
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK, ‘IDDAH DAN KHULU’

A. Talak

1. Pengertian Talak

Dalam membicarakan masalah talaq ada 2 pengertian yang perlu di

kemukakan yaitu secara bahasa (etimologi) dan talaq secara istilah

(termilogi).

a. Secara Etimologi

1. Abdurralunan al-Jaziri, mendefinisikan talaq adalah:

“Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, baik ikatan nyata

seperti ikatan kuda atau ikatan tawanan ataupun ikatan maknawi

seperti nikah”.1

2. Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut

Melepaskan dan meninggalkan, kamu mengatakan; aku lepaskan

tawanan apabila aku lepaskan dan membiarkannya.2

3. Taqiyyudin Abi Bakar mendefinisikan :

“Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan dan

membiarkannya lepaskan, oleh karena itu dikatakan unta

yanglepas. Artinya unta yang dibiarkan tergembala kemana saja

dikehendaki”.3

1Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ala Madzahib al-Araba’ah, (Baerut Lebanon : Dar al-Kutub
al-Ilmiyah), Juz IV, h., 284

2Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Dar al-Fikr, 1992), Jilid II, h., 206
3Taqiyudin Abi Bakar, KifayatulAkhyar, (Semarang: Toha Putra, t.t), Juz 11, h., 84
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b. Secara Temiinologi

Adapun pengertian talaq secara istilah (terminology) para fuqaha

umumnya berbeda pendapat namun demikian apabila diperhatikan

pendapat Fuqaha tersebut mempunyai kesamaan berikut ini pendapat-

pendapat :

1. Abdurrahman al-Jaziri

Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan pernikahan

dengan menggunakan kata-kata tertentu.4

2. Sayid Sabiq:

Talaq menurut syara adalah melepaskan tali perkawinan dan

mengakhiri hubungan perkawinan suami istri “.5

3. Taqiyyudin Abi Bakar:

“Talaq menurut syara adalah nama untuk melepaskan ikatan dan

talaq itu adalah lafad jahiliyyah yang setelah syara datang

ditetapkan sebagai kata melepaskan nikah “.6

2. Dasar Hukum Talak

Disyari’atkan talaq dalam Islam sebagai jalan keluar bagi pasangan

suami istri yang telah memenuhi kebutuhan di dalam membina

rumahtangga, antara lain telah digariskan oleh al-Qur’an, al-Sunnah dan

juga Ijma:

a. Dasar Al-Qur’an yang menerangkan tentang talaq diantaranya sebagai

berikut:

4 Abdurahman Al-Jaiziri, Loc.Cit
5 Sayyid Sabiq, Loc. Cit.,
6 Taqiyudin Abi Bakar, Loc. Cit.,
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Artinya. “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara
yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari
sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali
kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya
(suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah,
maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang
siapa yang melanggar hitkumhitkitm Allah mereka itulah
orang-orang yang lalim (QS Al-Baqarah.- 229).

b. Dasar hadits:

اَْبَغُض اْلَحالََل الَى هللاِ اَلطَّالَق : َعْن ُعَمر َعِن النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ 
7)رواه ابو دود(

Artinya:“Dari Ibn Umar dari Nabi Saw bersabda: “ suatu perbuatan

yang halal, tetapi dibenci Allah SWT adalah Talaq. “ (H.R.

Abi Dawud).

3. Macam-macam talak

Perceraian itu bisa dilakukan dengan berbagai cara dan mempunyai

beberapa dimensi, sehingga dalam mengadakan klasifikasi perceraian,

pembagiannya tergantung kepada berbagai segi peninjauan. Secara garis

7Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Hadist No. 2178, (Beirut: Libanon : Dar-al-Fikr, t.t), h.,
120
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besarnya, pembagian tersebut terdiri dari beberapa sudut pandang yang

diantaranya ada yang membagi perceraian itu dari segi orang yang

berwenang menjatuhkan atau memutuskan perceraian, ada yang dari

sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi, dari segi hak bekas suami

untuk merujuk kepada bekas isteri setelah terjadi perceraian dan ada pula

yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya talaq setelah diucapkan talaq.8

Ditinjau dari segi orang yang berwenang menjatuhkan atau

memutuskan perceraian, maka perceraian itu dibagi kepada:

1. Yang dijatuhkan oleh suatni, dinamakan talaq

2. Yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim dinamakan,fasakh. 9

Ditinjau dari segi boleh dan tidaknya suami rujuk dengan istrinya,

ulama fiqh membagi talaq menjadi dua, yaitu talaq raj’i dan talaq ba’in:

1. Talaq Raj’i

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana

suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk)

sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa ‘iddah, baik

isteritersebut bersedia dirujuk maupun tidak.10 Hal senada

dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak rqi’iy adalah suatu

talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri.11 Pengertian

sama dikemukakan Ahmad Azhar Basyir bahwa talak rajiy adalah

8Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang prekawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1993), Cet ke-3, h., 159

9Ibid.,
10Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur,

Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, “Figih Lima Mazhab”, (Jakarta: Lentera, 2001), h., 451
11Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al A4uqtasid, (Beirut: Dar Al-Jiil,

1409H/1989), Juz 11, h., 48
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talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas

isterinyatanpa nikah.12 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak

rajiyadalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada

isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam

masa ‘iddah.

Dalam al-Qur’an diungkapkan bahwa talak raj’iy adalah talak

satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana

suami boleh rujuk kepada isteri, sebagaimana firman Allah pada surat

al-Baqarah (2) ayat 229:





Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan

dengancara yang baik.”(Q.SAl-Baqarah:229).

2. Talaq Ba’in

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak bain adalah talak

yang menceraikan isteri dart suaminya sama sekali, dimana suami tak

dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya.13 Dengan kata lain, talak

bain yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak

memungkinkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan nikah

baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Ulama fiqh membagi talaq bain menjadi dua , yaitu talaq Win

12Ahmad Azhar Basyir, Hitkum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 80
13Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, Terj. Anshori Umar

Sitanggal, “Fiqih Wanita”, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), h., 411



47

sughra dan talaq ba’in kubra:

a. Bain sughra

Ialah talak yang, menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas

suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada

bekas isterinya itu.14 Atau talak yang suarm tidak boleh ruju’

kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah

baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk bain shughra itu

adalah sebagai berikut:

1. 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 ruju’, sebab ruju’ hanya dilakukan dalam masa ‘iddah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab

(33) ayat 49:











Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

menikahi perempuan-perempuan yang beriman,
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas
mereka idah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut’ah

14Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h., 140
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dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang
sebaik-baiknya”.

2. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri

atau yang disebut khulu’. Hal ini dapat dipahami dan isyarat

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










Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri)

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka
tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang
diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barang siapa yang melanggar
hukum-hukum Allah mereka itulahorang-orang yang
lalim.

3. Perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang

disebutfasakh.

b. Bain kubra

Yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga15. Atau dengan kata

lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju’ kepada 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 ‘iddahnya.

Yang termasuk talak dalam bentuk bain kubra itu adalah

15 Ahmad Azhar Basyir, Op., Cit., h., 81
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isteri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga. Talak tiga

dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulamaadalah

talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang

berbedaantara satu dengan lainnya diselingi oleh masa ‘iddah.

Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok bain kubra itu

adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah

(2) ayat 230:





Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaqnya sesudah yang

kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain” (QS. Al-
Baqarah 230).

B. ‘Iddah

1. Pengertian ‘Iddah

‘Iddah menurut bahasa adalah:

16َسَما ِعٌى اَ ْلَعدَّ بَِمْعنَى اَحَسىاَْلِعدَّةُ فِى اللَّغِة َما َخْوَذةُ ِمَن اْلَعَدِد فَِھَى َمْصَد ٌر 

Artinya: “’Iddah menurut bahasa adalah diambil dari kata al-adad yaitu

mashdaryaitudariadda,maknanyaahsha (menghitung)

Kata ‘iddah berarti jumlah atau perhitungan. Yakni

wanitamenghabiskan hari-hari untuk menunggu waktu sesudah berpisah

dengan suaminya sehingga la tidak boleh kawin, kecuali setelah

16 Abdurrahman Al Jaziri, Fiqh ‘Ala Ma-zhabil ar-Ba’ah, Juz 1, (Beirut: Daar al-Kutub
alAlamiyah, t.t), h., 513
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berakhirnya hari-hari itu.17

Diterjemahkan dari kitab Aljami’fiifight An-Nisa’bahwasanya

‘iddah adalah masa dimana seorang wanita yang diceraikan suaminya

menunggu. Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau

menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.18

Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, sebagaimana dikutip

oleh Moh. Rifa’I, dkk. Iddah adalah masa tertentu untuk menunggu,

hingga seorang perempuan diketahui kebersihan rahimnya sesudah cerai.19

Diambil dari buku Fiqh Islam bahwa ‘iddah adalah “masa menanti

yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup

atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau

tidak.20

Jadi ‘iddah adalah suatu tenggang waktu untuk tidak melaksanakan

pernikahan bagi seorang wanita yang ditinggal mati atau dicerai oleh

suaminya, sampai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syara’. Hal

ini dilakukan sebagai tanda beta sungkawa untuk perenungan diri atau

untuk pembersihan rahim dalam kandungan wanita.

2. Dasar hukum ‘iddah

Adapun dalil-dalil yang mendasari ditetapkannya ‘iddah bagi

17Ibrahim Muhammad al-Jarnal, Fiqhul Mar’atil Muslimah, Penerjemah, Zaid Husein al-
Hamid (Jakarta: Pustaka Aniani. 1999), h., 331

18Syaikh Kamil Muhammad, Al-Jami Fii Fighi An-Nisaa; Penerjemah, M. Abdul Ghoffar
(Jakarta, cet: 10, 2002), h., 443

19Imam Taqiyuddin, Kijwatul Akhyar, Penerjemah , Moh Rifal, Moh Zuhri, (Semarang,
CV, Toha Putra, 1991), h., 333

20Sulaiman Rasyid, Figh Islam, (Bandung: PT Sinar Baru Algesindo, 1997), Cet. 29, h.,
414
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perempuan yang diceraikan suaminya baik cerai hidup atau mati:

1. Surat At-Talak ayat 4:











Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu
ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah
mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan
yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya.”. (QS. At-Talak 4).

2. Surat Al-Baqarah ayat 234:











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 ‘iddahnya, Maka tiada
dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat
terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui
apa yang kamu perbuat.”(Q.S Al-Baqarah: 234)

3. Macam-Macam ‘Iddah
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Macam-macam ‘iddah yang akan dijalankan oleh seorang wanita

yang tertalak atau ditinggal mati suaminya tergantung dari kondisi atau

keadaan wanita yang bersangkutan pada saat talak dijatuhkan, ada

beberapa kriteria ‘iddah yang telah diatur oleh syara’ yaitu:

a. Isteri qabla duhul

Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikannya,

sedangkan ia belum pernah sama sekali digauli oleh suaminya (qabla

duhul), maka wanita tersebut tidak wajib iddah atau tidak ada ‘iddah

baginya sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al -Ahzab ayat

49:










Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu
ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-
kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta
menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut’ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.
(Q.SAl-Ahzab 49).

b. Isteri ba’da dukhul

Seorang isteri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya, dan

dia sudah pernah digauli oleh suaminya. Dalam hal ini ada beberapa

kriteria masa ‘iddahnya yaitu:

1 . ‘Iddah wanita hamil, yaitu sampai melahirkan anaknya sebagaimana
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firman Allah SWT . dalam surat At- Thalaq ayat 4:





Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘idah

mereka itu ialah sampai mereka, melahirkan kandungannya

(Q.S At-Talak : 4).

2. ‘Iddah wanita yang telah monopause, yaitu ‘iddah wanita yang

berhenti menstruasi. Bagi wanita monopause ‘iddahnya adalah tiga

bulan sebagaimana firman Allah SWT surat At-Thalaq ayat 4:






Artinya: “Dan perempuan perempuan yang putus dari haid diantara

perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu(tentang masa

iddahnya), maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan...“. (At-

Thalaq: 4).

3. ‘Iddah quru’, yaitu ‘iddah yang dilakukan oleh seorang isteri yang

masih aktif haid. Wanita ini masa ‘iddahnya adalah tiga kali quru’,

sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al - Baqarah ayat 228:






Artinya: “Wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru”. (Q.S Al-Baqarah: 228).

C. Khulu’
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1. Pengertian

Khulu’ adalah mashdar dari khala’a, artinya menanggalkan atau

melepaskan;

21لََعُت اْلَمْراَِة َزْو ُجھَا َو َخا لََعةُ اَِذا اِ ْفتََدْت ِمْنھُ ُخلُُع الرَّ ُحُل اِمَر اتَھُ َوَخا 

Maksudnya: ‘Seorang laki - laki meng khulu’ istrinya, berarti dia

menanggalkan istrinya itu sebagai pokaiannya apabila istri

membayar tebusan”.

Khulu’ menurut bahasa berpisahnya isteri atas dasar harta yang

diambil dari pakaian, karena wanita itu pakaian pria. Sedangkan khulu’

menurut ilmu fiqih adalah berpisahnya suami dengan isterinya

denganganti yang diperolehnya.22

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa khulu’ yang dibenarkan

hukum Islam tersebut dari kata-kata khala’a ats-tsauba artinya

menanggalkan pakaian. Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki

danlaki–lakipun pakaian bagi perempuan.23

Menurut terminologi ahli fiqh berarti isteri memisahkan diri dari

suaminya dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan

para fuqaha, khuluk kadang dimaksudkan makna yang umum yaitu

perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwadh yang diberikan oleh

istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan

21Ibid., h., 45
22Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqhul Mar’atil Muslimah, penerjemah. Zaid Husein al

Hamid (Jakarta: Pustaka Amani, 1991), h.,87
23Departemen Agama, 11mu Fiqh, (Jakarta: Dirjend Pembangunan Kelembagaan Agama

Islam, 1984), H., 251
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perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubara’ah maupun talak. Kadang

dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai

tebusan dari istri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau yang semakna

seperti mubara’ah (pembebasan).24

Di kalangan para fuqaha’, khulu’ kadang dimaksudkan makna yang

umum, yaitu perceraian dengan disertai jumlah harta sebagai iwald yang

diberikan oleh isteri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari

ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu’, mubara’ah, maupun

talak.Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar

iwald sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata khulu’ (pelepasan) atau

yang semakna seperti mubara’ah (pembebasan).25

Khulu’ juga disebut tebusan, karena wanita yang mengajukan

khulu’ menebus dirinya dengan sesuatu, diberikan kepada suaminya

supaya diceraikan. Para fuqaha’ memberikan ta’rif khulu’ yaitu:

perceraian dari laki-laki atas isterinya dengan tebusan disebut khulu’.

Dalam hadits Ibnu Abbas diterangkan, ada seorang perempuan yang

sebenarnya tidak menghendaki perceraian, bukan karena suami jelek

akhlaknya atau tidak baik agamanya, tetapi isteri tidak suka dengan

tampang, muka suaminya, isteri enggan melakukan kewajiban

terhadapsuaminya.26

2. Dasar Hukum Khulu’

24Sayyid Sabiq, Fiqh al - Sunnah, (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), Jilid III. h., . 253.
25Mahkamah Agung, Kompilasi Hukum Islam, Semarang: Bahan Penyuluhan Undang -

Undang Pengadilan Agama, Tahun 1992/1993, hlm. 78
26Hamdani, Risalah Nikah, Agus salim (terj), Jakarta: Pustaka Amani, 1989, hlm. 227
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a. Ayat Al – Qur’an

Khulu’ dibenarkan oleh syara’. Dasar-dasar hukumnya dapat

ditemukan temukan dalam ayat-ayat suci al-Qur’an, al-Hadist, serta

berdasarkan pendapat para ulama. Tentang khulu’ Allah Swt.

Berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229:













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.

b. Hadits Nabi Saw:

Dasar hukum khulu’ juga dapat kita temukan dalam hadits,

yakni sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i bahwa

Rasulullah Saw.

َحَدثَنَا َخا لٌِد َعْن ِعْكِر َمة : َحَد ثَنَا َعْبُد اْلَوھَّاِب قاَلَ : اَْخبَْرنَا اَْزھَاُر ْبُن َجِمْیُل قَالَ 
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یَا : ْمَراَة ثَا بِِت ْبِن قَْیٍس اَتَِت النَّبَِي َصلَّي هللا َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ َعِن اْبِن َعبَّا ٍس اَنَّ اِ 

ثَابِتُْبُن قَْیٍس َما اَْغتُِب َعلَْیِھ فِْي ُخلِق َوالَ َدیٍن َولَِكنَّى اَْكَرهُ اْلُكْفَر فِى ! َرُسْوَل هللاِ 

لَْیِھ َوَسلََّم اَتَُر دِّ ْیَن َعلَْیِھ َحِد ْیقَةُ؟ قَا لَْت فَقَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَّي هللاُ عَ ! اْال ْسالَ مِ 

َّقَھَا تَطلِْیقَة : نََعْم قَاَل َرُسْوُل هللاِ َصلَّي هللا َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  رواه (اْقبَِل اْلَحِد ْیقَة َوطَل

27)النسانى

Artinya: “Hadits Shohih, menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil
dia berkata: Menceritakan kepada kepada kami Abdul
Wahab dia berkata: Menceritakan kepada kami Kholid dari
Akromah dari Ibnu Abbas, Bahwasanya istri Zaid bin Qais
telah datang kepada Rasulullah Saw. berkata: ‘Wahai
Rasulullah! Tsabit bin Oais, adapun saya tidak mencela
akhlak dan agamanya, akan tetapi saya benci kekuJurannya
dalam Islaml, Maka Rasulullah Saw. Apakah kamu mau
mengembalikan kebunya?, Dia berkata, Rasulullah Saw.
bersabda, terimalah kebun itu dan ceraikan lah dengan talak
satu’.’ (H.R. An- Nasai).

3. Syarat-Syarat Khulu’

Untuk menempuh suatu upaya hukum, subjek hukum dalam hal ini

isteri, harus benar-benar mengerti dan menguasai tentang materi hukum

yang diperkirakan. Sebelum menempuh upaya hukum, maka isteri harus

mengetahui syarat-syarat khuluk tersebut. Di samping isteri, suamipun

harus mengetahuinya sehingga dapat menempuh upaya hukum khulu’

tersebut. Adapun syarat-syarat khulu’ adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan dan Persetujuan

Para fuqaha telah sepakat, bahwa khulu’ dapat dilakukan

berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri asal kerelaan

27Abi Abdurrahman Ahmad bin Suaib bin Ali An- Nasai, Sunan An-Nasai, (Riyad:
Maktabah al-Ma’rif, tt). h., 537
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dan persetujuan itu tidak berakibat kerugian di pihak yang lain (isteri).

Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khulu’ isterinya, sedang

pihak isteri tetap merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka

dapat mengajukan gugatan untuk meminta cerai kepada pengadilan.

Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian. Hakim hendaklah

memberikan keputusan perceraian antara suami isteri itu, apabila ada

alat-alat bukti, alasan -alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan oleh

pihak isteri.28

2. Isteri yang dapat dikhulu’

Fuqaha sepakat bahwa isteri yang dikhulu’ ialah isteri yang

mukallaf dan telah terikat dengan akad nikah yang sah dengan

suaminya. Adapun isteri yang cakap boleh mengadakan khulu’

untuk dirinya, sedangkan bagi hamba perempuan tidak boleh

mengadakan khulu’ untuk dirinya kecuali dengan minta ijin kepada

tuannya. Disepakati pula isteri yang bodoh (safihah) adalah bersama

walinya, yakni bagi fuqaha yang menetapkan adanya

pengampunanatasnya.29

Jumhur juga berpendapat bahwa wanita (isteri) yang dapat

menguasai dirinya boleh mengadakan khulu’. Akan tetapi al - Hasan

dan Ibn Sirin berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa ia tidak

boleh mengadakan khulu’ kecuali dengan ijin penguasa.

28 Kamal Mukhtar, Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974), h.. 185.

29 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid. Terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah,
(Semarang: Asy - Syifa, 1990), h., 489.
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3. Iwadh

Iwadh atau tebusan merupakan ciri khas dari perbuatan hukum

khuluk. Selama iwadh belum diberikan oleh pihak isteri kepada pihak

suami, maka selama itu pula perceraiannya belum terjadi. Setelah

iwadh diserahkan oleh pihak isteri kepada suami barulah terjadi

perceraian. Mengenai hal ini Imam Malik, Syafii dan golongan fudaha’

berpendapat bahwa seorang isteri boleh melakukan khuluk dengan

memberikan harta yang lebih dari mahar yang pernah diterimanya saat

pelaksanaan akad nikah dari suaminya, jika kedurhakaan (nusyuz)

datang dari pihaknya, atau memberikan yang sebanding dengan mahar

atau lebih sedikit.30 Dalam hal ini yang pokok adalah adanya

persetujuan pihak-pihak suami dan isteri, apakah jumlah yang disetujui

itu kurang, atau sarna atau lebih darijumlah mahar yang pernah

diberikan oleh pihak suami kepada pihak isteri, pada waktu terjadinya

akad nikah, karena ketentuan jumlah ini tidak dinyatakan oleh al -

Qur’an dan hadits, hanya disebutkan secara umum.

4. Waktu Menjatuhkan Khulu’

Fuqaha telah sepakat bahwa khulu’ boleh dijatuhkan pada masa

haid, nifas dan pada masa suci yang belum dicampur atau yang telah

dicampuri.31Dengan demikian khulu’ dapat dijatuhkan kapan saja dan

di mana saja. Pendapat tersebut berdasarkan pengertian umum dari

ayat 229 surat al-Baqarah atau hadits dari Ibnu Abas yang tidak

menyebutkan waktu-waktu khusus. Rasulullah tidak menetapkan

30Ibid., h., 491
31Kamal Muhtar, Op.Cit., h., 172
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waktu khusus sehubungan dengan khulu’ isteri Tsabit bin Qais.

Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya.

Maka dari itu khuluk pada waktu suci dan haid diperbolehkan.32

4. Rukun – Rukun Khulu’

Adapun rukun-rukun khulu’ adalah sebagai berikut:

a. Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan (suami).

Suami yang menceraikan isterinya dalam bentuk

khulu’sebagaimana yang berlaku dalam talak adalah seseorang yang

ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara’ yaitu aqil

balighdan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan

kesengajaan.33

b. Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan (isteri

yang di khulu’).

Maksudnya adalah isteri masih berada dalam wilayah si suami

dalam arti isteri tersebut telah di ceraikan, namun masih berada dalam

iddah raj’i.

c. Uang tebusan atau Iwadh

Uang tebusan atau Iwadh adalah bagian yang urgen dan inti

dan khulu’, karena tanpa adanya iwadh maka khulu’tidak akan terjadi.

Sehingga mayoritas ulama menempatkan iwadh tersebut sebagai rukun

yang tidak boleh ditinggalkan34.

32Maftuh Ahnan, Fiqih Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, t.t), h., 362.
33Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dun

Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h., 234.
34Ibid., h., 235
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d. Sighat

Ucapan cerai yang di sampaikan oleh suami yang

mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan. Untuk melafazdkan

shighat dalam khulu’ disertai menyebutkan ganti rugi. Setelah itu

khulu’ berlaku talak ba’in, jika tanpa menyebutkan ganti rugi

makamenjadi talak biasa.35

e. Alasan untuk terjadinya khulu’

Dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits terlihat adanya alasan untuk

terjadinya khulu’ yaitu isteri khawatir tidak akan mungkin

melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak

dapat menegakkan hukum Allah.

5. Pendapat Ulama Tentang Khulu’

Para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan

khulu’sebagai talak atau. fasakh. Imam Malik dalam kitabnya al-

Muwatta’menyatakan sebagai berikut:

ْبِن اْلُمَسیَّب َو ُسلَْیَمان ْبُن یََسار َوْبُن ِشھَا ٍب َكا نُْو َحَدثَنِى َعْن َما لٍِك اَنُّھ بَلََغھ اَنَّ َسِعْیِد 

36یَقُْو لُْوِن ِعدَّة اْلُمْختَلَِعة ِمْثُل ِعدَّة اْلُمطَلَّقَة ثَالَ ثَةَ قُُر ْوء

Maksudnya: “Yahya menyampaikan kepadaku (hadits) dari Malik bahwa
ia telah mendengar bahwa Sa’id ibn al-Musayyab, Sulayman
ibnu Yasar dan Ibn Shihab mereka berkata bahwa seorang
wanita yang meminta cerai kepada suaminya dengan
membayar iwad masa ‘iddahya seperti seorang wanita yang
bercerai tiga periode menstruasi atau suci”.

Sementara Imam Abu Hanifah menyamakan khulu’ dengan talak,

35Ibid
36Al- Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, al -Muwatt

Malik, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), h., 345.



62

sedangkan Imam Syafii menyamakan khuluk dengan fasakh demikian

pula Imam Ahmad. Sebagaimana dijelaskan didalam kitab Bidayah al

Mujtahid Wa Nihayah al Alfuqlasid:

َوقَاَل الشَّا فِِعى َوھَُو فَْسُخ َوبِِھ قَاَل اَْحَمد َو َواَبُْو َحنِْیفَةَ َسَوى بَْیَن الطَّالَق َو اْلفََسخ 

37َداُوَد َوِمن الَصَحا بَِة َواِ ْبُن َعبَّاسٍ 

Maksudnya: “Imam Abu Hanifah menyamakan khulu’” dengan talak dan
fasakh secara bersamaan. Sedangkan Imam
syafiiberpendapat bahwa khulu’” itu adalah fasakh.
Demikian pulapendapat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan
Ibnu Abbas ra “.

Hal ini juga disebutkan didalam kitab Al-Mabsuth, kita mazhab

Imam Abu Hanifah:

فِى قَْوِل الشَّا فِِعى َواَِذا اْختَلََعت اْلَمْراَةَ ِمْن َزْوِجھَا فَا ْلُخلُُع َجأ ـِنَةُ ِعْنَد نَا َو 

َرِحَمھُ هللاُ َوھُوا فَسُخ َوھَُو َمْرِوى َعِن اْبِن َعبَّا ٍس َرِضى هللا َعْنھُ اِلَى قَْول َعا 

تَاِن اِلَى  َحا بَِة َرِضى هللا َعْنھُْم اِْستََدُل الَشا فِِعى بِقَْوِل تََعا لَى الطَالَُق َمرَّ َمِھ الصَّ

َعلَْیِھَما فِْیَما اْفتََدْت بِھ اِ لَى اَْن قَاَل فَاِْن طَلَقَھَا فَالَ یَِحلَّ لَھُ ِمْن اَْن قَاَل فَالَ ُجنَا َح 

38بِْعِد َحتَّى تَْنِكُح َزْوًجا َغْیُرهُ 

Maksudnya: “Ketika wanita telah khulu’ dari suaminya, maka khulu’ itu
diperbolehkan, dan khulu’ itu adalah talak bain menurut
pendapat kami, dan menurut pendapat Imam Syafii
Rahimahumullah khuluk adalah fasakh pendapat beliau
berdasarkan riwayat Ibnu Abbas RA. sampai pendapat
mayoritas sahabat RA. dalil Imam Syafii adalah firman
Allah SWT, talak (yang dirujuk) itu dua kali samapai firman
Allah SWT, maka janganlah kamu melanggarnya samapi
firman Allah SWT. Kemudian jika si suami menlalaknya

37 Ibnu Rusyd, Bidciyah al Mujtahid Wa Nihdyah al Miqlasid, (Beirut: Dar AI-Jiil, 1409
H/1989), Juz 11, h., 5 7-5 8

38Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, Kitab Al-Mabsuth, (Beirut: Darul Kitab Al-hatiyah,
1993)), h., 171
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(sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak
halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain “.

Sementara Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa ‘iddah khulu’ adalah

satu kali suci. Sebagaimana disebutkan didalam kitabnya Majmu ‘ Al-

Fatwa:

ھَِذِه اْلَمْسا لَةُ فِْیھَا نََزاَع َمْشھُْور بَْیَن السَّلَف َو اْلَخلَف فَظَا ھََر َمْذھَُب اْال َما م اَ ْحَمد 

َواَ ْصَحا بِھ اَنَّھُ ورقة بَا ـِٔنَةٌ َوفَْسُخ للنََّكاح َولَْیَس ِمن الطَالَِق الثَالَ ِث فَلَْو ُخلُعھَا َعَشَر 

ا ت كاَ َن لَھُ اَنْ  َوھُوا اََحٌد قَْولى . یَتََزَو َجھَا بََعْقِد َجِد ْیِد قِْیَل اَْن تَْنِكَح َزْوًجا َغْیُرهُ َمرَّ

الَشا فِِعى َواِْحتَاَرهُ طَا ـِٔفَةُ ِمْن اَْصَحا بِِھ َونََصُرْوهُ َو طَأ ـِفَةٌ نََصُرْوهُ َوھََذا قَْوٌل ُجْمھُْر 

فُقَھَاء الَحِد ْیث َكاِ ْسَحاق اِْبُن َرا

39اْبِن َعبَاٍس َواْصَحا بِِھ َكطَا ُووْس َوَعْكَرَمة

Artinya: “Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: Masalah ini,
terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan
khalaf Zhahir madzhab Ahmad dan para sahabatnya
(diantaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah) menyatakan (Al-
Khulu) adalah faskh nikah dan bukan thalak yang tiga.
Seandainya suami melakukan khulu’ sepuluh kali pun, ia masih
boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum menikah
dengan yang lainnya. Ini merupakan salah satu pendapat Asy-
Syafi’i, dan mayoritas fuqaha ahli hadits, seperti Ishaq bin
Rahuyah, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah,
dan yang benar dari pendapat Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat
beliau seperti Thaawus dan Ikrimah.

39Ibnu Taimiyyah, Majmu’A1-Fatwa, (Bairut: Dar Al-I1miyyah, 728 H), JUZ. XXXIII h.,
183


