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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Cerai Gugat 

Cerai adalah upaya terakhir yang ditempuh ketika rumah tangga tidak 

dapat lagi dipertahankan dengan mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.
1
 

Sedangkan gugat dari segi pengertian dibagi menjadi dua, yaitu menurut 

hukum positif dan ulama fikih.  

Menurut hukum positif, gugat ialah perceraian yang diajukan oleh istri 

kepada Pengadilan Agama yang dianggap berlaku ketika mempunyai 

kekuatan hukum tetap.
2
 Sementara dalam hukum Islam, gugat merupakan hak 

seorang istri untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan suaminya 

dengan memberikan tebusan yang sesuai dengan kesepakatan.
3
 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Cerai gugat adalah 

berakhirnya hubungan pernikahan disebabkan adanya gugatan yang diajukan 

oleh istri di Pengadilan Agama dan terjadi dengan suatu putusan 

Pengadilan.
4
Hal ini didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 yang 

menerangkan bahwaistri atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan 

perceraian diPengadilan Agama.Menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum 

                                                             
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 269. 
2Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20. 
3Tim Al-Manar, Fikih Nikah (Bandung: Syamil cipta Media, 2007), 109. 
4Ny. Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: 

Liberty, 1982), 131. 
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Islam, adapun keadaan yang membolehkan istri meminta cerai, sebagai 

berikut:
5
 

1. Jika suami lalai dalam memberi nafkah kepada istri; 

2. Jika suami melakukan hal yang mengakibatkan tidak bisa melanjutkan 

rumah tangga, seperti mencela, memukul dengan pukulan yang  berat 

atau memaksa melakukan kemungkaran; 

3. Jika suami dipenjara dalam jangka waktu yang lama dan istri takut terjadi 

fitnah pada dirinya; dan 

4. Jika istri mendapati aib pada suami, misalnya mandul atau penyakit 

berbahaya yang harus dihindari. 

Dalam hukum Islam cerai gugat diperbolehkan jika istri takut tidak 

dapat memberikan hak suaminya.Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. 

dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 229:
6
 

            

Didasarkan juga tentang bolehnya cerai gugat dengan sabda Rasulullah 

Saw. dalam hadits Ibnu abbas Radiyallahu’anhu:
7
 

 

َأنَّ اْمَرأََة ثَاِبِت ْبِن قَ ْيٍس أََتْت النَِّبَّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَلْت يَا َرُسوَل 
اللَِّو ثَاِبُت ْبُن قَ ْيٍس َما أَْعِتُب َعَلْيِو ِف ُخُلٍق َوََل ِديٍن َوَلِكِّني َأْكرَُه اْلُكْفَر ِف 

                                                             
5 Khalid al-Husainan, Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problem Waanita, terj. Kamaludin 

dan Amir Hamzah (Jakarta: Darul Haq, 2015), 211-212. 
6“Q.S. al-Baqarah [02]: 229”, diambil dari Quran In Word Ver 1.2.0: Versi Arabic, 

Program yang Diproduksi oleh Mohamad Taufiq, 2005. 
7“Hadits Riwayat Bukhori No. 4867”, diambil dari Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam: 

Versi Indonesia, Program yang Diproduksi oleh Lidwa Pusaka, 2011. 
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ْسََلِم فَ َقاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم أَتَ ُردييَن َعَلْيِو َحِديَقَتُو قَاَلْت  اْْلِ
  َ َ ْم قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اقْ َ ْ  ااَِْديَقَ  َو َليْقَ ا َتْ ِليَق ًة 

Dari ayat dan hadits di atas, dapat diambil kesimpulan tentang bolehnya 

cerai gugat apabila ada suatu hal yang mendorong melakukan hal tersebut, 

seperti rumah tangga buruk dan istri yang benci terhadap suaminya. 

B. Nafkah Iddah dalam Fikih Tradisional 

Memberikan nafkah dengan menyediakan semua keperluan istri seperti 

makanan pakaian dan tempat tinggal termasuk dari kewajiban suami.
8
 Hal ini 

dikarenakan istri yang dinikahi suami berada di bawah kekuasaan suami. 

Allah Swt. Berfirman dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 233: 

               

Di samping itu, ada perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait  

ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada istri.
9
 Ulama Hanafiyah 

mengatakan bahwa tidak ada syara’ yang menentukan ukuran nafkah. 

Menurutnya, bagaimanapun keadaan istri ukuran nafkah disesuaikan dengan 

kemampuan suami. Berdasarkan al-Qur’an Surat ath-Thalaq Ayat 6: 

          

                                                             
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Moh. Thalib (Bandung: PT AlMA’ARIF, 1982), 63. 
9 H.S.A. Al-Hamdani,  Risalah Nikah, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002),  

151. 
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Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah,  ada ketentuan mengenai 

ukuran nafkah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur’an Surat ath-

Thalaq Ayat 7: 

                   

Mengenai ukuran nafkah, ulama Syafi’iyyah berkata: 

“Apabila suami miskin, maka istri memperoleh nafkah sekedar untuk 

kebutuhannya dan apabila suami termasuk golongan menengah 

hendaknya nafkahnya lebih longgar. Nafkah diberikan dengan cara 

yang baik, karena memberikan kemudahan bagi istri adalah wajib bagi 

suami.”
10

 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa memberikan nafkah dan 

memenuhi kebutuhan istri adalah wajib bagi suami. Kewajiban suami 

memberikan nafkah kepada istri terhitung sejak terikat pernikahan dan tetap 

berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa iddah.  

Dalam istilah fuqaha, iddah merupakan masa menunggu wanita 

sehingga halal bagi lelaki lain.
11

 Iddah dapat dibagi menjadi dua macam jika 

dilihat dari  sebab terjadinya perceraian, sebagai berikut:
12

 

1.   Iddah Karena Kematian Suami 

Bagi istri yang menjalani masa iddah disebabkan karena kematian 

suami dan ia tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 

                                                             
10Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Syafi’i,Mawsu>’ah al-Umm (Kairo: al-

Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), 170.  
11Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), 318. 
12Ibid, 325-326. 
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(empat) bulan 10 (sepuluh) hari. Ketentuan ini tercantum dalam al-

Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 234: 

                         

Sedang bagi istri yang sedang dalam keadaan hamil iddahnya sampai ia 

melahirkan, tercantum dalam al-Qur’an Surat ath-Thalaq Ayat 4: 

      

 2.   Iddah Karena Talak 

Iddah istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak 

adalah sebagai berikut: 

a. Istri yang dicerai dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia 

melahirkan kandungannya, sesuai dengan al-Qur’an Surat ath-Thalaq 

Ayat 4 tersebut di atas. 

b. Istri yang dicerai dan masih haid iddahnya yaitu tiga kali quru’. 

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah Ayat 

228: 

              

Kata quru’ dalam ayat di atas memilki banyak makna, 

sehingga para fuqaha berbeda pendapat dalam memaknai kata 

tersebut. Imam malik dan Syafi’i berpendapat bahwa kata quru’ 

bermakna bersuci, sehingga iddah wanita masih haid adalah tiga kali 

suci. Berbeda dengan kedua imam tersebut, imam hanafi dan ahmad 

memaknai kata quru’ ialahhaid. 
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c. Istri yang dicerai namun tidak pernah atau tidak dapat lagi 

mengalami haid (menopause) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan. 

Berdasarkan al-Qur’an Surat ath-Thalaq Ayat 4: 

                 

   

Nafkah iddah yang harus diberikan suami selama masa iddah cerai talak 

atau talak raj’i, paraulama sependapat bahwa istri mendapat hak nafkah dan 

tempat tinggal.
13

 Ini dimaksudkan agar istri tetap dibawah pandangan suami 

dan suami berhak rujuk kembali sebelum masa iddah habis. Namun para 

ulama berbeda pendapat tentang nafkah iddah cerai gugat atau talak ba’in, 

sebagai berikut:
14

 

1. Ulama Hanabilah, istri tidak berhak atas nafkah iddah dan tempat tinggal 

sekalipun hamil. Alasannya, nafkah iddah dan empat tinggal wajib 

diberikan sebagai imbalan hak rujuk suami sebagaimana dalam cerai 

talak. Sedangkan dalam cerai gugat istri dijatuhi talak ba’in, dimana 

suami tidak mempunyai hak rujuk yang mengakibatkan istri tidak 

mendapat nafkah iddah dan tempat tinggal. 

2. Ulama Hanafiyah, istri berhak mendapat nafkah iddah dan tempat 

tinggal. Namun jika perpisahan terjadi karena pelanggaran istri, maka 

istri hanya berhak atas tempat tinggal saja. 

                                                             
13 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hambali, terj. A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basrimata, 1999), 

401. 
14

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, 334-335. 
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3. Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan jumhur ulama salaf, baik istri hamil 

atau tidak ia hanya berhak mendapat tempat tinggal. Namun jika ia hamil 

maka ia juga berhak atas nafkah iddah. 

 

C. Nafkah Iddah dalam Undang-Undang di Indonesia 

Ditentukan dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberi biaya penghidupan bagi bekas istri. Ketentuan ini 

dimaksudkan agar istri tetap terjamin kehidupannya setelah terjadi perceraian 

atau dalam menjalani masa iddah. Kewajiban yang harus dipenuhi bekas 

suami terhadap bekas istri yaitu:
15

 

1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istri, kecuali bekas istri 

tersebut qabla al-dukhu>l; 

2. Memberikan nafkah iddah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali 

bekas istri nusyuz; dan 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang, namun apabila bekas istri qabla al-

dukhu>lmaka mahar dibayar setengahnya saja. 

Pemberian nafkah iddah juga tercantum dalam Pasal 152 Kompilasi 

Hukum Islam bahwa bekas istri memiliki hak atas nafkah iddah dari bekas 

suami kecuali ia nusyuz. Selain nafkah iddah, bekas istri juga berhak 

mendapatkan mut’ah atau hadiah dari bekas suami. Sebagaimana yang 

                                                             
15Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: 

Kencana, 2004), 255-256. 
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ditentukan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami 

wajib memberikan mut’ah dengan syarat: 

1. Belum ditetapkannya mahar bagi istri qabla al-dukhu>l 

2. Perceraian terjadi atas kehendak suami 

Namun jika perceraian tidak terjadi dalam keadaan sebagaimana 

disebutkan dalam kedua syarat di atas, maka berdasarkan Pasal 159 hukum 

pemberian mut’ah adalah sunnah bagi suami. Dan untuk ukuran mut’ah 

sendiri menurut Pasal 160 adalah disesuaikan dengan kesanggupan suami. 

Dari keterangan di atas, diketahui secara jelas bahwa bekas istri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami setelah terjadi 

perceraian atau selama menjalani masa iddah. 

D. Tinjauan tentang Maqa>s}id Syari>’ah 

Maqa>s}id syari>’ahmerupakan tujuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. 

yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia.Metode maqa>s}id 

syari>’ahditujukan untuk memecahkan masalah hukum yang belum diatur 

secara khusus di dalam al-Qur’an dan Hadits.  

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Jasser Auda, bahwa maqa>s}id 

syari>’ahadalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk menjawab 

pertanyaan tentang hukum Islam.
16

Menurutnya, maqa>s}iddapat 

                                                             
16Jasser Auda, Maqa>s{{id Al-Shari>’ah As Philosophy of Islmic Law: A Systems Approach 

(London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 1. 
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pulamenjelaskan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini 

tentang hak asasi manusia, pembangunan, dan keadaban.
17

 

Berbeda dengan maqa>s}id klasik yang tertuju pada perlindungan 

individu, maqa>s}idkontemporer lebih menekankan pada pembangunan dan 

pengembangan serta hak-hak yang lebih luas.
18

 Dengan demikian, Jasser 

Auda mengajukan teori pembangunan dan pengembangan hak-hak manusia 

sebagai target utama guna memberikan kemaslahatan umat. Upaya 

pengembangan pada teori inilah yang membuat Jasser Auda berbeda dari 

pemikir Muslim kontemporer yang lain.  

Teori maqa>s}idkontemporer menunjukkan adanya pergeseran pandangan 

dari  maqa>s}idklasik. Adapun pergeseran tersebut yaitu:
19

 

1. Teori menjaga keturunan (hifz|an- nasl) berkembang menjadi 

perlindungan terhadap keluarga. Menjaga keturunan dalam hal ini yaitu 

larangan untuk perzinaan dan melakukan pidana terhadap orang yang 

melakukannya. Hal ini dimaksudkan guna menjaga kemurnian darah dan 

kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kemudian berkembang 

menjadi perlindungan terhadap keluarga, yaitu menjaga hubungan darah 

yang menjadi syarat untuk saling mewarisi sesuai dengan hukum 

kewarisan dalam Islam.
20

 

                                                             
17 Danu Aris Setiyanto, “Maqa>s}id Syari>’ah: Dalam Tinjauan Umum,”diakses pada tanggal 

21 Mei 2018, https://caridokumen.com/download/maqasid-syariah-dalam-tinjauan-umum.pdf. 
18Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqa>s{{id Syariah,”Jurnal Hunafa, 

Vol. 13 No. 2 (Desember, 2016), 218. 
19Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah, terj. Rosidin dan Ali 

Abd el-Mun’in(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 230. 
20Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 

2010), 131. 



24 
 

2. Teori menjaga akal (hifz|al- ‘aql) menjadi pengembangan pola pikir ilmiah 

dan menekankan untuk mencari ilmu pengetahuan. Menjaga akal dalam 

hal ini yaitu dengan tidak mengotori akal dengan perbuatan buruk. 

Misalnya, meminum minuman keras dalam Islam adalah hal yang 

diharamkan karena merusak akal. Selain itu, akal meupakan sumber 

hikmah yang dengannya manusia berhak menjadi pemimpin di atas bumi. 

Selanjutnya, menjaga akal berkembang dengan menjadikan akal untuk 

mencari ilmu pengetahuan dan mempelajari yang baik dan buruk dalam 

kehidupan.
21

 

3. Teori menjaga jiwa (hifz| an- nafs) dalam perkembangannya menjadi 

menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan dan hak-hak asasi 

manusia.Menjaga jiwa yaitu menjaga kehidupan manusia yang 

merupakan makhluk ciptaan Allh paling sempurna dari ciptaan-Nya yang 

lain. Kemudian dikembangkan menjadi melindungi hak asasi manusia, 

yaitu setiap manusia berhak untuk hidup dan aman dari keadaan yang 

membahayakan jiwanya.
22

 

4. Teori menjaga agama (hifz| ad- di>n) diperluas menjadi menghormati 

kebebasan memilih kepercayaan dan beragama.Menjaga agama dalam hal 

ini berarti menjaga pedoman hidup manusia. Diperluas menjadi 

menghormati kebebasan memilih agama menunujukkan sikap toleransi 

terhadap agama lain. Dalam hal ini juga berarti bahwa setiap manusia 

                                                             
21ibid, 91-93.  
22ibid, 22-23. 
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mempunyai kebebasan atas agama dan tidak boleh dipaksa untuk masuk 

Islam.
23

 

5. Teori menjaga harta (hifz| al- ma<l) berkembang menjadi mengutamakan 

kepedulian terhadap pembangunan ekonomi demi kesejahteraan 

manusia.Menjaga harta yaitu mempunyai hak untuk dijaga hartanya dari 

musuh, baik dari pencurian atau perampasan. Kemudian dikembangkan 

agar harta digunakan untuk hal yang dihalalkan Allah demi kesejahteraan 

manusia.
24

 

Dalam hal memperluas pengertian teori maqᾱṣid, Jasser Auda 

melakukan studi kritis terhadap teori maqᾱṣid yang telah ada melalui 

pemaduan kajiannya. Jasser Auda menggunakan pendekatan yang disebut 

teori sistem,
25

dan menggunakan keilmuan sosial seperti isu-isu baru yang 

terkait dengan hak asasi manusia. Hal tersebut didorong karena hasil laporan 

tahunan United Nation Development Programme (UNDP) yang menyebutkan 

bahwa hingga sekarang peringkat Human Development Index (HDI) dunia 

Islam masih sangat rendah.
26

 

Pendekatan sistem oleh Jasser Auda dilakukan dengan 

memvalidkansemuapengetahuan menggunakan prinsip-

prinsipholistik,  keberanian membuka diri dan 

melakukanpembaharuan, mengukur qaṫ’ῑy dan ta’arud darisisi ketersediaan 

bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial 

                                                             
23Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqa>s}id Syariah:Analisis 

Pendekatan Sistem Jasser Auda,” Hunafa, Vol. 13 No. 2 (Desember, 2016), 231. 
24Ahmad Al-Mursi Husai Jauhar, Maqashid Syariah, 171. 
25Jasser Auda, Maqa>s{{id Al-Shari>’ah As Philosophy of Islmic Law,45-55. 
26Ibid., xxii. 
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yang ada bukan dari verbalitasteks-teks keagamaan, dan  

mengambil maqᾱṣid sebagai metode penetapan hukum Islam.
27

 

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pengaplikasian pendekatan 

sistem, Jasser Auda mengelompokkannya menjadi3 (tiga), sebagai berikut:
28

 

1. Terbuka 

Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan 

sistem yang terbuka. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu 

berinteraksi dengan kondisi atau lingkungan yang berada diluarnya, 

sehingga sangat penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan 

bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam 

menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan 

mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang 

baru.  

2. Melibatkan Berbagai Dimensi 

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri 

dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di 

dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri 

dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum 

dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti 

sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai 

dimensi. Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi oposisi 

                                                             
27Ibid, xxi. 
28Ibid, 48-211. 



27 

binary di dalam hukum Islam.Menurutnya,qaṫ’ῑy dan ẓannῑytelah begitu 

dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga paradigma 

oposisi binary harus dihilangkan guna mendamaikan beberapa dalil yang 

mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqᾱṣid atau 

tujuan utama hukum. 

3. Tujuan

Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan 

tujuan (maqᾱṣid) yang dihasilkan dari jaringan sistem itu.Oleh karena itu, 

adanya tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa 

menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. 

Menurut Jasser Auda, realisasi maqᾱṣidmerupakan dasar penting bagi 

sistem hukum Islam. Menggali maqᾱṣidharus dikembalikan kepada teks 

utama (al-qur’an dan sunnah), bukan pendapat atau pikiran faqih. Tujuan 

penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan 

masyarakat yang terdapat disekitarnya.
29

 

29
Muhammad Salahuddin, “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis 

Pemikiran Jasser Auda tentang Maqa>s}id al-Shari>’ah,” Ulumuna, Vol. 16 No. 1 (Juni, 2012), 119. 

. 




