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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Pengertian talak dapat ditinjau dari dua segi yaitu bahasa (etimologi) dan

dari segi istilah syara’. Dari segi bahasa, kata “talak” berasal dari bahasa Arab,

yaitu bentuk mashdar dari fi’il madhi طلق-یطلق-طالق 1. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kata talak diartikan “perceraian”2. Sedangkan pengertian talak

dari segi istilah syara’ menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islȃmȋ

wa Adillatuh dapat dikemukakan sebagai berikut:

.نكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطالق ونحوهحل قید ال

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan atau memutuskan ikatan

perkawinan suami istri dengan lafaz talak atau semisalnya”3.

Dalam kitab “al-Iqna’” pengertian talak diartikan sebagai berikut:

بلفظ الطالق ونحوهالطالق ھو حل عقد النكاح 

Artinya: “Memutuskan akad nikah dengan lafaz talak dan

seumpamanya”4.

Para ulama ada yang memberi pengertian bahwa:

1Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya, t.th), h. 239.
2 Wjs. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h.

239.
3 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islȃmȋ wa Adillatuh, (Beirut: Dȃr al-Fikr, 1984), jilid 7,

h. 356.
4Muhammad Syarbaini al-Khatib, al-Iqna’, (Beirut: Dȃr al-Fikr, 1975), juz II, h. 147.
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Menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

الطالق إزالة النكاح أو نقصان حلھ بلفظ مخصوص 
Artinya: “Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau

melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata-tertentu”5.

Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah:

الزواج وإنھاء العالقة الزوجیةالطالق حل رابطة 

Artinya: “Talak adalah melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan

dan mengakhiri hubungan suami istri”6.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan talak

adalah : putusnya hubungan suami istri dengan menggunakan kata-kata talak atau

kata-kata yang semakna dengannya.

Di samping itu, rumusan tentang talak juga disebutkan di dalam kitab

Mahallȋ karangan Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi bersama Syaikh Umairah

sebagai berikut:

.حل قید النكاح بلفظ الطالق ونحوه

Artinya: “Melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dengan menggunakan

lafaz talak dan semisalnya”7.

Memperhatikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama di

atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan talak adalah

5Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala Mazahib Al-Arba’ah, (Beirut: Dȃr al-Fikr, t.th.),
juz IV, h. 278.

6 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Beirut: Dȃr al-Fikr, 1992), juz II, h. 206.
7 Al-Qalyubi dan Umairah, al-Mahallȋ, (Lubnan: Dȃr al-Fikr, t.th.), h. 323.
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putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan mempergunakan kata-

kata atau lafaz talak atau kata-kata yang sama maksudnya dengan lafaz itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak diartikan sebagai ikrar suami

di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan. Keharusan mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama

diharapkan agar dalam proses perceraian jelas sebab-sebabnya dan ketika masih

bisa didamaikan agar hakim berusaha dapat mendamaikan antara suami istri itu,

talak tidak mudah terjadi, dan berkekalan sebuah perkawinan dapat diwujud,

akibatnya akad nikah hanya terjadi sekali seumur hidup diharapkan Islam bahwa

pernikahan itu untuk selamanya dan tidak untuk sementara waktu sahaja8.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan

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

menegaskan bahwa 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 Esa9. 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 mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Karena itu, undang-

undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian

untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan

8 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Kelembagaan Agama
Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag. R.I), h. 57.

9 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),
Cet. ke-1, h. 127.
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di depan sidang pengadilan10. Dalam pasal 39 ayat 1 UU perkawinan, pasal 115

KHI dan pasal 65 UU No. 3 Tahun 2006/ No. 7/1989 tentang Peradilan Agama

menyatakan bahwa; “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”11.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 18 menyatakan

“perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan

sidang Pengadilan”12.

Manakala pengaturan talak di depan sidang Pengadilan Mahkamah

Syariah Negeri Kelantan dapat disimak pada Enakmen No. 6 Undang-undang

Keluarga Islam (Kelantan) Tahun 2002 menurut pasal 47. Enakmen ini

menjelaskan tentang permohonan untuk perceraian kepada mahkamah

(pengadilan) terhadap suami istri yang ingin bercerai harus terlebih dahulu

mengajukan permohonan untuk bercerai kepada pengadilan dalam formulir yang

disertai dengan suatu pengakuan mengenai perceraian yang akan dilakukan.

B. Hukum Menjatuhkan Talak

Tentang hukum asal talak jumhur fuqaha telah sepakat bahwa hukumnya

adalah makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwa:

أبغض الحالل إلى هللا ) ص(قال رسول هللا : عن ابن عمر رضي هللا عنھما قال 

)                          د وابن ماجھ والصححھ الحاكمرواه ابو داو(الطالق 

10Abdul Ghani Abdullah, SH, Himpunan Perundang-undangan Dan Peraturan Peradilan
Agama, (Jakarta: PT Intermas, 1997), h. 187.

11Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan
Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.
530.

12 Ibid., h. 551.
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Artinya:     “Daripada Ibn Umar r.a., beliau berkata : Baginda Rasulullah SAW

bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT

adalah talak (cerai). (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah serta

menshahihkannya al- Hakim)13.

Dari hadis di atas telah dijelaskan bahwa talak dibolehkan hanya kalau ada

keperluan yang sudah sangat mendesak.

Hukum talak tersebut ada kalanya wajib, sunat, haram, makruh dan

mubah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan secara rinci kondisi yang

menyebabkan bervariasinya hukum-hukum talak tersebut.

1. Haram

Haram menjatuhkan talak yang tidak dilandasi dengan tuntutan syara’

seperti menjatuhkan talak kepada istri yang tidak bersalah atau menjatuhkan

talak ketika istri sedang haid. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Umar :

طلق امرأتھ وھي حائض على عھد رسول أنھ : عن نافع بن عبد هللا ابن عمر

صلى هللا علیھ هللا صلى هللا علیھ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول هللا

وسلم عن ذلك فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم مره فلیراجعھا ثم 

لیمسكھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 

)       رواه مسلم. (قبل أن یمس فتلك العدة التي أمر هللا أن تطلق لھا النساء

13Al-Khalani al-San’ani, Subul al-Salam, (Kairo: Dar Ihya’ Al-Turast al-‘Araby, 1379 H,
1960 M), jilid 3, h. 168.
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Artinya: “Dari Nafi’ bin Abdullah bin Umar: Sesungguhnya ia (Abdullah
bin Umar) telah menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada
masa Rasulullah. Lalu Umar bin al-Khatab menanyakan kejadian
tersebut kepada Rasulullah, beliau menjawab kepada Umar,
“Perintahkanlah ia untuk merujuknya kembali kemudian
biarkanlah sampai ia suci, lalu haid lagi, kemudian suci lagi.
Kemudian setelah itu, jika ia mau ia dapat menahannya, dan jika
ia ingin (menceraikan) ia juga dapat menceraikannya sebelum
menyentuhnya. Itulah masa iddah yang diperintahkan oleh Allah
bagi wanita yang diceraikan”14.

Di dalam kitab Mughni yang dikutip oleh Muhammad Jawad al-Mughni

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang sesuai

dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya, yaitu menjatuhkan talak

kepada istri dalam keadaan suci tanpa dicampuri menjelang diceraikan15.

2. Makruh

Talak menjadi makruh jika dilakukan tanpa sebab yang jelas. Hal ini

berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal

yang paling dibenci oleh Allah SWT, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang

dibenarkan menurut syariat Islam, sedangkan Nabi SAW menamakan halal

(tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan di dalamnya

yang mengandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak

itu hukumnya makruh16.

3. Wajib

14Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ wal Marjan, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/2002
M), h. 163.

15 Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala Mazahibi al Khamsah, alih bahasa oleh
Masykut. AB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), Cet. ke-1, h. 444.

16 Ibid.



38

Wajib menjatuhkan talak kepada istri bila dipandang berdasarkan lebih

besar mudharatnya daripada maslahahnya dalam menyelesaikan sengketa

antara suami istri. Talak seperti yang dimaksudkan ini adalah seperti istrinya

yang nusyuz17, murtad atau berzina. Dalam keadaan seperti ini suami wajib

untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

4. Sunat

Talak menjadi sunat hukumnya jika dilakukan karena istri rusak

moralnya, berbuat zina, melanggar larangan-larangan agama seperti

meninggalkan shalat, puasa dan sebagainya. Dalam hal istri yang berbuat zina

atau bila yang demikian ini dipelihara terus akan menurunkan martabat agama,

mengganggu tempat tidur suami, tidak terjamin keamanan anak yang

dilahirkan18.

5. Mubah

Talak dianggap mubah jika talak dijatuhkan kepada istri yang tidak

dapat menyenangkan hati suami.

Demikianlah berbagai hukum talak yang disepakati oleh para ulama

menurut situasi dan kondisinya. Namun demikian, patut diingat bahwa mentalak

istri hendaklah dilakukan sebagai alternatif terakhir bila memang jalan

perdamaian tidak mungkin lagi ditempuh.

17 Nusyuz: Meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri, seperti
meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

18 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islȃmȋ wa Adillatuh, (Beirut: Dȃr al-Fikr, 1983), h.
6880.
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C. Rukun Talak Dan Syarat-syaratnya

Sebagaimana yang diketahui bahwa talak itu baru dipandang sah apabila

telah memenuhi  rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun talak tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Suami, yang mana selain suami tidak boleh mentalak

2. Istri, yaitu orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah

objek yang akan mendapatkan talak.

3. Sighat, yaitu lafaz yang menunjukkan adanya talak, baik itu diucapkan

secara lantang maupun dilakukan secara sindiran dengan syarat harus

disertai adanya niat19. Namun demikian, terdapat juga lafaz-lafaz tertentu

yang menegaskan arti talak dan dapat dipahami oleh masyarakat juga

dikenal dalam syari’at. Cara pemakaiannya dapat dilakukan dengan lisan,

tulisan atau isyarat (bagi yang bisu). Lafaz-lafaz yang menunjukkan makna

talak ada dua macam, yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah.

a. Lafaz Sharih

Yang termasuk kategori ini menurut Syafi’i ialah : Thalaq, firaq,

sarah dan perubahan dari kata-kata tersebut. Lafaz tersebut terdapat dalam

QS. al-Baqarah ayat 230 dan surah al-Tahrim ayat 5 yang berbunyi:




19Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqh Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Khautsar,
1996), Cet. ke-1, h. 437.
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Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum
dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami
yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi
keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang
diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”20.











Artinya: “Jika dia (Nabi) menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan
memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari
kamu, perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang
taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda
dan yang perawan”21.

Terjemahan kata-kata tersebut ke dalam sesuatu bahasa termasuk

kategori lafaz sharih untuk bangsa yang bersangkutan. Adapun

terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ialah: talak dan cerai22. Syafi’i

20 Departemen Agama RI, op.cit., h. 36.
21 Ibid., h. 560.
22Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: tp, 1988), h. 267-268.
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selanjutnya menegaskan bahwa talak dengan lafaz sharih jatuh kendatipun

tanpa disertai dengan niat23.

Adapun Imam Hanafi dan Malik berpendapat bahwa lafaz sharih

dalam talak itu hanyalah talak saja, selainnya termasuk ke dalam lafaz

kinayah. Karena kedua lafaz yang lainnya itu (firaq dan sarah) secara

syarak memang berarti cerai, tetapi dari segi bahasa dapat berarti

melepaskan atau membagikan24. Imam Malik menambahkan bahwa

menjatuhkan talak dengan lafaz sharih tidak perlu dengan niat, yang

terpenting suami mengerti arti dari lafaz talak tersebut.

b. Lafaz Kinayah

Lafaz kinayah yaitu suatu kata yang bisa berarti talak dan bisa pula

berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada

istrinya: “Kembalilah engkau kepada orang tuamu”. Lafaz-lafaz yang

mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz kinayah.

Untuk mengerti arti lafaz kinayah itu dengan tepat haruslah dilihat

hubungan kalimat itu dengan yang sebelum dan sesudahnya serta tanda-

tanda (qarinah) yang mempertegas arti yang dimaksud25.

Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa menjatuhkan

talak dengan lafaz kinayah tidak akan jatuh tanpa disertai niat untuk

mentalak. Dengan kata lain pengucapan talak dengan lafaz kinayah tidak

23 Muhammad Syarbaini al-Khatib, op.cit., h. 279.
24 Peunoh Daly, loc.cit.
25 Ibid., h. 267-268
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hanya cukup dengan suasana sahaja. Karena lafaz kinayah itu tidak pasti

dipakai untuk bidang syari’at (hukum) dan kebiasaan pemakaiannya pun

tidak mesti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, maka barulah

talak itu sah26.

Adapun menurut mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz

kinayah tidak mesti dengan adanya niat, tetapi tergantung suasananya yang

dapat menterjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz kinayah

yang diucapkan oleh suami ketika itu. Sebaliknya bila suasana saat suami

mengucapkan talak dengan lafaz kinayah itu tidak dapat menterjemahkan

makna lafaz kinayah itu, maka barulah talak dengan lafaz kinayah itu

harus disertai dengan niat. Pendapat Hanafi ini juga dianut oleh sebagian

pengikut Imam Ahmad bin Hanbal27.

Berdasarkan kepada syariat Islam bahwa suami yang mengucapkan atau

menjatuhkan talak kepada istri boleh dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-

syarat dan rukunnya. Adapun syarat suami yang menjatuhkan talaknya ialah:

1. Baligh

Tidak sah talak yang dijatuhkan oleh suami yang belum baligh. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

26 Muhammad Abu Zahrah, al Ahwalu al-Syakhshiyyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h.
345-346.

27 Ibid., h. 346.
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ة، عن رفع القلم عن ثالث):ص(قال رسول هللا علي رضي هللا عنھ عن

وعن المجنون حتى یعقل،عن الصبي حتى یحتلموالنائم حتى یستیقظ،

)ابن ماجھوابو داود والبخاري ومسلم والترمذي إمامرواه(

Artinya: “Dari Ali r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dihilangkan

hukum terhadap tiga golongan, yaitu: Orang yang tidur sampai

dia bangun, anak-anak sampai dia baligh dan orang gila sampai

akalnya sehat (sembuh)”28.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa talak anak-anak, orang yang

tidur, dan orang yang gila tidaklah sah dalam syariat Islam. Hal ini disebabkan

mereka tidak cakap dalam bertindak hukum.

2. Berakal (sehat akalnya)

Yang dimaksudkan dengan akal yang sehat ialah seorang suami yang

menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan sehat dan waras fikirannya.

Oleh karena itu, orang gila tidak sah talaknya, baik kegilaannya itu kontinu

atau kegilaannya itu hanya sewaktu-waktu yang diakibatkan oleh penyakit,

atau (gila babi) umpamanya.

3. Atas Kemauan Sendiri

Syarat yang menjatuhkan talak dianggap sah bila ia (suami) melakukan

tanpa ada unsur-unsur pemaksaan. Oleh karena itu, tidaklah sah talaknya

seseorang suami yang dilakukan karena paksaan oleh keluarga atau desakan

orang lain. Adapun bentuk paksaan yang diperhitungkan oleh syara’ adalah

28 Al-Khalani al-San’ani, op.cit., h. 487
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paksaan menurut asumsi yang dipaksa bila tidak melaksanakan paksaan

tersebut maka ada yang mendapat celaka29.

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam

Ahmad. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa talak orang yang

dipaksa tetap jatuh, karena ia sendiri yang menjatuhkan talak itu, sekalipun ia

tidak rela30.

Menurut Imam Abu Hanifah, menjatuhkan talak karena terpaksa sama

halnya dengan menjatuhkan talak dengan berolok-olok, sebagaimana sabda

Rasulullah SAW yang berbunyi:

ثالث جدھن جد : قال عن أبي ھریرة أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

.النكاح والطالق والرجعة : وھزلھن جد 

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda: Tiga perkara sesungguhnya dianggap benar dan

main-mainnya dipandang benar pula, yaitu : Nikah, talak dan

rujuk”. (HR. Tirmidzi)31.

Sehubungan dengan suami yang tidak sempurna akal sehatnya dan tidak

atas kemauan sendiri dalam menjatuhkan talak, para ulama berbeda pendapat,

yakni ada yang menyatakan talaknya jatuh dan ada yang mengatakan tidak

29 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Kuait: Dar al-Bayan, 1968), jilid 8, h. 9.
30 Peunoh Daly, op. cit., h. 259.
31 Abu Isa Muhammad Bin Saurah, Jami’al Shahih Sunan al- Tirmidzi, (Mesir: Isa Baby

al Halaby, t.th), juz III, h. 83.
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jatuh. Namun demikian di antara tanda suami yang tidak sempurna akal

sehatnya ialah:

a. Suami dalam keadaan sangat marah

Marah yang dimaksudkan di sini ialah marah yang melampui batas

kesadaran, sudah gelap fikirannya, hilang akal sehatnya seperti orang

mabuk, sehingga apa yang diucapkan bukanlah keluar dari kemauannya32.

Para fuqaha’ mengatakan bahwa talak tersebut tidak sah. Hal ini

didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut:

ال طالق في اغالق : عن عائشة رضي هللا عنھا 

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. berkata: Tidak sah talak orang yang

tertutup akalnya”. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud) 33.

Akan tetapi bila seorang suami, dalam keadaan marah yang masih

mengetahui apa yang diucapkannya, maka talaknya sah, karena dianggap

sebagai orang sadar34.

b. Suami dalam keadaan mabuk

Menurut jumhur ulama seorang suami yang menjatuhkan talak

dalam keadaan mabuk dipandang sah talaknya, karena orang dengan

kemauan sendiri merusak akalnya dengan meminum minuman yang

32 Peunoh Daly, op. cit., h. 264.
33 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al Fikr, 1981), h. 168.
34 Peunoh Daly, loc.cit.
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diharamkan syara’35. Tetapi Imam Abu Hanifah membuat perincian

keterangannya, yaitu apabila seseorang dengan sengaja meminum

minuman keras, jatuhlah talaknya yang diucapkan dikala sedang mabuk.

Namun bila mabuknya karena sesuatu yang dibolehkan, seperti meminum

obat (atas petunjuk dokter) tetapi mengakibatkan mabuk baginya, maka

tidaklah jatuh talaknya itu36.

Imam Malik, Imam Syafi’i dan Ahmad mengatakan bahwa talak

orang yang sedang mabuk tidak jatuh (tidak sah) meskipun mabuknya

dengan perbuatan maksiat dengan sengaja meminum minuman yang

memabukkan, kebanyakan sahabat juga berpendapat demikian. Alasan

Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad ini ialah orang sedang mabuk tidak dapat

memperhatikan apa yang dikatakannya, ucapannya batal, tidak dipandang

sah. Nabi sendiri tidak memandang sah pengakuan orang mabuk37.

Selanjutnya mereka juga beralasan kepada firman Allah SWT di

dalam QS. an-Nisa’ ayat 43 yang berbunyi:









35 Sayyid Sabiq, op. cit., h. 58-59.
36 Peunoh Daly, op. cit., h. 262.
37 Ibid.
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri

(kerjakan) shalat dalam keadaan mabuk, sehingga kamu

tahu (sadar) apa yang kamu katakan”38.

Menurut ayat ini, Allah SWT tidak memperhitungkan shalat orang

mabuk, karena ia tidak tahu apa yang diucapkannya. Demikian pula

ucapan talak orang yang sedang mabuk terhadap istrinya tidaklah

diperhitungkan karena yang diucapkannya itu tidak disadarinya39.

c. Suami dalam keadaan main-main

Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya secara

main-main, tidak sungguh-sungguh, menurut pendapat sebagian fuqaha’

talak yang demikian itu jatuh (sah) dan cerailah suami istri. Alasan mereka

ialah sabda Rasul (matan hadis telah disebutkan dalam pembahasan

terdahulu), yang artinya : “Ada tiga perkara yang apabila dikerjakan

dengan bersungguh-sungguh atau sekedar main-main namun menjadi

sungguh-sungguh, yaitu : Nikah, talak dan rujuk”.

Berdasarkan hadis di atas, pengikut Hanafi dan Syafi’i

berpendapat, bahwa talak yang diucapkan secara main-main jatuh, yaitu

berlaku sah. Tetapi Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat lain,

yaitu tidak jatuh talaknya40.

38 Departemen Agama RI, op.cit., h. 125.
39 Peunoh Daly, loc.cit.
40 Ibid., h. 263-264.
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Adapun syarat istri yang dijatuhi talak adalah :

1. Wanita yang berada dalam ikatan suami istri yang sah baik telah digauli

maupun belum41.

2. Istri yang berada dalam iddah talak raj’i, karena secara hukum ikatan

suami istri masih berlaku sampai habis masa iddahnya, kecuali berkhalwat

dan jima’ tidak dibenarkan. Maka istri dalam iddah talak raj’i boleh

ditambah talak dan sah talaknya.

D. Macam-macam Talak

Talak jika ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami istri

dapat dibagi menjadi :

1. Thalaq Raj’i

Para ulama bersepakat bahwa yang dinamakan thalaq raj’i adalah talak

si suami yang masih memiliki hak untuk kembali kepada istri, sepanjang

istrinya masih dalam masa iddah, baik istri bersedia ataupun tidak. Syaratnya

adalah istri itu sudah dicampuri, sebab istri yang dicerai tetapi belum dicampuri

tidak memiliki iddah. Syarat kedua adalah tidak mengunakan uang dan tidak

pula dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga. Wanita yang ditalak raj’i

hukumnya seperti istri. Mereka masih mempunyai hak sebagai suami istri,

41 Ibid., h. 265.
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seperti hak waris mewarisi antara keduanya, manakala salah satu dari keduanya

ada yang meninggal sebelum selesai masa iddah42.

Al-Siba’i mengatakan bahwa talak raj’i adalah talak yang untuk

kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaharuan

akad nikah, tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadi talak raj’i maka istri

wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri

sebelum berakhir masa iddah43.

2. Thalaq Ba’in

Thalaq Ba’in adalah talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri

dicampuri dan talak dengan tebusan oleh suami kepada istrinya44. Firman Allah

SWT dalam surah al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:






Artinya: “Maka jika (suami) telah mentalaknya (tiga kali), tidak halal

baginya untuk kawin lagi sesudah itu kecuali perempuan

tersebut kawin dengan laki-laki lain”45.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa talak itu dikatakan ba’in apabila

seorang suami mentalak istrinya, di mana istrinya itu belum pernah digauli,

talak dengan tebusan serta talak yang telah sampai tiga kali dan dilakukan oleh

orang yang merdeka.

42Wahbah al-Zuhaili, op.cit., h. 6879.
43 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Premena Jaya, 2006), Cet. ke-1, h.

191.
44 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 66.
45 Departemen Agama RI, loc.cit..
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Thalaq Ba’in terbagi kepada dua bentuk, yaitu thalaq ba’in shugra dan

thalaq ba’in kubra. Talak ba’in sughra adalah talak yang berakibat hilangnya

hak bekas suami untuk merujuki istrinya baik dalam masa iddah maupun

setelah selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikah yang baru.

Yang termasuk kepada talak ba’in sughra adalah:

a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadinya

dukhul (belum pernah digauli).

b. Talak raj’i yang telah habis masa iddahnya.

c. Talak tebus (khuluk), yaitu perceraian yang timbul atas kemauan istri

dengan membayar uang ‘iwadh kepada suaminya.

Adapun talak ba’in kubra adalah talak tiga yang mengakibatkan

hilangnya hak rujuk kepada bekas istri walaupun ke dua bekas suami istri itu

menginginkannya baik diwaktu iddah maupun sesudahnya, kecuali istri

tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain kemudian diceraikan dan habis

masa iddahnya.

Seperti yang tersebut dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah

ayat 230 yang bermaksud:
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Artinya: “Maka jika (suami) telah mentalaknya (tiga kali), tidak halal

baginya untuk kawin lagi sesudah itu kecuali perempuan

tersebut kawin dengan laki-laki lain”46.

E. Kewajiban Suami Istri Setelah Bercerai

1. Istri yang ditalak raj’i dalam masa iddah

Perempuan yang sedang dalam masa iddah talak raj’i hubungan

perkawinan suami istri masih tetap berlangsung karena talak raj’i  tidak

menghapuskan akad nikah dan tidak menghilangkan hak-hak suami atas

istrinya, begitu pula hak-hak istri terhadap suaminya, apabila salah seorang dari

bekas istri atau bekas suami meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap

mendapat bagian waris dari mereka yang meninggal, dan bekas istri masih

tetap tinggal di rumah suaminya dan berhak pula mendapat nafkah, namun

mereka dianjurkan agama untuk berpisah tempat tidur.

Talak raj’i mengakibatkan berpisah tempat tidur namun tidak

menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa

iddah akibat hukum baru berjalan sesudah habis masa iddah yaitu jika suami

tidak rujuk maka berubahlah status talak raj’i itu menjadi talak ba’in sughra.

2. Istri yang ditalak ba’in

Bagi istri yang ditalak ba’in maka istri kembali menjadi orang asing

bagi suaminya, karena mereka tidak lagi halal bergaul, dan jika salah seorang

dari mereka meninggal dunia sebelum atau sesudah habis masa iddah maka

yang lain tidak memperoleh warisannya.

46 Ibid.
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Apabila seorang ibu mengasuh anaknya sedang dalam iddah ba’in maka

ibu harus diberi upah dari jasa memelihara dan mengasuh anak, meski

perempuan itu tidak menjadi istri bapak anak itu lagi, sedangkan upah

mengasuh diperhitungkan sejak permulaan mengasuh dan menjadi hutang bagi

(bekas) suami apabila belum dibayarnya47.

F. Hikmah Perceraian

Setiap ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT, sudah pasti

membawa kebaikan bagi manusia, apapun ketentuan Allah yang telah

digariskan dan dalam urusan apapun semuanya dimaksudkan untuk kebaikan

manusia secara individu maupun universal. Begitu pula halnya dengan

ketentuan perceraian yang digariskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an,

ketentuan tersebut berisi jaminan yang membawa kebahagiaan dan kebaikan

bagi yang bersangkutan, masyarakat dan peradaban umat manusia. Diantara

hikmah perceraian tersebut adalah:

1. Menyadarkan pasangan suami istri bahwa mereka memiliki sifat-sifat dan

pembawaan yang berbeda, tetapi keduanya harus berusaha mencari titik

temu yang dapat mereka jadikan sebagai dasar membina kehidupan suami

istri yang dijiwai oleh keinginan untuk mencari ketenteraman, kasih sayang

dan cinta.

2. Allah SWT, menetapkan talak raj’i itu dua kali yang dijatuhkan dalam

keadaan suci, sebagaimana petunjuk sunnah adalah untuk memberi

kesempatan untuk suami berfikir, rujuk atau terus dilepas. Dalam

47 Peunoh Daly, op. cit., h. 408.
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kesempatan demikian itu suami istri hanya akan berpisah sebaik-baiknya,

demi kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan mereka berdua. Talak raj’i

dalam Islam adalah dua kali, untuk memberikan kesempatan kepada suami

istri itu untuk berfikir dan memperbaiki kesalahan-kesalahan, serta

kekeliruan lainnya, kemudian kembali hidup dengan penuh mawaddah dan

rahmah (cinta dan kasih sayang).

3. Di samping itu ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, bahwa Islam

datang adalah untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan serta melindungi

kehormatan perempuan yang pernah hilang di zaman jahiliyah, di mana

orang-orang arab pada waktu itu menceraikan istrinya tanpa batas. Seorang

laki-laki kapan saja bisa menjatuhkan talak dan bisa kembali. Sebelum habis

susahnya karena berpisah, ditimpa dengan kesusahan lagi. Sehingga

perempuan tergantung antara talak dan kembali dalam akhir iddah48.

Dalam kondisi seperti itulah al-Qur’an diturunkan dengan

memberikan batasan. Dengan begitu kelaliman yang diderita perempuan

sangat terbatas, yaitu talak itu dua kali maka rujuklah dia dengan baik atau

lepaslah dia dengan baik pula.

Ibnu Sina di dalam asy-Syifa’, sebagaimana dikutip oleh Sayyid

Sabiq, menyatakan bahwa seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan

jangan ditutup sama sekali. Menutup mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Hal ini antara lain karena

jika tabiat suami istri satu sama lain tidak saling kasih sayang lagi. Dalam

48 As-Shabuni, Terjem ahan Tafsir Ayat Ahkam II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 288.



54

keadaan seperti itu, jika terus menerus dipaksakan untuk tetap bersatu antara

mereka justeru akan bertambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi

kalut49.

Maka, dapat disimpulkan bahwa hikmah dibolehkan talak itu adalah

karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada

sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu.

Dengan demikian talak dalam syariat Islam hanyalah untuk suatu tujuan

mashlahat50.

49 Sayyid Sabiq, op.cit., h. 14.
50 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003),  Cet. ke-1, h. 130.


