut, bahkan proses untuk bersatu atau

berkumpul kembali. Sebagai ikatan yang sakral, tata cara atau pelaksanaan hal

tersebut diatur sedemikian rupa. Pemutusan ikatan pernikahan dari pihak suami

dikenal dengan istilah talak, namun jika hal itu berasal dari inisiatif isteri

disebut khulu’. Sedangkan proses untuk bersatu kembali biasanya dikenal

dengan istilah ruju’ yang berarti kembali.

Terbukanya peluang bagi kemungkinan untuk terjadinya pemutusan dan

penyatuan kembali ikatan pernikahan tersebut disebabkan karena tujuan dasar

dari pernikahan adalah mewujudkan kebahagiaan atau yang terangkum dalam

terminology al-Qur’an, yaitu sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan

rahmah (kasih sayang). Perkawinan disamping bertujuan melestarikan

keturunan yang baik, juga bertujuan untuk mendidik jiwa manusia agar

bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan

kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.

Sebab antara kedunya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai,

kecakapan, dan lain sebagainya.6

Talak adalah salah satu tema yang berkaitan erat dengan pernikahan. Jika

pernikahan berarti penyatuan,7 sebaliknya talak berarti perceraian.8 Pernikahan

6 Arij Binti Abdul Rahman, Adil Terhadap Para Istri, Op. Cit, hal. 32.
7 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz. 7,(Damaskus: Dar al-Fikr, 1405

H/ 1985 M), hal. 29. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-
Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustka Progressif, 1997), hal. 208.
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dan talak merupakan dua konsep yang bersifat instrumental atau prosedural

dalam mengolah legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa.

Islam sebagai agama yang bercita-cita untuk menjaga kemaslahatan manusia,

mengatur hubungan tersebut tidak hanya pada tahap pertemuan dan

perhimpunan tapi juga pada tahap perceraian.

Secara etimologi, talak berarti berpisah, bercerai,9 memutuskan ikatan,

melepaskan dan meninggalkan.10 Secara sederhana dapat dipahami bahwa talak

adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.11

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa talak merupakan padanan bagi

konsep nikah itu sendiri, di mana nikah berkaitan dengan berkumpulnya laki-

laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan, sedangkan talak berkaitan

dengan perceraian antara keduanya.

Banyak sekali batasan talak yang dirumuskan oleh para ulama. Dalam

bukunya al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, al-Jaziri mendefinisikan talak

dengan pengurangan atau pelepasan ikatan pernikahan. Dengan ungkapannya,

al-Jaziri menegaskan bahwa talak adalah:

12.الطالق: إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ خمصوص

Artinya:
Talak ialah menghilangkan sama sekali atau sekedar mengurangi
ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

8 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur‟an, 1973), hal. 239.

9 Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, Op. Cit,
hal. 861.

10 Kamal bin al-Sayyid Salim, Fiqh Sunnah lin Nisa’, Terj. Abdul Wahid, (Jakarta: Tiga
Pilar, 2007), hal. 627.

11 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 191.
12 Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, juz. 4, Op. Cit, hal. 211.
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Dalam batasan tersebut, al-Jaziri menegaskan bahwa talak tidak hanya

berarti berakhirnya ikatan pernikahan sama sekali, tetapi berkurangnya ikatan

pernikahan itu sendiri yang terdiri dari talak satu, dua, dan tiga. Talah satu dan

dua masih dalam kategori pengurangan ikatan, sedangkan talak tiga sudah

termasuk dalam kategori menghilangkan ikatan pernikahan.13

Senada dengan al-Jaziri, Sayyid Sabiq membahasakannya dengan redaksi

yang lain. Dalam bukunya, Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa

talak ialah:

اء العالقة الزوجية 14.ويف الشرع حل رابطة الزواج وإ

Artinya:
Talak menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri
tali pernikahan suami isteri.

Sayyid Sabiq memakai istilah melepaskan dan mengakhiri ikatan

pernikahan. “Melepaskan” adalah istilah yang berkaitan dengan talak satu dan

dua, sedangkan “mengakhiri” berkaitan dengan talak ketiga, di mana

menyebabkan pihak suami dan isteri tidak bisa berkumpul kembali setelahnya

dalam ikatan pernikahan.

Dalam buku Fath al-Wahab, Abu Zakaria al-Anshari secara lebih

sederhana mengatakan bahwa talak merupakan pelepasan pernikahan dengan

menggunakan kata talak atau yang semakna dengannya. Al-Anshari

menegaskan bahwa:

13 Ibid, hal. 23.
14 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz. 2, Op.Cit, hal. 278.
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15الطالق: حل عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه.

Artinya:
Talak adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan
semacamnya.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud

dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan pernikahan

itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini kalau terjadi

talak tiga). Yang dimaksud dengan pelepasan ikatan pernikahan adalah

berkurangnya hak talak bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj’i). Kalau

suami mentalak isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi.

Kalau talak dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak

talaknya menjadi habis.16

Talak sendiri, sebagaimana dijelaskan al-Jaziri dan dikutip oleh Abu

Bakar al-Husaini, pada awalnya merupakan istilah yang sudah ada pada masa

jahiliyah. Istilah ini kemudian diakomodasi oleh Islam dan digunakan menjadi

salah satu ajarannya.17 Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang

inklusif, dinamis, serta akomodatif, dan bukan agama eksklusif yang tidak

memperhatikan pertimbangan sosial-kultural yang melingkupi masyarakat

tertentu.

Pada dasarnya, talak dalam tradisi fiqih dapat dimaknai dengan dua

makna, yaitu makna yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang

15 Abu Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal.
322.

16Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, juz. 4, Op. Cit, hal. 216.
17 Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad al-Hishni al-Husaini, Kifayah al-Akhyar, juz. 2,

(Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), hal. 84.
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umum ialah segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami

yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya

atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Sedangkan talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh

suami.18

Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan

talak adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga di antara

keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam arti tidak boleh mengadakan

hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa ‘iddah

nya.

2. Jenis-jenis Talak

Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat beberapa keadaan. Dengan

melihat kepada keadaan isteri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu

ada dua macam. Pertama, talak sunni, yaitu talak yang didasarkan pada sunnah

Nabi, di mana seorang suami mentalak isterinya yang telah disetubuhi dengan

talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.19 Bentuk talak sunni yang

disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si

isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa

itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.20 Di antara ketentuan menjatuhkan

talak itu adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa

‘iddah . Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

18 Soemiyati, Hukum Perkawinan, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1989), hal. 104.
19 Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-

Kautsar, 1998), hal. 438.
20 Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan

di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 74.
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Artinya:
Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah
nya (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.(QS. Al-Talaq [65]: 1).

Adapun yang dimaksud dengan masa ‘iddah di sini adalah dalam masa

suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk dalam talak

sunni diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah talak dalam masa

‘iddah , namun diikuti lagi dengan talak berikutnya. Talak dalam bentuk ini

tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa talak semacam itu

tidak termasuk talak sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang
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demikian adalah talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama

Zhahiriyah.21

Sedangkan yang kedua, talak bid’iy, yaitu talak yang dijatuhkan tidak

menurut ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam

kategori talak bid’iy adalah talak yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan

haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. Talak dalam

bentuk ini disebut bid’iy karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu

menjatuhkan talak pada waktu isteri dapat langsung memulai ‘iddah nya.22

Hukum talak bid’iy adalah haram dengan alasan memberi madlarat kepada

isteri, karena memperpanjang masa ‘iddah nya. Yang menjadi dalil talak dalam

kategori bid’iy adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar yang

diriwayatkan oleh muttafaq alaih:

حدثين مالك عن نافع عن عبد اهللا بن حدثنا إمساعيل بن عبد اهللا قال 
عمر رضي اهللا عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فسأل عمر بن اخلطاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم عن ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مره فلرياجعها مث 

إن شاء أمسك بعد وإن ليمسكها حىت تطهر مث حتيض مث تطهر مث 
23.شاء طلق قبل أن ميس فتلك العدة اليت أمر اهللا أن تطلق هلا النساء

Artinya:

21 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid
wa Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, (Beirut: Dar al-Jail, 1409 H/ 1989 M), hal. 48.

22 Ibid, juz. 2, hal. 51.
23 Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju’fi al-Bukhari, Shahih al-

Bukhari, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), hal. 309. Lihat juga Abu al-Husain Muslim
bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987
M), hal. 457.
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Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik
dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar R.a. bahwa Ibnu Umar R.a. mentalak
isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar
(ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw.
bersabda: “Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian
menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian
suci. Sesudah itu bila dia mau, maka dia dapat menahannya dan kalau dia
mau dia boleh mentalak isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa
‘iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak isterinya.

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada

mantan isterinya, talak itu ada dua macam; raj’i dan ba’in. Adapun uraiannya

sebagai berikut:

1. Talak Raj’i

Menurut Muhammad Jawad al-Mughniyyah, talak raj’i yaitu di mana

suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang

isterinya tersebut masih dalam masa ‘iddah , baik isteri tersebut bersedia

dirujuk maupun tidak.24 Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd

bahwa talak raj’i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk

merujuk isteri.25 Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak raj’i

adalah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya

tanpa nikah.26 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak raj’i adalah

talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa

melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa ‘iddah .

24 Muhammad Jawwad al-Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, juz. 2,
(Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), hal. 451.

25 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid
wa Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, Op. Cit, hal. 45.

26 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 76.
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Dalam al-Qur’an diungkapkan bahwa talak raj’i adalah talak satu atau

talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, di mana suami boleh

rujuk kepada isteri, sebagaimana firman Allah Swt:






















Artinya:
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 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 [2]: 229).

2. Talak Ba’in

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak ba’in adalah talak yang

menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, di mana suami tidak dapat
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lagi secara sepihak merujuk isterinya.27 Dengan kata lain, talak bain yaitu

talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami

kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah baru, talak ba’in inilah yang

tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Talak ba’in ini terbagi pula kepada dua macam; sughra dan kubra.

Uraiannya sebagai berikut:28

a. Ba’in Sughra

Talak ba’in sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk

dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada

bekas isterinya itu. Atau talak yang suami tidak boleh rujuk kepada

mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa

melalui muhallil. Sedangkan yang termasuk ba’in shughra itu adalah;

pertama, talak yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. Talak

dalam bentuk ini tidak memerlukan ‘iddah . Oleh karena tidak ada masa

‘iddah , maka tidak ada kesempatan untuk rujuk, sebab rujuk hanya

dilakukan dalam masa ‘iddah . Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:













27Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, Terj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang:
CV. Asy-Syifa, 1986), hal. 411.

28 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit, hal. 81-84.
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Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan
mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak
wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (QS. al-
Ahzab [33]: 49).

Kedua, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri

atau yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman

Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

….












Artinya:
….maka 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 [2]:
229).

b. Ba’in Kubra

Talak ba’in kubra yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau

dengan kata lain, talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada
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mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah

isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-

laki itu dan habis ‘iddah nya. Adapun yang termasuk talak dalam bentuk

ba’in kubra itu adalah; pertama, isteri yang telah di talak tiga kali, atau

talak tiga. Talak tiga dalam pengertian talak ba’in itu yang disepakati

oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam

kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa

‘iddah . Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok ba’in kubra

adalah sebagaimana yang dikatakan Allah Swt:
















Artinya:
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 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 isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-
hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau)
mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 230).

Kedua, isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses li’an.

Berbeda dengan bentuk pertama, mantan isteri yang di-li’an itu tidak

boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya

muhallil, menurut jumhur ulama.
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B. Konsepsi Islam tentang Rujuk

1. Pengertian Rujuk dan Pandangan Ulama

Istilah rujuk merupakan Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa

Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat

KBBI), sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, rujuk adalah kembalinya suami

kepada isterinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika isteri masih

di masa ‘iddah .29 Dengan demikian, dipahami bahwa rujuk adalah istilah yang

berkaitan dengan persoalan pernikahan. Sedangkan jika dikembalikan ke dalam

perspektif Bahasa Arab, istilah rujuk tersebut berasal dari kata ruju’ yang

merupakan bentukan dari raja’a - yarji’u - raj’an yang berarti “kembali” dan

“mengembalikan.”30 Tradisi para ulama fiqih, sebagaimana dijumpai dalam

kajian hukum Islam, mereka sering menggunakan dua istilah, yaitu ruju’ dan

raj’ah yang keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kembali kepada posisi

atau bentuk semula.

Adapun secara terminologi, para ulama fiqih banyak sekali yang

berbicara tentang apa yang dimaksud dengan rujuk dalam persoalan

pernikahan. Di antara mereka di antaranya misalnya, al-Mahalli menegaskan

bahwa rujuk adalah kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang

bukan talak ba’in, selama masa ‘iddah .31 Senada dengan itu, Abu Zahrah

memahami rujuk sebagai upaya pelestarian ikatan pernikahan setelah ikatan

29 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 337.

30Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 285.
31Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, Op.Cit, hal. 337.
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tersebut retak. Dalam hal ini, Abu Zahrah menyebutkan rujuk ialah

melestarikan pernikahan dalam masa ‘iddah talak raj’i.32

Pendapat-pendapat lain, misalnya Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,

menyatakan bahwa rujuk menurut syara’ adalah mengembalikan isteri yang

masih dalam ‘iddah dari talak yang bukan ba’in kepada pernikahan semula

sesuai dengan peraturan yang ditentukan.33 Ahmad Azhar Basyir

mengungkapkan bahwa yang dimaksud rujuk adalah kembali hidup bersuami

isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan

talak raj’i selama masih ‘iddah tanpa akad nikah baru.34 Sedangkan menurut

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, rujuk adalah mengembalikan isteri yang

masih dalam masa ‘iddah dan bukan talak ba’in kepada pernikahan (semula).35

Sedangkan rujuk dalam perspektif fiqih kemazhaban, secara lengkap

dirangkum oleh al-Jaziri dalam bukunya, Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah.

Dalam kesempatan tersebut al-Jaziri menuliskan bahwa menurut para ulama

mazhab, rujuk adalah sebagai berikut; pertama, Hanafiyah, yang memahami

rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya pengganti dalam

masa ‘iddah , akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila habis

masa ‘iddah . Kedua, Malikiyah, yang melihat rujuk adalah kembalinya isteri

yang dijatuhi talak, karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali

bila kembalinya tersebut dari talak ba’in, maka harus dengan akad baru. Akan

32 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Op.Cit, hal. 285.
33 Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, (Kairo: Maktabah Dar al-

Turas, t.th), hal. 48.
34Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Op. Cit, hal. 99.
35 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, Fath al-Mu’în, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats,

1980), hal. 115.
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tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Ketiga, Syafi’iyah, mereka

memahami rujuk adalah kembalinya isteri ke dalam ikatan pernikahan setelah

dijatuhi talak satu atau dua dalam masa ‘iddah . Menurut golongan ini, isteri

diharamkan berhubungan dengan suaminya, meskipun suami berhak

merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan

Syafi’iyah adalah mengembalikan hubungan suami isteri ke dalam ikatan

pernikahan yang sempurna. Keempat, Hanabilah, yang memaknai rujuk dengan

kembalinya isteri yang dijatuhi talak selain talak ba’in kepada suaminya

dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan (bersetubuh) dengan

niat ataupun tidak.36

Pandangan-pandangan tersebut di atas adalah pandangan-pandangan dari

ulama-ulama pengikut mazhab-mazhab tersebut. Sedangkan jika dikonfirmasi

secara langsung, pandangan imam empat mazhab di atas terkait dengan rujuk

adalah sebagai berikut:37

a. Menurut Imam Abu Hanifah, rujuk adalah melanjutkan pernikahan

dengan bekas isteri yang ditalak raj’i dalam masa ‘iddah .

b. Menurut Imam Malik, rujuk adalah kembalinya isteri yang telah ditalak

selain ba’in, kepada perlindungan suami, dengan tanpa ada pembaharuan

akad serta dalam masa ‘iddah .

c. Menurut Imam Syafi’i, rujuk adalah mengembalikan status seorang

wanita dalam satu ikatan perkawinan dari talak yang bukan ba’in dalam

masa ‘iddah melalui cara-cara tertentu.

36Abdurahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, Op.Cit, hal. 377-378.
37 Ibid, hal. 379.
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d. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, rujuk adalah mengembalikan keadaan

isteri kepada keadaan yang semula setelah terjadinya talak raj’i dan

masih berada dalam masa ‘iddah tanpa akad yang baru.

Dengan demikian, sebagaimana disimpulkan Jawad Mughniyyah, rujuk

dalam perspektif para ulama mazhab adalah menarik kembali wanita yang

ditalak dan mempertahankan (ikatan) perkawinan.38

Jika diamati, pandangan-pandangan tersebut memiliki kesamaan atau

titik temu bahwa rujuk adalah peristiwa kembalinya pasangan suami isteri ke

dalam ikatan pernikahan setelah talak raj’i (talak satu atau dua masih dalam

masa ‘iddah). Perbedaan hanya terjadi terkait dengan keterangan-keterangan

tambahan terhadap titik temu tersebut, seperti tanpa akad nikah yang baru,

tanpa melihat apakah isteri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah  ia

senang atau tidak, dengan alasan bahwa isteri selama masa ‘iddah tetap

menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari paparan terkait dengan pengertian rujuk di atas, terlihat beberapa

kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang disebut

dengan rujuk tersebut, yaitu: pertama, ungkapan “kembalinya suami kepada

isterinya”, menyiratkan sebuah kenyataan bahwa sebelumnya di antara

keduanya telah terikat tali pernikahan yang sah, namun kemudian terjadi talak

atau perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk

pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini. Kedua, ungkapan “yang

telah ditalak dalam bentuk talak raj’i”, mengandung arti bahwa isteri yang

38 Muhammad Jawwad al-Mughniyyah, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Khamsah, Op. Cit,
juz. 4, hal. 481.
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bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum sampai pada tahap

ba’in (putus). Dengan ini berarti kembalinya seorang suami kepada isteri yang

belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk talak raj’i, maka

tidak termasuk dalam kategori rujuk. Ketiga, ungakapan “masih dalam masa

‘iddah” mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama isteri masih

dalam masa ‘iddah. Bila waktu ‘iddah telah habis, mantan suami tidak dapat

lagi kembali kepada isterinya dalam bentuk rujuk. Karena itu, untuk maksud

tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.39

Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa rujuk adalah suatu tindakan

atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak

terhadap isterinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan

dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Konsep rujuk dalan

bahasan fiqih Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua.40

Pada sisi lain, dapat pula dirumuskan bahwa ruju’ berarti mengembalikan

status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadinya talak raj’i yang

dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa ‘iddah

dengan ucapan atau sikap tertentu.41

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak

antara suami isteri meskipun berstatus talak raj’i, namun pada dasarnya talak

itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana

laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu,

39Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, Op.Cit, hal. 337-338.

40Aziz Dahlan, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 54.
41Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Op.Cit, hal. 286-287.
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kendati bekas suami dalam masa ‘iddah berhak merujuk bekas isterinya itu dan

mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah secara penuh, namun

karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas

suami terhadap bekas isterinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas

isterinya menjadi isterinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang

diucapkan oleh bekas suami dimaksud. Demikianlah, hubungan sosial antar

manusia, termasuk dalam hal ini ikatan pernikahan, diatur sedemikian rupa

oleh Allah Swt untuk menjaga kehormatan kemanusiaan itu sendiri.

2. Dasar Hukum Rujuk

Perbedaan mendasar ajaran Islam sebagai aturan dengan aturan lainnya

adalah memiliki landasan normatif yang sakral. Kesakralan yang dimaksud

adalah adanya nuansa atau unsur bimbingan dan tuntunan Tuhan di dalamnya.

Karena itu, hukum Islam dalam hal ini memiliki corak atau khasnya tersendiri

yang sangat berbeda dengan aturan-aturan lainnya. Selain itu, pandangan dan

sikap seseorang terhadap landasan-landasan normatif tersebut juga akan ikut

berkontribusi terhadap corak dan warna hukum yang akan dihasilkan.

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang

sangat diinginkan oleh Islam. Akad nikah dilakukan untuk selama-lamanya

hingga meninggal dunia, agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga

sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat

memelihara anak-anaknya dalam pertumuhan yang baik. Oleh karena itu, maka
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dikatakan bahwa ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan

kokoh.42

Namun untuk mewujudkan tujuan mulia dari perkawinan itu tidaklah

mudah, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga akan mewarnainya,

saling mementingkan egonya sendiri, kesulitan ekonomi, tidak menunaikan

kewajiban sementara hak-haknya ingin selalu terpenuhi. Hal-hal seperti itulah

yang sering menimbulkan perselisihan sehingga timbullah perceraian. Bisa

dikatakan, talah adalah “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera

rumah tangga tidak dapat dipertahankan kerukunan dan kesinambungannya.43

Ketika sebuah perceraian atau perpisahan terjadi, muncul apa yang

disebut dengan masa ‘iddah. Masa ‘iddah adalah masa di mana kedua pihak,

baik suami maupun isteri, saling introspeksi diri atas perpisahan yang terjadi di

antara mereka. Dalam masa ini mereka bukan lagi pasangan suami isteri,

namun isteri sepenuhnya adalah hak suami (tidak boleh dipinang oleh laki-laki

lain). Hal ini adalah sebuah kesempatan yang Islam sediakan bagi keduanya

untuk damai dan berkumpul kembali, yaitu setelah menyadari bahwa pada

dasarnya mereka saling mencintai, namun mereka belum bisa saling mengalah

dan menundukkan ego masing-masing. Inilah yang kemudian disebut pula

dengan konsep rujuk. Dalam al-Qur’an, Allah Swt berfirman:










42 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, juz. 2, Op.Cit, hal. 219.
43Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 269.
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Artinya:
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga
kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari
akhirat. Suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu,
jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Para wanita mempunyai
hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.
Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada
isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah
[2]: 228).













Artinya:
Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan
isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-‘iddah)
empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis‘iddah-nya, maka
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.
(QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Dengan demikian sunnah hukumnya bagi suami untuk merujuk isterinya

apabila dilandasi oleh niat yang tulus dan benar-benar menghendaki adanya

ishlah (perdamaian) di antara keduannya. Haram hukumnya apabila hanya

untuk main-main, menyakiti, melecehkan maupun untuk balas dendam
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sehingga isteri tidak menikah dengan laki-laki lain. Hal ini sebagaimana firman

Allah Swt:





















Artinya:
Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir
‘iddah-nya, 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
(sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah
[2]: 231).

Ayat tersebut memerintahkan agar suami dapat memanfaatkan

kesempatan tersebut secara arif dan bijaksana, untuk kemudian melanjutkan

atau memutuskan hubungan perkawinan dengan isterinya. Keputusan apapun

yang diambil mesti dilakukan dengan cara yang ma’ruf, artinya suami harus

kembali kepada isterinya dengan cara yang baik dan harus memenuhi hak

isterinya selama masa ‘iddah.
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Islam masih memberi jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj’i

kepada isterinya untuk merujuk kembali selama dalam masa ‘iddah. Akan

tetapi jika masa ‘iddah-nya telah habis, maka tidak ada jalan bagi suami atas

isterinya kecuali dengan pernikahan baru. Karena rujuk dalam beberapa hal

sama dengan akad pernikahan, maka hukumnya juga bersifat dinamis

sebagaimana hukum pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian hukum rujuk dapat dibedakan menjadi lima macam

yaitu sebagai berikut:44

a. Wajib, terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum

dia menggunakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak.

b. Haram, apabila rujuknya itu menyakiti si isteri.

c. Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduannya

(suami isteri).

d. Jaiz (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli.

e. Sunah, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan isterinya,

atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami isteri).

Terlihat bahwa rujuk adalah membangun kembali kehidupan perkwainan

yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau

membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka

melanjutkannya disebut rujuk. Dengan demikian -sebagaimana disebutkan

Amir Syarifuddin- hukum rujuk sama dengan hukum pernikahan. Dalam

44 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-undang Perkawinan, Op.Cit, hal. 339.
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mendudukkan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat, namun jumhur ulama

mengatakan bahwa rujuk itu adalah sunnat.45

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Dari berbagai aspek yang berkaitan dengan rujuk, persoalan rukun dan

syarat rujuk merupakan salah satu aspek yang dibahas oleh para ulama.

Paradigma seperti ini merupakan tradisi atau kebiasaan para ulama dalam

menjelaskan persoalan-persoalan tertentu agar lebih jelas dan mudah dipahami.

Tujuan rumah tangga adalah hidup bahagia dalam ikatan cinta kasih

suami isteri yang didasari oleh kerelaan dan keselrasan hidup bersama, atau

dalam arti lain, suami isteri itu hidup dalam ketenangan batin karena merasa

cukup dan puas atas segala sesuatu yang ada dan yang telah dicapai dalam

melaksanakan tugas rumah tangga, baik tugas domestik maupun di luar. Hal-

hal tersebut bisa berkaitan dengan nafkah, seksual, pergaulan antar anggota

rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat, keadaan rumah tangga seperti

ini disebut keluarga harmonis.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan di perjalan bahtera

rumah tangga kemudian terjadi goncangan yang berimplikasi kepada

perselisihan serta silang pendapat antara suami-isteri. Hal ini kemudian

mengakibatkan perkawinan yang semula membahagiakan berubah menjadi

saling menyudutkan.46

Banyak yang mengilustrasikan bahwa rumah tangga ibarat perahu yang

tidak jarang diterpa badai, sehingga terkadang bisa saja perahu tersebut

45Ibid, hal. 341.
46 Habsul Wanni Maq, Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan, (Jakarta:

Golden Teragon Press, 1994), hal. 12.
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kemudian tenggelam.47 Sedangkan upaya untuk berkumpul kembali setelah

perceraian, Islam menawarkan konsep rujuk sebagai alternatif untuk

menyambung kembali hubungan lahir dan batin yang telah terputus. Adapun

ketentuan pelaksanaan rujuk tersebut, para ulama fiqih menegaskan harus

memenuhi syarat dan rukunnya.

a. Rukun Rujuk

Dalam pelaksanaan rujuk, rukun rujuk sangat penting, karena rujuk

dipandang sah apabila memenuhi rukun yang diterapkan oleh fuqaha’.

Adapun mengenai rukun rujuk tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut:48

1) Isteri. Dalam konteks isteri, seorang isteri harus memiliki ketentuan-

ketentuan berikut ini; (a) Sudah dicampuri, (b) Isteri yang tertentu, (c)

Talaknya adalah talak raj’I, (d) Isteri tengah menjalani masa ‘‘iddah .

2) Suami. Rujuk dilakukan suami atas kehendaknya sendiri atau dengan

kata lain, bukan atas paksaan pihak lain.

3) Sighat (lafaz rujuk)

4) Saksi

Dari ketentuan di atas, beberapa poin mendapat komentar dari para

ulama. Misalnya, para ulama berselisih pandangan terkait dengan apakah

rujuk itu dapat dilakukan melalui perbuatan atau perkataan yang

mengindikasikan terjadinya rujuk tersebut. Menurut Imam Malik, rujuk itu

47Hasan Basri, Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1995), hal. 13-14.

48 Hasan Ayub, Fiqh Keluarga, Terj. M. Abdul Ghofur, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th),
hal. 82.
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sah atau boleh dilakukan dengan perbuatan, seperti percampuran,

berciuman, bersentuhan disertai dengan syahwat maupun menggauli isteri.

Hal ini baru bisa dikatan sah manakala diniatkan untuk rujuk dan

percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya had (hukuman) maupun

keharusan memberikan mahar. Hal ini karena perbuatan tersebut disamakan

dengan kata-kata atau niat. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi’i

dengan tegas menolak rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (jima’).

Imam Syafi’i berpandangan bahwa peristiwa rujuk itu sah jika dilakukan

dengan ucapan, karena rujuk menurutnya sama dengan nikah atau talak itu

sendiri. Terkait dengan rujuk yang dilakukan dengan perbuatan (jima’ dan

sebagainya), bisa diklasifikasikan menjadi dua hal. Imam Malik

berpandangan bahwa hal itu sah jika disertai dengan niat untuk rujuk atau

berkumpul bersama kembali, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan

bahwa rujuk dengan perbuatan tersebut sah, baik disertai dengan niat untuk

rujuk maupun tidak.49

Pandangan Imam Syafi’i di atas, disebutkan dalam banyak sumber.

Dalam buku al-Wastu fi al-Madzhab diterangkan bahwa Imam Syafi’i

mengatakan bahwa perbuatan tidak bisa menempati kedudukan lafaz atau

ucapan dalam rujuk, sehingga ia wajib diucapkan, baik secara sharih maun

kinayah.50 Abu Zahrah dalam bukunya Ahwal Syakhsiyyah menyebutkan

bahwa menurut Syafi’i rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan, karena hak-

49 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid
wa Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, Op. Cit, hal. 64.

50 Muhammad ibn Muhammad Ghazali, al-Wastu fi al-Madzhab, (Beirut: Dar al-Salam,
t.th), hal. 67.
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hak perkawinan sudah hilang dengan terjadinya talak (perceraian),

meskipun talak raj’i. Karena itu, jika suami mencampuri mantan isterinya

sebelum mengucapkan rujuk, maka ia telah melakukan perbuatan yang

diharamkan.51

Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan hal yang senada dalam bukunya

al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, bahwa menurut Imam Syafi’i rujuk itu bisa

terjadi dengan ucapan, baik secara sharih maupun kinayah. Sedangkan

menurut Imam Malik, rujuk bisa dilakukan dengan ucapan maupun

perbuatan dan dengan niat. Adapun rujuk dengan ucapan tersebut bisa

sharih (tegas) ataupun hanya dalam bentuk kinayah (samar) seperti kata

“amsaka.” Sedangkan dalam bentuk perbuatan, seperti persetubuhan dan

sejenisnya dianggap tidak sah. Niat untuk merujuk wajib diiringi dengan

perkataan atau dengan perbuatan.52

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Kamaluddin al-Hanafi,

bahwa rujuk juga bisa terjadi dengan sikap atau perbuatan seperti jima’,

mencium, mengelus, atau segala aktivitas syahwat lainnya. Hal ini

sebagaimana ia tegaskan dalambukunya Fath al-Qadir, sebagaiberikut:

راجعت امرأيت، وهذا صريح يف الرجعة والرجعة أن يقول راجعتك أو 
وال خالف فيه بني األئمة. قال: (أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها 

53بشهوة أو ميظر إىل فرجها بشهوة)، وهذا عندنا.

Artinya:

51 Muhammad Abu Zahra, al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 98.
52 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, juz. 7, Op. Cit, hal. 992.
53 Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi, Fath al-Qadir, juz. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Ilmiah, t.th), hal. 142.
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Rujuk harus dengan perkataan“ saya rujuk kepadamu” atau“ saya
rujuk kepada isteriku.” Kata ini benar di dalam rujuk dan tidak ada
perbedaan di antaraulama. Berkata (Imam Kamaluddin), kalau rujuk
itu dengan menggauli isteri, atau mencium isteri, atau menyentuh
isteri dengan syahwat, atau melihat kemaluan isteri dengan syahwat.
Inilah yang menjadi pendapat kami.

Berbeda halnya dengan melihat dubur isteri, maka tidak bisa

dikategorikan sebagai rujuk. Hal ini, misalnya sebagaimana disebutkan

dalam buku Badai’ al-Shanai’, bahwa:

54.ولو نظر إىل ديرها موضع خروج الغائز بشهوة مل يكن ذلك رجعة

Artinya:
Jikalau melihat dubur (tempat keluarnya kotoran) dengan syahwat,
maka tidak sah rujuknya.

Selain permasalan bentuk rujuk berupa ucapan atau perbuatan, ada

atau tidaknya saksi atas terjadinya peristiwa rujuk juga diperdebatkan oleh

para ulama. Hal ini karena sebagaimana disebutkan sebelumnya, meskipun

rujuk dalam beberapa hal memiliki kesamaan dengan akad pernikahan,

namun tetap saja keduanya bukan perbandingan yang sama persis. Karena

itu, keberadaan saksi yang merupakan salah satu rukun pernikahan

diperdebatkan sebagai salah satu rukun dalam rujuk.

Imam Syafi’i merupakan salah seorang ulama yang bersikukuh bahwa

rujuk harus dipersaksikan. Karena itu, menurut Syafi’i, rujuk hanya sah jika

dilakukan dengan ucapan. Menurutnya, rujuk sama persis dengan akad

nikah itu sendiri. Berbeda dengan Syafi’i, Imam Malik berpandangan bahwa

saksi dalam peristiwa rujuk bukan suatu hal yang wajib, karena ia

54 ‘Alauddin al-Kasani, Badai’ al-Shanai’, juz. 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th), hal.
393.
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berpandangan bahwa rujuk bisa terjadi dengan perbuatan, yaitu jima’ atau

hubungan suami isteri. Karena itu, dalam hal ini tidak mungkin untuk

dipersaksikan.55 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

diberlakukan pandangan Imam Syafi’i bahwa peristiwa rujuk harus

dipersaksikan. Hal ini karena dibutuhkan dalam proses pencatatan nikah.

Selain itu, Indonesia adalah masyarakat mayoritas Muslim dan bermazhab

Syafi’i, karena itu bisa dipahami keberlakuannya secara formal.

b. Syarat Rujuk

Seperti dijelaskan di atas, bahwa rujuk dapat terjadi selama isteri

masih dalam masa ‘iddah talak raj’i, apabila mantan suami hendak merujuk

isterinya, maka hendaklah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:56

1) Mantan isteri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri

2) Harus dilakukan dalam masa ‘iddah

3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi

4) Talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai ‘iwadh dari isteri

5) Persetujuan isteri yang akan dirujuk.

Jika diamati, poin-poin di atas adalah rangkuman dari KHI pasal 167.

Ketentuan-ketentuan di atas mencakup aspek normatif maupun teknis bagi

pelaksanaan rujuk. Sebagaimana terlihat, syarat-syarat tersebut adalah

memakai perspektif mazhab Imam Syafi’i, di mana misalnya Imam Malik

yang tidak mensyaratkan adanya saksi karena baginya rujuk bisa terjadi

dengan terjadinya jima’ atau hubungan suami istri.

55 Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, Bidayah al Mujtahid
wa Nihayah al-Muqtashid, juz. 2, Op. Cit, hal. 64.

56 Soemiyati, Hukum Perkawinan, Op. Cit, hal. 125.
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4. Hikmah Rujuk

Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber

ajarannya. Salah satu nama al-Qur’an adalah al-hakim yang berarti bacaan

yang penuh dengan hikmah.57Dengan demikian, rujuk sebagai salah satu ajaran

al-Qur’an tentu saja mengandung hikmah di dalamnya. Hikmah tersebut,

sebagaimana disebutkan Amir Syarifuddin, bisa berupa kemaslahatan atau

menghilangkan kesulitan. Selain itu, hikmah lainnya adalah sebagai momen

bagi seorang suami untuk berpikir dan introspeksi untuk memperbaiki

hubungan pernikahan dengan isterinya.58

Di antara hikmah tersebut, misalnya secara lebih spesifik disebutkan

Ahmad Rofiq, yaitu sebagai berikut:59

a. Rujuk dapat mengekalkan pernikahan dengan cara sederhana tanpa

melalui akad nikah baru, setelah terjadi perceraian antara suami dan

isteri.

b. Rujuk merupakan sarana untuk menyatukan kembali hubungan

antarasuami isteri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, maupun

tenaga atau pikiran.

c. Menghindari murka dan kebencian Allah, seperti dinyatakan dalam sabda

Nabi SAW, “Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah

talak (perceraian).” (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).60

57 QS. Yasin [36]: 1.
58Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, Op. Cit, hal. 340.
59Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Op. Cit, hal. 323..
60 Abu Daud al-Sijistani, Sunan Abi Daud, juz. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hal. 225. Lihat

juga Jalaluddin al-Suyuthi, Jami’ al-Shaghir, juz. 1, (Bandung: al-Ma’arif, t.th), hal. 15.
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d. Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad

memperbaikinya.

e. Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindariperpecahan keluarga.

Terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi

pasangan yang telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu

dibuktikan, bahwa pecahnya hubungan perkawinan orang tua, akan

membawa pengaruh negatif bagi pertumbuhan jiwa dan perkembangan si

anak.

f. Mewujudkan ishlah atau perdamaian. Meski hakikatnya hubungan

perkawinan suami-isteri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering

melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu ishlah perlu

penekanan.

Dengan memahami talak sebagai suatu hal yang halal namun tidak

disukai oleh Allah, maka rujuk sebagai solusi untuk meredam kebencian

tersebut tentu saja sangat disukai oleh Allah. Perceraian merupakan satu

perbuatan yang sangat dibenci oleh Islam karena dampak negatif yang

ditimbulkannya, baik kepada suami atau isteri maupun terhadap anak- anaknya

bagi yang telah memiliki anak. Sebaliknya perdamaian (ishlah) atau rujuk

merupakan perbuatan yang sangat disukai dalam Islam. Atas dasar inilah

institusi rujuk dalam Islam merupakan kesempatan yang cukup baik untuk

melakukan rekonsiliasi terhadap konflik yang terjadi antara suami dan isteri.
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Dengan demikian suami-isteri yang telah di cerai harus memanfaatkan

kesempatan masa ‘iddah untuk melaksanakan rujuk.61

Tentu saja hikmah-hikmah dari rujuk tidak hanya terbatas sebagaimana

disebutkan di atas. Namun, setidaknya dengan hikmah-hikmah yang telah

diungkap di atas bisa menjadi pertimbangan untuk menilai bahwa rujuk

merupakan sebuah bentuk ajaran yang sangat memiliki nilai positif dalam

kehidupan dan ikatan perkawinan.

C. Rujuk Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam konteks keindonesiaan, persoalan rujuk diatur dalam sebuah naskah

hukum yang dikenal dengan “Kompilasi Hukum Islam” atau yang sering disingkat

dengan KHI, yaitu dalam pasal 167. Di situ dijelaskan bahwa seorang suami yang

ingin merujuk mantan istrinya yang telah ia talak dan dicatatkan pada PPN tidak

boleh dengan seenaknya langsung mencampuri mantan isterinya tanpa

menghiraukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Apabila prosedur-prosedur

tersebut tidak terpenuhi, maka rujuknya dianggap tidak sah atau cacat hukum.

Prosedur-prosedur tersebut di atur dalam pasal 167, 168, dan 169.

Dalam mazhab Syafi’i, sebagaimana ditemukan dalam bukunya, “al-Umm”

tidak disebutkan tentang tempat tata cara pelaksanaan rujuk. Apakah pengucapan

rujuk itu dilakukan suatu lembaga tertentu, misalnya di Pengadilan Agama atau di

KUA, seperti sekarang ini. Semua itu tidak dijelaskan, dikarenakan kondisi sosial

masyarakat waktu itu banyak menganut berbagai mazhab yang berbeda-beda,

sehingga untuk menjadi seragam dalam menentukan hukum Islam sangat minim.

61Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Bina Cipta, 1989), hal. 274.
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Namun apabila dua pihak yang berperkara yang bukan dari pengikut mazhab yang

termasyur di negeri ini, maka ditunjuklah seorang qadhi yang memutus perkara

itu sesuai dengan mazhab yang diikuti kedua pihak yang berpekara. Oleh karena

itu, rujuk bisa dilakukan di rumah suami atau isteri, di Masjid atau tempat lain

yang layak dijadikan untuk rujuk, dengan diputuskan oleh qadhi (seorang ulama

fiqh yang terpandang) dan diikrarkan dengan perkataan secara tegas dan terang-

terangan (benar-benar berniat untuk merujuk) kepada bekas isterinya dan rujuk

tidak bermotif untuk menyakiti atau menyusahkan bekas isterinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167 sampai dengan pasal 169

dijelaskan mengenai tata cara melaksanakan rujuk. Adapun bunyi pasal tersebut

adalah:

Pasal 167:

(1)Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang

terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

(2)Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

(3)Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa

dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-

syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan

dilakukan itu masih dalam masa ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang

akan dirujuk itu adalah isterinya.
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(4)Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing masing yang

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5)Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami isteri tentang hukum-hukum dan

kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168:

(1)Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-

masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat

keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftar Rujuk dan

yang lain disimpan.

(2)Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai

Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah

rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,

dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169:

(1)Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk

dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya

talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing
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diberikan Kutipan Buku Pendaftar Rujuk menurut contoh yang ditetapkan

oleh Menteri Agama.

(2)Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran

Rujuk tersebut datang ke Pengadiln Agama di tempat berlangsungnya talak

dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing

yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam

ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang

bersangkutan telah rujuk.

(3)Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk

diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftar Rujuk dan tanda

tangan Panitera.

Ketentuan tentang pencatatan rujuk ini hanya didasarkan kepada konsep

maslahat mursalah, karena tidak ada nash yang mengaturnya. Dasar konsep ini

adalah untuk membangun suatu hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat,

sebab sebagaimana nikah rujuk pun hanya bisa dibuktikan dengan akta. Hal ini

dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi dalam

masyarakat.


