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BAB III
KONSEP PERCERAIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Perceraian

Talak menurut pengertian bahasa berasal dari االرسال : األطلالق yang

bermaksud melepaskan, meninggalkan atau melepaskan ikatan perkawinan.

Sebenarnya terdapat kata : یطلق یطلقة . طلق مرأة من زوجة طلقة  - طلق : wanita yang

ditalak oleh suaminya.36

Lafaz itlaq (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan

atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu

merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan

lafaz khusus.37

Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau

putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak

kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

Terdapat pelbagai pengertian mengenai talak yang telah diberikan oleh

Fuqaha’, antaranya:

1. Imam Syafi’e mengertikan: Talak pada syara’ adalah melepaskan ikatan

pernikahan dengan menggunakan lafaz Talak dan seumpamanya.

2. Imam Hanafi mengertikan : Talak pada syara’ adalah memutuskan

ikatan pernikahan serta merta (dengan talak ba’in) atau dalam satu

waktu (dengan talak raj’i) dengan menggunakan lafaz tertentu.

36 Wahbah Zuhaili, Fiqh dan Perundangan Islam, terjemahan Ahmad Syed Hussain
(Dewan Bahasa dan Pustaka, Jil. Vii, Selangor, 2001), h.579.

37Ibid. h. 579.
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3. Imam Maliki mengertikan: Talak padasyara’ adalah memutuskan ikatan

yang sah dalam pernikahan.

4. Imam Hambali mengertikan: Talak pada syara adalah melepas kan

ikatan pernikahan.

Dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai

ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab

putusnya ikatan suatu pernikahan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud pasal

129, 130 dan 131.38

Menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya ”Pokok-pokok Hukum Perdata”

mendefinisikan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan

putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Dr. Hasbi Indra, MA dalam bukunya ” Potret Wanita Shalehah”

mendefinisikan talak adalah melepaskan tali atau ikatan pernikahan baik oleh

suami atau permintaan sang istri.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, pasal 1

menegaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu, penjelasan umum point 4

huruf (a) menyatakan suami istri perlu saling bantu membantu dan melengkapi

agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan

38 Kompilasi Hukum Islampasal 117
talakdiartikansebagaiikrarsuamidihadapanPengadilan Agama sebabputusikatansuatupernikahan
yang di maksudkandenganpasal 129,130 dan 131.
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mencapai kesejahteraan spiritual da nmeterial. Kerena itu, undang-undang ini juga

menganut asas atau prinsip mempersulit terjadi nya perceraian untuk

memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di

hadapan sidang pengadilan.

Talak merupakan satu-satunya alternatif dalam menyelesaikan

persengketaan rumahtangga dan ia mempunyai dampak positifnya. Bahkan talak

sebagai salah satu syariat dari yang Maha Mengetahui, talak diyakini mempunyai

tujuan yang luhur di samping terkandung rahsia-rahsia di dalamnya.

Agama Islam telah menetapkan kebolehan perceraian. Banyak sekali ayat-

ayat al-Quran yang membahas dan menyebutkan tentang masalah perceraian.

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”.(Q.S.al-Baqarah/2 : 229)39

Firman Allah SWT:
















39 Q.S.2. Al-Baqarah ayat 229.
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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.40

(Q.S. al-Baqarah/2 : 230)

Firman Allah SWT lagi:






……



Artinya: ”Hai nabi, apabila kamu menceraikan Istri-istrimu Maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)
iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.(Q.S. at-Thala/65 : 1)

Firman Allah SWT lagi:








…….

Artinya : apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..41

40 Q.S.2. (Al- Baqarah) Ayat 230
41 Q.S.65. ( at-Thalaq) Ayat 2
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Berdasarkan dalil-dalil di atas, syariat Islam sewajarnya membolehkan

perceraian. Walau bagaimanapun hanya dilihat sejauh mana hubungan pasangan

suami istri supaya jalan perceraian itu mendatangkan kebaikan untuk kedua belah

pihak.

B. Perceraian Menurut Hukum Fikih

Putusnya perkahwinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah

“perceraian”. Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut bahasa yaitu

“pisah” atau “talak”.42 Sedangkan perceraian dalam fiqh disebut “talak” atau

“firqah”43. Talak artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian,

sedangkan firqah berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Kemuadian kedua kata

ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang bearti perceraian (putusnya

perkawinan) antara suami istri.44

Akan tetapi perlu diketahui bahwa putusnya perkawinan itu tidak dengan

perceraian, bisa juga terjadi karena kematian dan atas putusan Mahkamah.

Perkataan “talak” dan “firqah” dalam istilah fikih mempunyai arti yang

umum dan arti yang khusus. Arti yang umum yaitu sagala macam bentuk

perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang telah ditetapkan oleh Hakim dan

perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang disebabkan

42 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), Cet.
Pertama, h. 163.

43Ahmad Syaibi, Kamus An-Nur (Surabaya: HalimJaya , 2002), h.186.
44 Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam tentang Perkawinan(Jakarta: Bulan

Bintang, 1987), Cet. Ke-2, h. 144.
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meninggalnya salah satu dari suami atau istri, arti khusus yaitu perceraian yang

dijatuhkan oleh suami saja.

Perceraian menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah

mendefinisikan perceraian:

45حل رابطة الزواج وانھاء العالقة الزوجیة 

Artinya: “Melepaskan ikatan suami istri dan putusnya hubungan perkawinan”.

Ada juga yang memberikan pengertian bahwa perceraian merupakan

putusnya perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga.46 Dari definisi-

definisi di atas dapat difahami bahwa perceraian adalah melepaskan atau putusnya

ikatan perkawinan yang telah diikat dengan ijab qabul.

Dalam hukum Islam talak hanyalah salah satu bentuk yang dapat

menyebabkan putusnya perkawinan. Jadi, dapat diketahui bahwa talak pada

dasarnya merupakan cara untuk melepaskan ikatan perkawinan, dan sudah

menjadi ketentuan syarak bahwa talak itu adalah hak suami dan hanya dia yang

bisa mentalak istrinya.47

C. Macam-Macam Perceraian

Dalam pembagian talak, penulis hanya menerangkan dua macam talak saja

sebagaimana berikut :

a. Talak Raj’i

45 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah(al-Qahirah: Dar al-Fath Li’Ilmi al-Arobi, 1997),
Jilid. 2, h. 206.

46 R. Abdul Djamil, SH. Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam Dan Asas-Asas
Hukum Islam II) (Jakarta: Mandar Maju, 1990), Cet. Pertama, h. 94.

47 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia(Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), h. 40.
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Adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri

tanpa kehendaknya. Talak raj’i ini disyaratkan pada istri yang telah digauli. Hal

ini sesuai dengan firman Allah SWT :



…

Artinya : “Talak (yang dibolehkan rujuk) itu hanya dua kali, setelah itu

boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikannya

dengan cara yang baik-baik.”...(Q.S. al-Baqarah 2 : 229)

b. Talak Bain Sughra

Adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan

bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230.





……

Artinya : “Maka jika (Suami) telah mentalaknya (tiga kali), maka tidak
halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu, kecuali sesudah
perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain.”...(Q.S. al-
Baqarah 2 : 230)

Termasuk talak bain sughra ini ada 3 macam, yaitu sebagai berikut :

1) Talak yang terjadi sebelum didukhul

Adalah talak yang terjadi atas permintaan istri terhadap Mahkamah

Syariah (pengadilan agama), dan suami telah mencampuri istrinya.

2) Talak dengan tebusan atau khuluk

a. Pengertian
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Khuluk menurut bahasa berarti perpisahan istri dengan imbalan harta. Kata

tersebut dari kalimat khala’ats tsauba (melepas baju), karena wanita diibaratkan

pakaian laki-laki. Menurut istilah khuluk adalah perceraian antara suami istri

dengan membayar iwad (tebusan) dari pihak istri, dengan mengembalikan mas

kawin yang pernah diterima dari suami atau dengan menebusnya atas kesepakatan

kedua belah pihak.

b. Dasar dibolehkan khuluk

Mengenai kebolehan terjadinya khuluk ini dipegangi oleh kebanyakan

ulama, berdasarkan firman Allah :






















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 dirinya48. Itulah hukum-hukum

48 Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' Yaitu
permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.
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Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.49

c. Syarat-syarat terjadinya khuluk

Mengenai syarat-syarat terjadinya khuluk diantaranya ada yang berkaitan

dengan kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk dan sifat harta pengganti.

1. Kadar harta yang boleh dipakai untuk khuluk

Mengenai hal ini, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan segolongan Fuqoha

berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan khuluk dengan memberikan

harta yang lebih banyak dari mahar yang diterimanya dari suaminya jika

kedurhakaan datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan

mahar atau lebih sedikit.50

Segolongan Fuqoha berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil

lebih banyak dari mas kawin yang diberikan kepada istrinya sesuai dengan

lahir hadits Tsabit.51

2. Sifat harta pengganti

Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan diketahuinya sifat dan

wujud harta tersebut.

Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui wujud

dan kadarnya serta harta yang belum ada, seperti hewan yang lepas atau lari,

49 Q.S.2. (Al-Baqarah) ayat 229.
50Salleh Johari, Perkahwinan Menurut Agama Islam Dan Agama Lain (Selangor:

Books Store Enterprise, 2004), Cet. Pertama, h. 52.
51Ibid.,h. 100.
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buah yang belum layak dipetik / panen, dan hamba yang tidak diketahui sifat-

sifatnya.

Fuqoha yang menyamakan harta pengganti dalam khuluk dengan jual beli

mengharuskan adanya syarat-syarat seperti jual beli dan nilai tukarnya.52

3. Istri yang boleh mengadakan khuluk

i. Kedua suami istri tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT dalam

pergaulan rumah tangga.

ii. Karena si istri benci kepada suaminya dengan sebab tertentu sehingga istri

takut tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya.

iii. Suami melakukan zina.

iv. Suami memfonis penjudi, pemabuk, dan lain-lain.

3) Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah

Talak yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah atas permintaan istri,

untuk itu lebih jelas pada keterangan berikut :

a) Fasakh

Adalah jatuh talak karena tuntutan istri kepada Hakim (Mahkamah

Syariah) agar dijatuhkan cerai oleh Hakim, baik sebab kepergian maupun

karena melanggar taklik talak, atau karena masuk penjara.

Di dalam buku nikah di Indonesia pada taklik talak dijelaskan bahwa seorang

wanita (istri) boleh meminta fasakh (minta supaya diceraikan) oleh Mahkamah

Syariah apabila suami sewaktu-waktu :

1. Meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut.

52Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid,Bab.Al- Talaq Dar al-Jiil
(Beirut Libanon: t.p, 1989),  Cet. Pertama, h.555.
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2. Tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan berturut-turut.

3. Menyakiti badan atau jasmani istri.

4. Membiarkan atau tidak pedulikan istri selama enam bulan berturut-turut.

Demikian agama Islam memberikan hak fasakh kepada seorang wanita, jika

dia tidak ridha karena :

1. Membawa madharat baginya dengan perpisahan itu.

2. Akan menjerumuskan dirinya kepada yang diharamkan Allah SWT (antara

lain berbuat serong).

3. Merasa tergantung, terkatung-katung karena disia-siakan oleh suami.

Istri yang diceraikan Mahkamah Syariah dengan jalan fasakh tidak dapat

dirujuk kembali oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup

bersama, istri harus melakukan akad nikah baru. Fasakh tidak mengurangi

bilangan talak yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami istri yang

diceraikan pengadilan dengan fasakh apabila nantinya mereka kembali

hidup bersama istri, suami tetap mempunyai hak talak tiga kali.

b) Syiqaq

Adalah perceraian terjadi karena keretakan antara suami istri. Sedangkan

perceraian itu diputuskan oleh Hakim (Mahkamah Syariah), setelah berusaha

mencari perdamaian (islah) antara kedua belah pihak (istri dan suami) melalui

utusan masing-masing. Namun demikian, perdamaian itupun tidak

kemungkinan diperdapat lagi.

Sebab-sebab terjadi Syiqaq antara lain sebagai berikut :
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1. Antara suami istri mempunyai kelakuan (ego), sehingga tidak dapat

dipertemukan, dan masing-masing mempertahankan kelakuannya dan tidak

mau mengalah.

2. Disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-

wenang terhadap istri, hingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan

sebagai istri. Untuk mengatasi permasalahan antara suami istri, maka yang

dapat mendamaikan, yang nanti apakah permasalahan tersebut masih bisa

dipertahankan atau tidak. Hakim bertugas untuk mendamaikan apabila bisa

dan apabila tidak, Hakim dituntut untuk berbuat adil di dalam perceraian

tersebut.

c) Peran dan Fungsi Hakam dalam Peradilan Islam

Hakam artinya jurudamai, yaitu jurudamai yang dikirim oleh dua belah

pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa

diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami

istri tersebut53, firman Allah SWT :











Artinya : dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka
kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

53Slamet Abidin, dkk, Fiqh Munakahat(Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 1899.
Q.S an-NisaAyat 3:35



39

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. (Q.S an-Nisa 3 :
35)

Para ulama berbeda pandapat tentang kekuasaan dua orang hakam yaitu

apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan

atau menceraikannya tanpa izin suami istri, ataukah tidak ada kekuasaan bagi

kedua orang hakam itu tanpa seizin keduanya.

1. Menurut Imam Malik

Bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu ketetapan pada

suami istri tersebut tanpa seizinnya, jika hal tersebut di pandang oleh kedua

orang hakam tersebut dapat mendatangkan maslahat, seperti seorang laki-laki

menjatuhkan talak satu kemudian istri memberikan tebusan dengan hartanya

untuk mendapatkan talak dari suaminya.Artinya, kedua orang hakam tersebut

merupakan dua orang Hakim yang di berikan kekuasaan oleh pemerintah54.

2. Menurut Imam Abu Hanifah

Bahwa kedua orang hakam tidak boleh menceraikan suatu perkawinan

tanpa izin dari suami istri.Karena hakamain adalah wakil dari suami istri

tersebut.Artinya bahwa seorang hakam dari pihak suami tidak boleh

menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak

suami dan seorang hakam dari pihak istri juga tidak dapat menjatuhkan khuluk

sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak suami55.

3. Menurut ulama ahli fiqh

54SlametAbidin, FiqhMunakahat,h. 138.
55Departemen Agama RI, kompilasiHukumAcaraMenurutsyari’at Islam II(Jakarta:

ProyekPembinaanBadanPeradilan Agama, 1985), h. 139-145.
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Bahwa kedua hakam itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, di

kecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang

yang pantas menjadi jurudamai, maka dapa tdikirim orang lain yang bukan dari

keluarga suami atau istri. Apabila kedua hakam tersebut berselisih, maka

keduanya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami istri

bisa dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya.Akan tetapi ulama

berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang dilakukan oleh

hakam, apabila keduanya sepakat untuk menceraikan mereka, apakah

diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri atau tidak?56

D. Hikmah Perceraian

Melalui perkawinan Allah SWT menginginkan agar manusia hidup di

dunia ini penuh dengan kedamaian, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri

akan tetap utuh dan harmonis, kadang kala terjadi perselisihan dan

percekcokan yang sulit dihindarkan, kian hari semakin manjadi-jadi sehingga

terjadi kekerasan yang bisa membahayakan jiwa, baik jiwa istri maupun jiwa

suami ataupun jiwa anak-anaknya. Pertengkaran tersebut bukan saja terjadi

antara suami istri tetapi sudah melebar kepada keluarga istri ataupun keluarga

suami, sehingga rumah tangga bukan lagi sebagai tempat yang aman tetapi

penuh dengan ancaman, rumah tangga bukan lagi seperti surga tetapi laksana

neraka. Allah SWT yang Maha Bijaksana sehingga telah memberikan jalan

keluar bagi mereka yang perkawinannya penuh dengan penderitaan dan

56SlametAbidin, FiqhMunakahat, h. 190-191.
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ancaman melalui penghalalan talak sekalipun, kehalalan tersebut hanya

digunakan ketika rumah tangga sudah madharat, yang penggunaannya hanya

untuk kepentingan istri, suami, atau keduanya, atau juga untuk kepentingan

turunannya.

Begitu juga jika perkawinan itu tidak menghasilkan keturunan (anak),

padahal dengan keturunan dunia ini menjadi makmur, dengan keturunan itu

pula rumah tangga menjadi lengkap dan sempurna. Tujuan rumah tangga untuk

melahirkan keturunan tidak tercapai yang disebabkan karena pihak istri

ataupun pihak suami tidak bisa melahirkan keturunan (mandul), sehingga

keberadaan rumah tangga penuh dengan kejenuhan. Kita bisa melihat pasangan

suami istri yang mandul meskipun dulunya penuh dengan cinta kasih dengan

faktor penyebab kebahagiaan dan kekayaan yang memperkuat hubungan

mereka berdua, namun kenikmatan yang berupa anak tidak pernah mereka

rasakan, padahal anak adalah kesempurnaan kebahagiaan dunia bahkan anak

merupakan yang terpenting bagi suami istri. Oleh karena itu Allah SWT

memberi jalan keluar bagi mereka yang tidak mempunyai keturunan (mandul)

dengan jalan talak jika ingin mengakhiri perkawinannya.

Sekalipun Allah SWT telah menghalalkan perceraian dan Allah telah

memberikan hak talak pada suami, akan tetapi suami tidak diperkenankan

untuk menggunakan talaknya tanpa alasan yang jelas dan tanpa sebab.

Kehalalan talak berlaku selektif yang harus dilakukan di depan Mahkamah,

sebab perceraian yang dilakukan di depan Mahkamah hak-hak istri, hak-hak

anak ataupun hak-hak suami istri akan terjamin keberadaannya. Sebagai contoh



42

ketika suami menceraikan istrinya di depan Mahkamah, maka Mahkamah akan

menghukum suami untuk membayar uang iddah, uang mut’ah, maskawin,

biaya anak-anak, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuan suami,

kewajiban-kewajiban suami tersebut akan dituangkan dalam putusan

Mahkamah, sehingga suami tidak bisa mengelak dari kewajiban-kewajiban

tersebut. Begitu juga kalau terjadi perceraian yang diajukan oleh pihak istri di

depan Mahkamah, maka hak-hak suami istri seperti harta bersama akan

dijamin. Perceraian seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan baik

untuk mantan istri, anak-anaknya ataupun mantan suami dan itulah yang

dikehendaki oleh syari’ah.

Oleh karena itu kalau ada orang yang membolehkan perceraian di luar

Mahkamah itu hanya pendapat orang yang picik, orang yang hanya menuruti

keinginan hawa nafsunya saja, dalam fikirannya hanya terlintas bagaimana cara

mendapatkan perempuan-perempuan cantik dan lebih muda, diceraikan bila

sudah bosan diganti dengan yang baru begitru seterusnya, dalam fikirannya

tidak terlintas bagaimana nasib istri-istri yang dicerai di luar Mahkamah dan

bagaimana pula nasib anak-anak yang diceraikan di luar Mahkamah.

Perceraian yang dilakukan di luar Mahkamah tidak ada kepastian hukum untuk

anak-anak dan istri-istriya, sehingga hak-hak anak atau hak-hak istri tidak bisa

dijamin keberadaannya, pendidikan anak akan terbengkalai. Perceraian seperti

inilah yang akan membahawa kepada kemadharatan bagi perempuan ataupun

anak-anak, serta tidak dikehendaki oleh syari’ah.
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Menurut Imam Asy-Syathibi “ jika aturan atau hukum itu membawa

kepada kemaslahatan, maka aturan atau hukum itu harus dijadikan sebagai

pegangan, dengan kriteria:

1. Tidak bertentangan dengan maqashid al-syari’ah yang dharuriyyah, hajiyyat

dan tahsiniyyat.

2. Rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdik-cendikiawan (ahl al-

dzikr).

3. Menghilangkan raf’ al haraj”.57

Dengan demikian dapat difahami bahwa hikmah perceraian di depan

Pengadilan, adalah akan membawa kepada kemaslahatan, karena akan terjamin

hak-hak anak, hak-hak istri atau hak-hak suami istri, sedangkan perceraian di luar

Mahkamah akan membawa kepada kemadharatan, karena hak-hak anak dan hak-

hak istri akan terabaikan.

57 Mustafa Haji Daud, Institusi Kekeluargaan Islam (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, 1989), h. 34.


