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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis menemukan dua topik penelitian yang membahas tentang 

masalah yang sama,namun rumusan permasalahan yang berbeda dengan yang 

penulis teliti.Penelitian tersebut antara lain : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh saiful bahri (2009) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh saiful bahri pada tahun 2009 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama’ Pondok 

Pesantren Yogyakarta tentang Lafadz Perceraian Via SMS”, skripsi ini 

membahas pandangan para ulama pondok pesantren di kota Yogyakarta terhadap 

perceraian via sms dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian adalah para 

ulama pondok pesantren salafiyah dan modern di Yogyakarta berbeda pandangan 

mengenai permasalahan perceraian via sms. 

Mayoritas pendapat ulama pondok pesantren di Yogyakarta membolehkan 

lafadz perceraian via sms dengan beberapa verifikasi yang telah ditentukan. 

Alasan utama adalah lafadz perceraian itu sudah memenuhi prinsip-prinsip urgen 

perceraian via sms seperti niat, sighat, dan keberadaan yang jauh. 

 Selain itu juga didukung oleh ketidak harmonisan komunikasi keduanya 

yang sudah tidak mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. 

Sedangkan minoritas ulama pondok pesantren dikota Yogyakarta tidak 

membolehkan perceraian via sms dengan alasan posisi perceraian lewat tulisan 
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tidak bisa disamakan dengan perceraian lewat lisan. Maka tidak diperbolehkan 

perceraian lewat sms. Dari sisi akhlak pun lafadz perceraian via  sms tidak ma’ruf 

dan tidak etis dalam memutuskan hubungan hubungan suami istri. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh imaduddin sakagama (2015) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh imaduddin sakagama pada 

tahun 2015 dengan judul “pesan talak lewat social media (studi kasus talak lewat 

facebook dalam perspektif hokum islam)”, Di dalam skripsi ini disajikan data 

bahwa pernah terjadi kasus seorang suami yang mentalak istrinya lewat pesan 

facebook, di mana pesan facebook berbeda dengan layanan pesan singkat yang 

dikenal dengan SMS (Short Message Service). Salah satu letak perbedaannya 

jika suami mengirim SMS ke istrinya maka akan sampai ke isrtinya dan 

kemungkinan besar akan langsung dibaca pesan tersebut, berbeda jika seorang 

suami mengirim pesan facebook ke istrinya dimana facebook sebagai media 

sosial online sehingga istri belum tentu membuka facebooknya dan membaca isi 

dari pesan tersebut. 

Untuk istinbath hukumnya, skripsi ini menggunakan metode sadduz-zira’ah. 

Kesimpulannya bahwa penggunaan facebook lebih banyak unsur mudharotnya 

dari pada unsur malahatnya.  
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B. Definisi Perceraian 

Perceraian dalam bahasa Indonesia berakar dari kata dasar cerai yang 

berarti “pisah”,35yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an” yang 

mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abtraks. Kemudian menjadi 

satu kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.36 

Sedangkan kata perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talak atau 

furqah.37Talak berarti membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Furqah 

berarti bercerai, lawan dari berkumpul, kemudian digunakan istilah oleh ahli fiqh 

yang berarti perceraian antara suami dan istri .38 

Ulama yang mengemukakan arti perceraian (talak) secara  terminologi 

memiliki rumusan ungkapan yang berbeda-beda, namun esensi yang terkandung 

sama. Menurut as-Sayid sabiq,ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan 

mengggunakan kata-kata cerai (talak) dan kata sejenisnya.39 

 Al-mahalli dalam kitabnya syarh minhaj at-talibin seperti dikutip oleh 

amir syarifuddin, terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari 

perceraian itu, yaitu: 

 Pertama: kata melepaskan atau membuka atau meninggalkan, 

mengandung makna bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah 

terikat, yaitu ikatan perkawinan. 

 Kedua: kata ikatan perkawinan,yang mengandung makna bahwa talak itu 

mengakhiri hubungan perkawinan yang terjalin selama ini. Jika perkawinan itu 

                                                           
35WJS.Poerwadarminta, loc.cit. 
36Gorys keraf, loc.cit. 
37Ahmad Warson Munawir, loc.cit. 
38 Kamal mukhtar, loc.cit 
39 As-sayyid sabiq,  fiqh as-Sunnah, jilid II,(kairo:dar al-bayan at-turas), hlm 60 
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mengakibatkan halalnya hubungan suami istri, maka sebaliknya, jika telah diibuka 

ikatan tersebut haram bagi keduanya melakukan hubungan suami istri. 

 Ketiga : kata dengan lafadz ta-la-qa dan sejenisnya menganndung makna 

bahwa perkawinan itu putus melalui ucapan yang menggunakan kata-kata talaq 

bukan dengan kata-kata yang lainnya. Karena kata talak mengakibatkan putusnya 

perkawinan .40 

 Dalam istilah fiqh perkataan cerai (talak) mempunyai dua makna, yaitu 

arti umum dan khusus. Arti talak secara umum ialah segala bentuk perceraian baik 

yang dijatuhkan oleh pihak suami maupun gugat cerai yang dilakukan oleh istri 

maupun perceraian karena meninggalnya salah satu dari mereka. Sedangkan talak 

dalam arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan hanya oleh pihak suami. 

 Al-jaziri dalam kitabnya al-fiqh ‘ala madzahib al-arba’ah memberikan 

definisi : 

 إزلة النكاح أو نخصان حلة بلفظ مخصوص 41

 fiqh sunnahsayid sabiq dalam kitabnya  

ْوِجيَّةِ  اَواجِ َواِْنَهاُء العَََلَقِة الزَّ 42.َحلُّ َربَِطِة الزَّ
 

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”. 
 

                                                           
40 Amir syarifuddin, hokum perkawinan islam di Indonesia,(jakarta:kencana,2006), hlm 199 
41 Abdurrahman al-jaziri,al-fiqh ala madzahib al-arba’ah, jilid II,(kairo:dar at-turas al-

araby,1986),hlm 279 
42  As-sayyid sabiq, op cit, hlm 379. 
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            Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis ulama 

mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam 

kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan: 

ُق ونحوه   .43حل قيد النكاح بِلَْفِظ َطَلا

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz Thalaq dan 

sejenisnya”. 

 Sedangkan abu zakaria al-ansari dalam kitabnya fath al-wahhab 

memberikan definisi talak sebagai berikut : 

 حلعقدالنكاحبلفظالطالقونحوه44

Sebagaimana telah diutarakan diatas tentang pengerttian perceraian (talak) 

baik yang umum maupun yang khusus. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan perceraian ialah putusnya hubungan suami istri namun 

dalam proses yang belum tuntas. Karena suami tidak menutup kemungkinan bisa 

rujuk kembali kepada mantan istrinya. 

 

C. Dasar dan Hukum Perceraian dalam Islam 

Ketika suatu  hubungan atau ikatan mulai terjalin oleh pasangan suami istri, 

keduanya berharap bahtera rumah tangga yang dibangunnya bisa langgeng hingga 

esok hari tua. Namun pada kehidupan yang nyata terkadang jauh berbeda dari 

angan-angan indah yang telah ditanam sebelumnya. Oleh karena itu, islam 

                                                           
43 Amir syarifuddin, op cit, hlm 1998. 
44 Abu zakaria, fath al-wahhab,(Beirut:dar al-fikri,t.t),hlm 87. 
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memperbolehkan suami istri melakukan perceraian, tetapi harus dengan mengikuti 

petunjuk yang telah tertuang dalam al-qur’an dan hadits. Dengan pertimbangan 

keduanya telah mengevaluasi lebih jauh pribadi masing-masing bahwa hubungan 

keduanya tidak dapat dilanjutkan lagi, dari pada menimbulkan mudharot yang 

lebih besar bagi kedauanya atau keturunannya nanti. 

Adapun dasar hokum yang mendasari diperbolehkannya perceraian adalah 

sebagai berikut: 

1. Al-qur’an 

Diantara aya-ayat al-qur’an yang membicarakan perceraian yaitu: 

َقا يُۡغِن  َوإِن ُ يَتَفَرَّ ن َسعَتِهِ  ٱّللَّ ُ َوَكاَن  ۦ  ُكَلاا ماِ ا  ٱّللَّ ِسعًا َحِكيما  45 ١٣٠َوَٰ

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada 

masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas 

(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana ( QS. an-nisa’ :130) 

 

َفِإن َطلََّقَها َفََل ُجنَاَح َعلَۡيِهَمآ أَن يَتََراَجَعآ إِن َظنَّآ  ۥ  ِمۢن بَۡعُد َحتَّىَٰ تَنِكَح َزۡوًجا َغۡيَرهُ  ۥَطلَّقََها فَََل تَِحلُّ لَهُ  فَِإن

ِ  أَن يُِقيَما ُحُدوَد  ِ َوتِۡلَك ُحُدوُد  ٱّللَّ  ٢٣٠46يُبَياِنَُها ِلقَۡوٖم يَۡعلَُموَن  ٱّللَّ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya 

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (QS,al-Baqarah 

:230). 

 

                                                           
45 QS,an-Nisa’ ayat 130. 
46 Al-baqarah (2):230. 
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أَيَُّهاٱلنَّبِيُّ 
ٓ تِِهنَّ  ٱلناَِسآءَ إِذَا َطلَّۡقتُُم  يََٰ ةَ  َوأَۡحُصواْ  فََطلاِقُوُهنَّ ِلِعدَّ َ وَ  ٱۡلِعدَّ َربَُّكۡم  ََل تُۡخِرُجوُهنَّ ِمۢن بُيُوتِِهنَّ َوََل  ٱتَّقُواْٱّللَّ

بَياِنَٖة  َوتِۡلَك ُحدُ  ِحَشٖة مُّ
ٓ أَن يَۡأتِيَن بَِفَٰ ِ  يَۡخُرۡجَن إَِلَّ ِ َوَمن يَتَعَدَّ ُحُدوَد  وُدٱّللَّ َ  ََل تَۡدِري لَعَلَّ  ۥ  فَقَۡد َظلََم نَۡفَسهُ  ٱّللَّ يُۡحِدُث  ٱّللَّ

ا  ِلَك أَۡمرا
  ١بَۡعَد ذََٰ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang 

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. 

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. 

Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum 

Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal 

yang baru ( at-Talaq :1). 

قُ  لََٰ ٖن   ٱلطَّ  بَِمۡعُروٍف أَۡو تَۡسِريُحۢ بِِإۡحَسَٰ
تَاِن  َفِإۡمَساُكۢ   ٢٢٩ ََ ..……َمرَّ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara yang baik (al-Baqarah : 229). 

 

ُحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف   ٱلناَِسآءَ َطلَّۡقتُُم  َوإِذَا   ٢٣١ ..…فََبلَۡغَن أََجلَُهنَّ َفأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أَۡو َسراِ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma´ruf, atau ceraikanlah 

mereka dengan cara yang ma´ruf (pula) (al-Baqaroh : 231). 
 

2. Al-Hadits 

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن جالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر 

 عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : أبغض الحَلل عند أهلل الطَلق )رواه ابو داود(47

Artinya :kami mendapatkan cerita dari kashir bin ‘ubaid, dari Muhammad 

bin Khalid dari mu’arraf bin washil dari muharrib bin ditsar dari ibnu 

umar dari Nabi SAW yang bersabda : perkara halal yang paling dibenci 

Allah adalah perceraian. 

Hadits tersebut menyatakan bahwa perkara yang boleh atau halal 

dilakukan oleh suami adalah talak. Akan tetapi pada akhir hadits ini ada hal yang 

                                                           
47 Abu Daud, loc. Cit. 
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perlu menjadi catatan bagi semuanya bahwa talak itu termasuk hal yang paling 

dibenci oleh Alla SWT. 

ثالٌث جدّهن جدٌّ وهزلهن جدٌّ : قال :  عن أبى هريرة أن رسول هللا صلى أهلل عليه وسلم

 48)رواه أبوداود(. النكاح والطالق والرجعة

Artinya : Ada tiga perkara, yang seriusnya dianggap serius dan berguraunya 

dianggap serius : nikah, cerai dan rujuk (HR abu daud). 

Oleh karenanya  sebelum suami menjatuhkan kata-kata talak kepada 

isterinya, alangkah baiknya melakukan jalan terbaik dengan isterinya agar 

dikemudian hari tidak menimbulkan rasa kecewa bagi keduanya. Dengan kata lain 

talak adalah solusi terakhir dalam menyelesaikan problematika rumah tangga 

yang terjadi antara suami istri. 

Adapun hokum asal perceraian para ulama berbeda pendapat, sebagaimana 

yang telah dikutip oleh Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya al-fiqh ‘ala 

madzahib al-‘arba’ahbahwa asal perceraian, yakni: 

a. Jaiz, pendapat ini dipandang lemah. 

b. Makruh tahrim, dikatakan bahwa ini adalah hokum yang benar. 

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat, sesungguhnya hakekat 

perceraian adalah makruh dan hukumnya haram apabila hal itu menyebabkan 

mereka berbuat zina.49 Sebagaimana dalam hadits pula diterangkan adanya 

larangan dalam memutuskan tali perkawinan. 

                                                           
48 Ibid, hlm 225. 
49 Abdurrahma al-jaziri, op cit, hlm 296. 
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حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن جالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن 

 النبي صلى هللا عليه وسلم قال : أبغض الحَلل عند أهلل الطَلق )رواه ابو داود(50

Sebagian ulama berpendapat bahwa hokum asal cerai atau talak adalah 

mubah, dengan berdasar firman Allah SWT. 

  ٱلناَِسآءَ ُجنَاَح َعلَۡيُكۡم إِن َطلَّۡقتُُم  َلَّ 
 ٢٣٦51.…َما لَۡم تََمسُّوُهنَّ أَۡو تَۡفِرُضواْ لَُهنَّ َفِريَضةا 

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan 

sebelum kamu menentukan maharnya.  
 

Sedangkan dilihat dari sudut latarbelakang terjadinya talak, maka talak 

terbagi kedalam lima kategori: 

1. Talak adalah wajib, yakni ketika talak yang dijatuhkan oleh 

hakam(penengah),karena perpecahan suami istri yang sudah begitu 

hebatnya. Maka hakam berpendapat bahwa hanya talak yang merupakan 

jalan satu-satunya untuk menghentikan adanya perpecahan tersebut. 

2. Talak adalah haram, ketika bertujuan untuk merugikan pihak suami 

ataupun istri. apabila talak itu dilakukan tidak memberikan kemaslahatan 

yang hendak dicapai. 

3. Talak adakalanya sunnah, yakni apabila talak dilakukan karena salah satu 

pihak melalaikan atau mengabaikan kewajiban untuk melakukan ibadah 

kepada allah SWT, seperti shalat,puasa,dan lain sebagainya. Padahal 

                                                           
50 Abu daud, loc.cit. 
51 Al-Baqarah (2):236 
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suami tidak mampu memaksanya agar istri melaksanakan kewajiban atau 

tidak memiliki rasa malu .52 

4. Talak dihukumi mubah, ketika istri tidak dapat menjaga diri tatkala suami 

tidak berada dirumah atau karena istri tidak memiliki akhlak yang baik. 

5. Talak dihukumi makruh, jika talak dijatuhkan kepada istri yang sholeha 

atau istri yang berbudi mulia .53 

Dari uraian tersebut, jelaslah betapa tinggi penghargaan dan pensucian 

islam terhadap ikatan perkawinan, kesungguhan dalam  menjaga keutuhan rumah 

tangga telah diatur sedemikian rupa, agar mencapai keluarga yang sakinah. Akan 

tetapi, adakalanya dalam mengarungi biduk rumah tangga tidak selamanya 

tercipta kondisi yang haarmonis, terkadang terjadi kesalah pahaman  antara suami 

istri, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, terlebih lagi hingga tidak 

mempercayai satu sama lain. 

Dalam keadaan seperti ini diperlukan sikap yang arif dan bijak sana dari 

suami atau istri dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara 

keduanya. Namun jika berbagai cara telah ditempuh untuk menyelesaikan 

masalah tersebut, tetapi tidak ditemukan jalan yang terbaik, maka alternatih yang 

terakhir ajaran islam membolehkan untuk melakukan perceraian jika hal itu 

memberikan mkemaslahatan bagi keduanya. 

 

                                                           
52As-sayyid sabiq, op cit, hlm 382. 
53 Peunoh Dally, hokum perkawinan islam suatu studi perbandingan,( Jakarta: bulan 

bintang,1988), hlm 250-252. 
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D. Rukun dan Syarat  Talak 

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya 

talak tergantung dad an lengkapnya unsure-unsur dimaksud. Rukun talak ada 

empat,54 yaitu sebagai berikut: 

1. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, 

selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat 

menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terwujud 

kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Oleh karena itu 

untuk sahnya  talak suami yang menjatuhkan talak disyaratkan: 

a. Berakal, suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak, yang dimaksud 

dengan gila dalam hal ini  ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, 

termasuk kedalamnya (sakit pitam), hilang akal karena sakit panas atau 

sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya. 

b. Baligh, tidak dipandang jatuh talaknya yang dinyatakan oleh  suami yang 

belum dewasa. 

c. Atas kemauan sendiri, yang dimaksud atas kemauan sendiri disni ialah 

adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak  itu dan 

dijatuhkan ata pilihan sendiri bukan dipaksa orang lain. 

2. Isteri. Masing masing suami hanya berhak menjatuhkan terhadap isteri 

sendiri. Tidak dippandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang 

lain. Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai 

berikut: 

                                                           
54ABD. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat. (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2003), 201-205 
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a. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasan suami. Isteri 

yang menjalani masa iddah talak raj’I dari suaminya oleh hokum islam 

dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karena 

bila masa iddah itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh alaknya 

sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak 

talak yang dimiliki suami. 

b. Kedudukan isteri yang diatalak itu harus berdasarkan ats akad perkawinan  

yang sah. 

c. Shighat talak, sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan  oleh suami 

kepada isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun 

kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan,tulisan, isyarat bagi suami 

tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. 

d. Sengaja artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh 

yang mengucapakannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Agara 

menjadi sah , talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang 

berhubungan dengan mutalliq, suami yang mentalak, mutalllaqah istri 

yang ditalak yang diucapkan.55 

 

 

 

3. Persaksian talak. 

                                                           
55Ibid, hlm 193. 
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Terdapat keterangan bahwa ulama sepakat, thalak statusnya sah, meskipun 

dilakukan tanpa saksi. Imam as-Syaukani menjelaskan, 

على عدم وجوب اإلشهاد في الطَلق, كما حكاه الموزعي في تيسير البيان انه قد وقع اإلجماع 

 والرجعة قرينته, فَل يجب فيها , كما َل يجب فيه.56

Telah terjadi ijma’ bahwa tidak adanya saksi ketika talak. Sebabgaimana 

yang disampaikan al-Mauzu’i dalam taisir al-bayan. Rujuk statusnya sama dengan 

talak. Tidak wajib ada saksi, sebagaimana tidak wajib ada saksi untuk talak. 

Syaikh Abu Zahrah mengatakan dalam al-Ahwal al-Shakhsiyyah halaman 

365, seperti yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam Fiqih Lima 

Mazhab bahwa para ulama mazhab Syi’ah Imamiyah Itsna ‘Asyariah dan 

Isma’iliyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh apabila tidak disertai 

dua orang saksi laki-laki yang adil.57Pendapat mereka berdasar firman Allah 

SWT. Dalam surat at-Talaq ayat 2 sebagai berikut: 

نُكۡم َوأَقِي فَِإذَا َدةَ ُمواْ بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ َفأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أَۡو َفاِرقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأَۡشِهُدواْ ذََوۡي َعۡدٖل ماِ َهَٰ ِ   ٱلشَّ ّلِلَّ

ِلُكۡم يُوَعُظ بِهِ 
ِ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِ  ۦذََٰ َ َوَمن يَتَِّق  ٱۡليَۡوِمٱۡۡلِٓخِر  وَ  ٱّللَّ ا  ۥ َيۡجعَل لَّهُ ٱّللَّ   ٢َمۡخَرجا

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. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang 

yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada 

Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. 

 

                                                           
56Al-Imam Muhammad asy-Syaukani, Nailul Authar,( Semarang: cv. Asy-Syifa,t.t), jilid VI, hlm 

300 
57Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, cet. 28 (Jakarta: Lentera, 2013), 448-449. 
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Ada banyak ulama yang berpendapat bahwa hokum menghadirkan saksi 

ketika talak dijatuhkan adalah wajib dan hal itu merupakan syarat sah talak. 

Mereka adalah Ali bin Abu Thalib dan Imran bin Husain r.a.. sementara itu ada 

pula ulama dari kalangan tabi’in yaitu Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja’far 

S}adiq beserta kedua putranya yang berasal dari kalangan imam Ahlul Bait, 

Atha’, ibnu Juraij, dan ibnu Sirin r.a.58
 

Bahkan menurut shi’ah persaksian adalah wajib, karena sesuai dengan 

prinsip kaidah pokok amr, yaitu al-amr li al-Wujub (perintah menunjukan wajib). 

Artinya, penerapan kaidah ini harus dipertahankan, lebih-lebih terkait dengan 

perceraian, yang hanya boleh dibolehkan dalam keadaan yang mendesak dan 

bahkan ia sebagai sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, adanya 

persaksian dalam perceraian merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan 

kesempatan untuk berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak. 

 

E. Macam-Macam Bentuk Perceraian 

Dalam perspektif hokum islam, jika dilihat dari segi inisiatifnya ada tiga 

kategori perceraian, yaitu inisiatif perceraian yang berasal dari suami, inisiatif 

perceraian dari persetujuan bersama, dan inisiatif perceraian atas istri. klasifikasi 

berikut akan lebih lanjut dirinci, sebagai berikut: 

1. Perceraian atas inisiatif suami 

a. Talak  

                                                           
58 Sayyid sabiq, Op.Cit, hlm 548. 
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Kata talak dalam istilah fiqh memiliki pengertian umum dan khusus. 

Pengertian umum talak adalah segala macam bentuk perceraian yang jatuh dengan 

sendirinya, seperti perceraian yang meninggalnya salah satu pihak baik suami 

maupun istri. 

Sedangkan pengertian khusus talak adalah perceraian  yang telah dijatuhkan 

oleh pihak suami kepada pihak istri.dalam konteks ini, talak dapat ditinjau dari 

beberapa segi, yaitu: 

1) Talak ditinjau dari sighatnya 

Talak dapat dinyatakan dengan empat cara, yaitu dengan lisan, tulisan, 

isyarat dan perwakilan. Pernyataan dengan lisan dapat diungkapkan dengan jelas 

(shorih) dan sindiran atau kiasan (kinayah).59 Pada talak sarih baik sengaja 

maupun tidak sengaja, maka dikatakan saat itu pula talak telah jatuh pada istri. 

sedangkan talak kinayah atau sindiran yaitu talak yang menggunakan kata-kata 

yang tidak menunjukkan pengertian talak, namun talak tersebut bisa jatuh jika ada 

niatan dari pihak suami untuk mentalak istrinya.60 

Talak sharihyaitu talak dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, 

akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata talak secara sharih(tegas). Seperti 

dengan mengucapkan‚ aku cerai atau ‚kamu telah aku cerai‛.61 Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa kata-kata yang dipergunakan untuk talak sharihada tiga yaitu 

                                                           
59 M Djamil Latief, Aneka Hokum Perceraian,(Jakarta: yudistira,1985), hlm 48. 
60 Syaikh kamil muhamad ‘uwaidah, Fiqh Wanita, ahli bahasa M. Abdul ghaffar E.M.(Jakarta: 

pustaka al-kautsar, 1998), hlm 441. 
61Ibid, hlm 443 
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talak, firaq dan sarih, ketiga ayat itu disebutkan dalam al-qur’an dan hadits.62 

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak sharihmaka 

menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya sepanjang ucapannya itu dinyatakan 

dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. 

Talak kinayah yaitu lafadh yang maknanya bisa diartikan talak atau 

selainnya. Misalnya perkataan suami ‚saya melepas kamu, atau kamu saya lepas, 

atau saya meninggalkan kamu, atau kamu saya tinggalkan atau kamu pulang saja 

kerumah orang tuamu (menurut sebagian ulama’). Apabila lafadh-lafadh ini 

keluar dari mulut seorang suami disertai niat talak maka jatuhlah talak bagi sang 

istri. Namun jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. 

2) Talak ditinjau dari waktu terjadinya: 

a) Talak munjiz 

Talak munjiz atau talak kontan adalah talak yang diucapkan tanpa adanya 

syarat maupun penangguhan. Talak munjiz ini dihukumi sah jatuh talaknya ketika 

ucapan sighat talak keluar dari mulut suami yaitu manakala syarat-syarat lain 

terpenuhi.63 

Seperti kata-kata suami kepada isteri “aku jatuhkan talakku satu kali 

padamu” . ucapan sebagaimana disebutkan dengan seketika talak dari suami telah 

jatuh selesai mengucapkannya. 

b) Talak muallaq 

                                                           
62 ABD. Rahman Ghazoli, op cit, hlm 195. 
63Ibid, hlm 401. 
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Talak muallaq adalah talak dapat dihukumi jatuh ketika digantungkan pada 

suatu syarat atau keadaan tertentu yang akan datang. Bentuk syarat pada jenis 

model perceraian ini hubungannya dengan suatu tindakan atau peristiwa, seperti 

ucapan suami kepada isterinya “apabila engkau mamsih menemui laki-laki A, 

maka saat itu talakku telah jatuh satu kali padamu”.64 

c) Talak mudaf 

Talak mudaf adalah talak yang jatuhnya didasarkan pada suatu masa byang 

akan datang, umpamanya suami berkata kepada isterinya “engkau tertalak besok 

atau engkau tertalak bulan depan”.65 Ada perbedaan pendapat tentang jatunya 

talak mudaf ini, menurut imam abu hanifah dan imam malik berpendapat bahwa 

begitu talak diucapkan, maka seketika perceraian itu terjadi. Berbeda dari kedua 

pendapat tersebut, imam syafi’I dan imam ahmad bin hambal mengatakan bahwa 

percerian terjadi pada penghabisan tahun. Sedangkan menurut ibnu hazm, bahwa 

menggantungkan talak pada waktu talak tidak menjatuhkan talak baik setelah 

batasan waktu maupun seterusnya .66 

Untuk talak dalam poin a dan b kamal muhktar menambahkan bahwa 

penggantungan tersebut bukan kepada yang mustahil dan kata-kata yang 

diucapkan bukan sumpah. Apabila kata-kata tersebut adalah sumpah, maka tidak 

                                                           
64 Kamal mukhtar, op cit, hlm 169. 
65 M yusuf Musa, ahkamu al-ahwal asy-syakhsiyyah fi al-fiqh al-islamy, cet, I (mesir: dar al-kitab, 

1956), hlm 273. 
66 Syaikh kamil muhamad ‘uwaidah, op cit, hlm 401. 
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jatuh cerai namun suami harus membayar kafarat untuk pelanggaran 

sumpahnya.67 

 

3) Talak ditinjau dari keadaan istri: 

a) Talak sunni 

Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan ketentuan syar’i dan tuntunan 

as-sunnah, yakni talak yang dijatuhkan suami berupa talak satu kepada isteri yang 

telah digauli sebelumnya, yang mana saat itu isteri dalam keadaan suci dan sedang 

tidak digauli .68 

Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. 

Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat : 

i. Istri yang ditalak sudah pernah digauli. Bila talak yang dijatuhkan terhadap 

istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni. 

ii. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak yaitu dalam keadaan 

suci dari haid. Menurut ulama’ Syafi’iyah, perhitungan iddah bagi wanita 

berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.  

iii. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu 

dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan 

suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.  

                                                           
67 Kamal mukhtar, op cit, hlm 169. 
68 Sayyid sabiq, op cit, jilid VI, hlm 42. 
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iv. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu 

dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan 

suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.  

v. Mentalak istri harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua dan 

tiga) dan diselingi rujuk.69 

 

b) Talak bid’i 

Talak bid’i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syar’i maupun 

sunnah, yakni bilamana suami mentalak tiga kali dalam satu majelis atau mentalak 

isteri ketika isteri sedang haidh atau nifas .70 

Mengenai talak bid’i ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh 

ulama’ telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. 

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa talak ini tidak berlaku. Talak bid’i ini jelas 

bertentangan dengan syari’at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:71 

i. Apabila seorang suami menceraikan istrinya ketika sedang dalam keadaan 

haid atau nifas.  

ii.  Ketika dalam keadaan suci sedang ia telah menyetubuhinya pada masa suci 

tersebut, padahal kehamilannya belum jelas.  

                                                           
69Tp, Ensiklopedi Hukum Islam. ( Cet. VI; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm 1783 
70 Sayyid sabiq, op cit, hlm 45. 
71Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, op cit, hlm 439. 
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iii.  Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga 

kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus). Seperti dengan 

mengatakan ‚ia telah aku talak, lalu aku talak dan selanjutnya aku talak‛.  

 

 

 

c) Talak La Sunni WalaBid’i  

Talak la sunni wala bid’i yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak 

sunni dan tidak pula termasuk talak bid’i yaitu:72 

i. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.  

ii. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang 

telah lepas haid.  

iii. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil. 

4) Talak ditinjau dari berat dan ringannya: 

a) Talak raj’i 

Talak raj’i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya dimana 

suami masih memiliki  hak untuk merujuk isterinya sepanjang masih dalam masa 

iddah.73 

 

 

b) Talak ba’in 

                                                           
72ABD. Rahman Ghazaly, Op. Cit., hlm 194. 
73 Muhammad jawad mughniyah, al-ahwal al-syakhsiyah, (bairut: dar al-malayain,1964), hlm 134. 
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Talak ba’in adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat merujuk 

kembali isterinya. Bentuk talak seperti ini yaitu talak yang jatuh sebelum dukhul 

(sebelum terjadi hubungan seksual antara suami isteri), talak tiga,khulu’, dan 

putusnya ikatan perkawinan akibat putusan hakim.74 

Jenis talak ba’in dalam konsep hokum islam terbagi menjadi dua bagian.75 

Pertama, ba’in sugra yaitu talak yang dapat memutuskan tali perkawinan. Dengan 

kata lain, setelah terjadi talak isteri dianggap bebas menentukan pilihannya 

sepanjang dalam masa iddah. Dan apabila kedua belah pihak setuju untuk bersatu 

kembali, maka harus ada akad nikah yang baru. 

Kedua, Ba’in kubra yaitu talak yang memutuskan hubungan perkawinan 

seketika telah terjadi talak. Perbedaan diantara keduanya ialah apabila talak ba’in 

sugra dapat melangsungkan kembali perkawinannya dengan akad yang baru tanpa 

menunggu waktu. 

 Sedangkan ba’in kubra harus melalui proses dimana isteri yang telah 

dicerai harus dinikah terlebih dahulu oleh laki-laki lain. Lalu setelah terjadi 

perceraian secara alami (tanpa rekayasa) dengan suami yang lain tersebut, maka 

dapat dinikahi kembali oleh mantan suami yang pertama. 

 

b. Ila’ 

                                                           
74Ibid, hlm 135. 
75 Rahmad Hakim, hokum perkawinan islam, cet.I,(Bandung: cv,pustaka satria, 2000), hlm 161- 

162. 
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Ila’ menurut bahasa yang berarti sumpah, sedangkan menurut istilah syara’ 

yakni bersumpah untuk tidak lagi mencampuri istri secara mutlak atau lebih dari 

empat bulan.76 Ila ini merupakan jenis talak yang muncul pada zaman jahiliyah 

jauh sebelum ajaran agama islam datang.77 Sebagaimana firman Allah SWT: 

َ يُۡؤلُوَن ِمن ناَِسآئِِهۡم تََربُُّص أَۡربَعَِة أَۡشُهٖر  فَِإن َفآُءو َفِإنَّ  لاِلَِّذينَ  ِحيٞم  ٱّللَّ   78٢٢٦َغفُوٞر رَّ

Artinya: Kepada orang-orang yang meng-ilaa´ isterinya diberi tangguh empat 

bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(al-Baqarah :226) 

 

Para ulama mazhab  sepakat bahwa ila’ terjadi apabila ada sumpah dari 

suami untuk meninggalkan hubungan dengan isterinya selama lebih dari empat 

bulan tersebut, maka pihak suami wajib membayar kafarat ( muahammad yusuf 

:173).79 

Akibat dari tindakan ila’ yaitu apabila selama lebih dari empat bulan 

suami tidak berkenan menggauli isterinya, maka isteri berhak menuntut terhadap 

suami untuk menggaulinya atau menceraikannya sesuai dengan pendapat jumhur 

ulama. Dan jika suami menolak untuk melakukan keduanya , imam malik 

berpendapat bahwa hakim dapat memutus paksa ikatan perkawinan tersebut 

sehingga suami mau menceraikan isterinya. 

                                                           
76 Imam taqi ad-din, kifayah,( semarang: toha putra,t.t), hlm 110. 
77 Muhammad  Yusuf  Musa, op cit, hlm 316. 
78 Al-baqarah (2): 226. 
79 Muhammad yusuf Musa, op cit, hlm 173. 
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Sedangkan menurut hanafiyah berpendapat bahwa isteri telah tercerai 

dengan sendirinya apabila selama empat bulan lebih suami tidak menggauli 

isterinya, talak yang jatuh dalam kondisi ini disebut talak ba’in.80 

 

c. Zhihar 

Zhihar berasal dari bahasa arab, yakni dari kata zahrum yang berarti 

punggung. Dalam kaitan hubungan suami istri, zhihar adalah ucupan suami 

kepada isterinya seperti : “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.81 

Zhihar adalah salah satu bentuk perceraian budaya arab jahiliyah. 

Sebagaimana halnya li’an, maka zhihar dilakukan oleh suami yang tidak 

menyukai istrinya lagi dan juga tidak lagi menyukai isterinya itu nikah dengan 

laki-laki lain pabilla telah diceraikan. Sebagaimana diatur oleh allah SWT dalam 

firmannya : 

ُ َسِمَع  قَدۡ  ِدلَُك ِفي َزۡوِجَها َوتَۡشتَِكٓي إَِلى  ٱلَّتِيقَۡوَل  ٱّللَّ ِ تَُجَٰ ُ وَ  ٱّللَّ َ يَۡسَمُع تََحاُوَرُكَمآ  إِنَّ  ٱّللَّ  ١َسِميُعۢ بَِصيٌر  ٱّللَّ

تُُهۡم إَِلَّ  ٱلَِّذينَ  َهَٰ تِِهۡم  إِۡن أُمَّ َهَٰ ا ُهنَّ أُمَّ ن ناَِسآئِِهم مَّ ِهُروَن ِمنُكم ماِ
ـ ِييَُظَٰ

ٓ َن  ٱلََّٰ ا ماِ  ٱۡلقَۡولِ َولَۡدنَُهۡم  َوإِنَُّهۡم َليَقُولُوَن ُمنَكرا

ا  َوإِنَّ  َ َوُزورا ِهُروَن ِمن ناَِسآئِِهمۡ  َوٱلَِّذينَ  ٢لَعَفُوٌّ َغفُوٞر  ٱّللَّ
ن قَۡبِل أَن  يَُظَٰ ثُمَّ َيعُوُدوَن ِلَما قَالُواْ فَتَۡحِريُر َرقَبَٖة ماِ

ِلُكۡم تُوَعُظوَن بِهِ 
ا  ذََٰ ُ وَ  ۦ  يَتََمآسَّ لَّۡم يَِجۡد َفِصيَاُم َشۡهَرۡيِن ُمتَتَابِعَۡيِن ِمن قَۡبِل أَن يَتََمآسَّا   فََمن ٣بَِما تَۡعَملُوَن َخبِيٞر  ٱّللَّ

ِفِريَن َعذَاٌب أَِليٌم 82٤ ِ   َوِلۡلَكَٰ ِ  َوَرُسوِلهِ ۦ   َوتِۡلَك ُحُدوُد ٱّللَّ ِلَك ِلتُۡؤِمنُواْ بِ ٱّللَّ
ا  ذََٰ  فََمن لَّۡم يَۡستَِطعۡ  َفِإۡطَعاُم ِستاِيَن ِمۡسِكينا

Artinya (1)Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang 

mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) 

kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. 

                                                           
80 Sayyid sabiq, op cit, hlm 68. 
81 Zakiah Drajad, ilmu fiqh, (Yogyakarta: PT. dana bakti wakaf, 1995), hlm 1996. 
82 QS. Al-mujadalah (58) : 1-4 
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Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.(2) Orang-orang yang 

menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, 

padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain 

hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-

sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya 

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (3) Orang-orang yang menzhihar 

isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka 

ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua 

suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(4) Barangsiapa yang tidak 

mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut 

sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) 

memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang 

kafir ada siksaan yang sangat pedih. 

 

Sebagaimana ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa suami yang menzihar 

isterinya mendapat hukuman ukhrawi ialah karena suami mengatakan ucapan 

yang menginggkari kenyataan, bahwa isterinya haram dicampuri seperti  ia haram 

mencampuri ibunya.. sedang hokuman duniawi ialah suami haram isterinya 

sebelum membayar kafarat ziharnya. 

Kosekuensi dari perbuatan ini suami telah menjatuhkan talak kepada 

isterinya berupa talak ba’in kubra atas isterinya. Apabila suami ingin menikahi 

kembali dengan bekas isterinya, ia wajib membayar kafarat ziharnya terlebih 

dahulu. Selama atau sebelum suami membayar kafarat zhiharnya, selama itu pula 

bekas isterinya haram dinikahinya .83 

 

2. Perceraian atas inisiatif isteri berupa tafwid 

                                                           
83Kamal Mukhtar, op cit, hlm 202. 



46 
 

Talak adalah hak atau kekuasaan laki-laki atau suami yang mana ia bisa 

melakukan sendiri bahkan bisa mempercayakan kepada orang lain untuk 

melakukan cerai tanpa mengurai niatnya. Begitu pula dapat mempercayakan 

perkara cerainya kepada isterinya sendiri. Modus seperti inilah yang dinamakan 

tafwid.84 

Adapun perbedaan antara taukil dengan tafwid adalah : 

a. Pada taukil wakil kerjanya harus sesuai dengan kehendak yang 

mewakilkan, sedangkan tafwid bekerja dengan kehendak sendiri yaitu 

kehendak isteri. 

b. Pada taukil harus ada qobul (ucapan penerimaan menjadi wakil) dari yang  

mewakilkan, sedangkan tafwid tidak memerlukan qobul tersebut. Karena 

talak sempurna terjadi semata-mata tafwid itu sendiri. 

c. Taukil dapat dicabut kembali selama belum dilaksanakan wakilnya, 

sedangkan tafwid tidak dapat dicabut kembali. 

d. Taukil terikat dengan majelis, sedangkan tafwid tidak terikat dengan 

majelis. 

Macam-macam tafwid85 yaitu: 

a. Ikhtiar, suami menyerahkan kepada isterinya untuk memilih apakah ia 

mau ditalak atau tidak. 

b. Amr bi al-yad, suami menyerahkan hak mentalak kepada isterinya. 

                                                           
84 Dzamil latief Muhammad, op cit, hlm 54. 
85Ibid, hlm 55 
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c. Masyri’ah, suami menuruti kehendak isterinya, apakah ia ingin bercerai 

atau tidak. 

 

3. Perceraian atas inisiatif persetujuan bersama  

a. Mubara’ah 

Perceraian dengan modus mubara’ah  ada kesamaan dengan perceraian 

modus khulu’, dimana kedua belah pihak  suami dan isteri sepakat untuk 

memutuskan ikatan perkawinan. Perbedaan keduanya yaitu  dalam modus khulu’ 

pihak isteri wajib memberikan harta guna menebus dirinya dari suami. Sedangkan 

dalam model muabara’ah pihak isteri tidak memberikan harta.  

Dalam mubara’ah kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan 

lepasnya ikatan perkawinan masing-masing diamana rasa membebaskan itu yang 

dijadikan sebagai iwadh.86 

Adapun akibat hokum dari mubara’ah, yaitu jatuh talak ba’in (talak yang 

tidak bisa dicabut lagi) sebagai khulu’. Mubara’ah ini menggurkan semua hak 

suami isteri  yang ada selama masa perkawinan sebelum mubara’ah terjadi. 

Karena keduannya telah sama-sama mubara’ah  artinya bersama-sama telah 

melepas hak dari satu pihak kepada pihak lain. 

 

b. Khulu’ 

                                                           
86Ibid, hlm 160-161. 
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Menurut istilah fiqh, khulu adalah perceraian yang dilakukan suami 

terhadap isterinya dengan mendapat harta penebus.87 Dalam kompilasi hokum 

islam pasal I huruf i menyebutkan bahwa khulu’ adalah perceraian yang terjadi 

atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan  atau iwadh kepada suami atas 

persetujuan suami. Islam sendiri membolehkan untuk memutuskanikatan 

perkawinan atas keinginan para pihak, sebagaimana dalam firman Allah SWT: 

قُ  لََٰ آ َءاتَۡيتُُموهُ  ٱلطَّ ٖن  َوََل يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَۡأُخذُواْ ِممَّ  بِِإۡحَسَٰ
 بَِمۡعُروٍف أَۡو تَۡسِريُحۢ

تَاِن  َفِإۡمَساُكۢ ٓ أَن يََخافَآ   نَّ َشيۡ َمرَّ ا إَِلَّ

ِ  أََلَّ يُِقيَما ُحُدوَد  ِ فَِإۡن ِخۡفتُۡم أََلَّ يُِقيَما ُحُدوَد  ٱّللَّ ِ تِۡلَك ُحُدوُد  ۦ  بِهِ  ٱۡفتََدۡت ُجنَاَح َعلَۡيِهَما فِيَما  فَََل  ٱّللَّ فَََل تَۡعتَُدوَها   ٱّللَّ

ِ َوَمن يَتَعَدَّ ُحُدوَد  ئَِك ُهُم  ٱّللَّ
ٓ ِلُمونَ فَأُْولََٰ

 ٢٢٩88 ٱلظََّٰ

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. 

 

Adapun syarat sah khulu’ adalah adanya kerelaan dan persetujuan kedua 

belah pihak, isteri yang dapat dikhulu’, yaitu wanita yang mukallaf  dan dalam 

ikatan perkawinan yang sah , adanya harta pengganti (iwadh), dan waktu 

menjatuhkan khulu’ sebagaimana waktu-waktu yang dibolehkan untuk 

menjatuhkan talak .89 

 

F. Prosedur Perceraian di Indonesia 

                                                           
87 Syaikh kamil ‘uwaidah, op cit, hlm 432. 
88 QS. Al-baqarah (2):229. 
89 Kamal mukhtar, op cit, hlm 184. 
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Berlakunya Undang-Undang Perkawinan secara efektif yaitu UU No. 1 

Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975, memberikan arti 

bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu berlaku sebagai 

hukum positif untuk perkawinan beserta segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan, termasuk perceraian atau putusnya perkawinan. Oleh karena itu, 

‚bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum 

agamanya sendiri. Demikian pula bagi orang Kristen, Hindu, maupun Budha.90 

Khusus tentang putusnya perkawinan, Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena : 

1. Kematian; 

2. Perceraian 

3. Atas Keputusan Pengadilan. 

Sementara pada pasal 39 disebutkan bahwa : 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak; 

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa di antara suami 

isteri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 

3. Tatacara Perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundang-

undangan tersendiri‛. 

                                                           
90Dasrial dahlan, Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Perdata 

Barat (BW); Tinjauan Hukum Islam. (Jakarta : PT. Kartika Insan Lestari, 2003) ,hlm 131. 
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Selanjutnya untuk membedakan perceraian yang tercantum pada huruf b 

pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 dengan perceraian atas putusan 

Pengadilansebagaimana yang terdapat pada poin c, dijelaskan oleh Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yakni sebagai berikut :‚Peraturan Pemerintah ini 

menggunakan istilah ‚cerai Talak‛ untuk membedakan pengertian perceraian yang 

dimaksudkan oleh pasal 38 huruf b dengan pengertian perceraian atas keputusan 

Pengadilan yang dimaksud pasal tersebut huruf c. Untuk yang terakhir ini 

digunakan istilah ‚cerai gugatan.91 

Dengan penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dimaklumi bahwa 

perceraian yang disebutkan pada huruf b pasal 38 UU Perkawinan adalah ‚cerai 

talak‛, yakni perceraian yang dilakukan atas kehendak suami terhadap isterinya. 

Untuk mendapatkan bukti otentik perceraian talak tersebut perlu diajukan ke 

Pengadilan sekaligus untuk mengetahui alasan-alasan yang memungkinkan untuk 

itu.  

Sedangkan perceraian atas keputusan pengadilan sebagaimana huruf c pasal 

38 tersebut maksudnya adalah cerai gugatan, yakni pengadilan menjatuhkan 

keputusan cerai terhadap suami isteri yang telah melaksanakan perkawinannya 

atas atau berdasarkan gugatan salah satu pihak (suami-isteri) .92 

Selanjutnya dari segi pelaksanaannya untuk masing-masing cerai tersebut 

sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut : 

                                                           
91Ibid, hlm 133. 
92 Pembedaan antara cerai talak dan cerai gugatan ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 

9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 14 

sampai dengan pasal 36. Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah mengatur tentang cerai talak, 

sementara pasal 20 sampai dengan pasal 36 adalah mengatur tentang cerai gugatan. (hal ini dapat 

dipahami dengan memperhatikan Penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975 
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a. Cerai Talak 

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang sampai sekarang masih 

belum dapat diterima oleh sebagian umat Islam di Indonesia, adalah ketentuan 

yang terdapat pada pasal 115, yaitu: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak". 

Hal itu disebabkan karena dalam formulasi fiqih yang menjadi rujukan 

mayoritas umat Islam di Indonesia, tidak ada pengaturan seperti itu. Bahkan talak 

dengan sindiran saja di luar Pengadilan Agama juga dianggap telah jatuh. 

Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan juga diatur mengenai 

tata cara menjatuhkan talak. Jika dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam 

perundang-undangan baik mengenai hukum formil maupun materil, antara lain 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, maka tata cara menjatuhkan talak tersebut adalah sebagai berikut: 

Suami yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang 

berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan 

alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk 

keperluan itu. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

pasal 14, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 pasal 66 dan pasal 129 Kompilasi 

Hukum Islam. Selanjutnya Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat 
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itu dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil suami isteri 

tersebut untuk diadakan pemeriksaan seperlunya. Dan secara praktis pihak suami 

disebut pemohon dan pihak isteri disebut termohon. Ketentuan terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 15, Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 pasal 68 dan pasal 131 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Namun demikian 

pihak tersebut disebut pemohon dan termohon, substansinya sama dengan perkara 

Contentius dan bukan perkara Volunter, sehingga pihak isteri (termohon) tetap 

dianggap lawan perkara bagi pihak suami (pemohon).93 

Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak, pengadilan harus 

selalu berusaha untuk mendamaikan suami isteri dan berusaha agar maksud 

mengadakan perceraian tidak jadi terlaksana. Dalam usaha mendamaikan tersebut 

pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang yang di pandang perlu ada suatu 

badan penasehat, seperti BP4 (Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan 

Perceraian) atau badan lain untuk memberi nasehat kepada suami isteri tersebut. 

Hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.  

Apabila pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak 

mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan seperti tersebut di atas maka 

pengadilan menjatuhkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan 

pemohon. Yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak 

terhadap pemohon (di muka sidang) dan terhadap putusan ini pihak isteri boleh 

mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari. 

                                                           
93 Mahkamah Agung, Penerimaan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama, 

(Jakarta : t.tp., 1992), hlm 52. 
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Apabila setelah tenggang waktu 14 hari itu termohon tersebut tidak 

mengajukan banding maka putusan tersebut dinyatakan inkracht (mempunyai 

kekuatan hukum tetap). Setelah itu pengadilan menentukan hari sidang guna 

menyaksikan ikrar talak dengan memanggil para pihak (suami isteri atau wakilnya 

untuk hadir di muka persidangan).  

Pada saat sidang inilah suami atau wakilnya diperbolehkan untuk 

mengikrarkan talak terhadap isterinya. Sesaat setelah ikrar talak diucapkan atau 

dibacakan, pengadilan menjatuhkan penetapannya yang isinya bahwa perkawinan 

putus karena perceraian (talak) dan terhadap penetapan ini isteri tidak berhak lagi 

mengajukan banding atau kasasi (pasal 70 jo pasal 71 Undang-undang nomor 7 

tahun 1989). Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah dan patut, tetapi tidak 

datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau 

wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.94 

Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan 

terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar baginya mempunyai 

kekuatan hukum tetap, maka gugur kekuatan penetapan untuk mengikrarkan 

talaknya dan ikatan perkawinan tetap utuh, suami tidak dapat mengajukan 

perceraian lagi dengan alasan yang sama.95 

Namun jika hal ini terlaksana, maka pengadilan membuat surat keterangan 

tentang adanya talak tersebut. Surat keterangan itu dibuat rangkap lima. Helai 

pertama disimpan di pengadilan, helai kedua dan ketiga masing-masing dikirim 

kepada PPN setempat dan PPN tempat pernikahan dahulu untuk diadakan 

                                                           
94Lihat Pasal 70 ayat 5 undang-undang nomor 7 tahun 1989. 
95Lihat Pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat 4 KHI. 
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pencatatan perceraian.Sedang helai keempat dan kelima diberikan kepada suami 

isteri.96 

b. Cerai Gugat 

 Yang dimaksud dengan ‚cerai gugatan‛atau ‚cerai gugat‛ adalah perceraian 

dengan keputusan pengadilan yang disebabkan adanya gugatan terlebih dahulu 

oleh salah satu pihak kepada pengadilan. Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan sebagaimana 

disebutkan : ‚Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang suami atau isteri 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami 

dan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan 

kepercayaannya itu selain agama Islam.97Secara terperinci tatacara gugatan 

perceraian ini diatur dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 

36.  

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata 

perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan 

undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu 

dipahami yaitu istilah ‚bubarnya perkawinan‛ dan istilah ‚perceraian‛. Perceraian 

adalah salah satu sebab dari bubarnya perkawinan (Abdul Manan, 2006: 445).98 

                                                           
96 Lihat pasal 70 ayat 6 UU No. 7 tahun 1989 
97 Lihat penjelasan atas PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pada pasal 20 poin (1). 
98 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, cet. 4, 

(Jakarta: Kencana, 2006), hlm 445. 
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 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanan UU No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal 19 disebutkan bahwa alasan yang 

dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian adalah : 

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa 

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar 

kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.  

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

KHI pada pasal 116 juga mengatur bahwa yang dapat menjadi alasan 

terjadinya perceraian adalah disebabkan karena :  

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.  
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2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut 

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar 

kemampuannya. 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang 

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain.  

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.  

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

7. Suami melanggar ta’lik talak.  

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan 

dalam rumah tangga.  

Berdasarkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah disebutkan 

pada PP No. 9 Tahun 1975, dan juga KHI di atas, maka dapat diamati bahwa 

terdapat perbedaan alasan-alasan perceraian yang diatur oleh PP No. 9 Tahun 

1975 dan KHI. Perbedaan yang terjadi adalah berupa penambahan alasan 

perceraian yang diatur oleh KHI, yaitu disebabkan suami melanggar ta’lik talak, 

dan terjadinya peralihan agama/murtad. 

 

G. Media komunikasi elektronik 
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Media komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Secara sederhana 

sebuah media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah 

informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam 

menyebarkan informasi atau pesan.99 Komunikasi merupakan bentuk percakapan 

atas persamaan persepsi. 

1. Fungsi Media Komunikasi  

a. Efektifitas : dengan media komunikasi mempermudah kelacaran 

penyampaian informasi. 

b. Efisiensi : dengan menggunakan media komunikasi mempercepat 

penyampaian informasi. 

c. Konkrit : dengan menggunakan media komunikasi membantu mempercepat 

isi pesan yang  bersifat abstrak. 

d. Motivatif : dengan menggunakan media komunikasi lebih semangat 

melakukan komunikasi.100 

 

2. Jenis Media Komunikasi Sebagai Fungsi Penyampaian Informasi 

Media komunikasi sebagai penyampaian informasi yaitu media komunikasi 

yang digunakan untuk komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan 

dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Alat-alat 

tersebut yang sering kita temui diantaranya: 

                                                           
99http://www.wikipedia.org/media komunikasi, diakses 17 april 2016. 
100http://www.mahasiswi692672320.blogspot.co.id/2009/12/2.html/media-komunikasi, diakses 17 

april 2016. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.mahasiswi692672320.blogspot.co.id/2009/12/2.html/media
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a. Telephone 

Sebagai media komunikasi telepon sangat penting untuk menyampaikan dan 

menerima informasi lisan secara cepat dengan pihak public eksternal. 

b. Handphone (telephone seluler) 

Handphone merupakan salah satu dari perkembangan dari perkembangan 

teknologi, dengan kecanggihan teknologi saat ini fungsi handphone tidak hanya 

sebagai alat komunkasi biasa tetapi dapat mengakses Internet,SMS,MMS, dan 

juga dapat saling mengirim data. 

 

 

 

c. Faximilie 

Faksimili berasal dari kata inggris facsimile, adalah alat komunikasi sejenis 

telegrafi, yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima gambar atau 

tulisan melalui kabel atau gelombang radio.101 

Faksimili digunakan untuk mengirim surat-surat berharga secara cepat dari 

satu tempat ketempat. Dapat dikatakan bahwa faksimili adalah mesin fotokopi 

yang hasil salnannya berada dikota lain. Selain dikenal dengan singkatannya fax, 

faksimili juga disebut telecopier (fotokopi jarak  jauh). 

                                                           
101http://www.arti-definisi.info/pengertian-faksimili.com, diakses 17 april 2016. 

http://www.arti-definisi.info/pengertian-faksimili.com
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d. Internet

Internet adalah jaringan computer yang terhubung secara internasional  dan 

tersebar diseluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat computer yang 

terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telephone 

(baik kabel maupun gelombang elektro maknetik). 

Internet merupakan media komunikasi berbasis komputer teknologi 

informasi. Keunggulan media komuniasi internet adalah mudah, cepat dan murah 

dengan jangkauan dunia. Didalam satu jaringan internet menyediakan beberapa 

aplikasi yang dapat digunakan oleh para user. Seperti : email, chatting, dan  web. 

Ketiga aplikasi yang paling sering digunakan. 

3. Kedudukan Bukti Elektronik diPengadilan

Menurut Paton, alat bukti dapat bersifat oral, documentary, ataumaterial. 

Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkanoleh seseorang 

di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakanalat bukti yang 

bersifat oral. Surat termasuk alat bukti yang bersifatdokumenter, sedangkan bukti 

yang bersifat material adalah barang fisiklainnya selain dokumen.102 

Dalam sistem pembuktian di Indonesia (system pembuktian perdata 

berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa 

102Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,( Yogyakarta: Liberty,2009) hlm.141. 
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hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan 

alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.  

Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur 

dalamPasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 BW, sedangkan alat bukti dalam 

acarapidana termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.Pasal 164 HIR/284 RBg 

mengatur secara limitatif mengenai alat buktidalam perkara perdata, yaitu: alat 

bukti tertulis, pembuktian dengan saksi,persangkaan-persangkaan, pengakuan dan 

sumpah.  

Di luar itu, terdapat alat-alatbukti yang dapat dipergunakan untuk 

memperoleh kepastian mengenaikebenaran suatu peristiwa yang menjadi 

sengketa, yaitu pemeriksaansetempat (descente) yang diatur dalam Pasal 153 

HIR/180 RBg. Dankebterangan ahli/saksi ahli (expertise) yang diatur dalam Pasal 

154 HIR/181RBg. Demikian pula Pasal 184 KUHAP menentukan bahwa alat 

bukti dalamacara pidana adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk 

danketerangan terdakwa. 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dantelekomunuikasi, 

maka dalam perkembangannya sekarang dikenal adanyabukti-bukti elektronik 

seperti misalnya informasi elektronik, data/dokumenelektronik, pemeriksaan saksi 

dengan menggunakan teleconference, mikrofilm yang berisi rekaman dokumen 

perusahaan di samping bukti-bukti lainseperti misalnya rekaman radio kaset, 

VCD/DVD, foto, faximili, hasil rekamanCCTV, bahkan sms/mms. 

Foto (potret) dan hasil rekaman suara atau gambar 

(dalamperkembangannya termasuk hasil rekaman cctv), berdasarkan literatur 
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tidakdapat dijadikan alat bukti karena dapat saja merupakan hasil 

rekayasasehingga tidak dapat membuktikan apa yang sebenarnya terjadi, 

namundalam perkembangannya dewasa ini, dengan kemajuan teknologi di 

bidanginformasi dan telekomunikasi, asli atau tidaknya suatu foto dan hasil 

rekamansuara atau gambar dapat diketahui dengan mengunakan tehnik tertentu. 

Hasil print-out dari mesin faximili (dikenal dengan fax), banyakdigunakan 

dalam hubungan surat menyurat jarak jauh dalam waktu yangsingkat, demikian 

pula dengan microfilm atau microfische yang digunakanuntuk menyimpan data, 

apakah dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis.Kalau dianalogkan dengan 

pertimbangan putusan Mahkamah Agung 14 Apriltahun 1976 (yurisprudensi) di 

atas, maka fax, dan microfilm atau microfischedapat dianggap sebagai alat bukti 

tertulis. Sebagaimana diketahui bahwakekuatan pembuktian surat sebagai alat 

bukti tertulis terletak pada aslinya,oleh karena itu baik fax maupun microfilm atau 

microfische harus sesuaidengan aslinya. Kalau aslinya hilang maka harus disertai 

dengan keteranganatau dengan jalan apapun secara sah menyatakan bahwa fax 

atau microfilmtersebut sesuai dengan aslinya. 

 

a. Kedudukan Bukti Elektronik Setelah UU ITE 

Mengenai bukti elektronik, sebenarnya di Indonesia telah adabeberapa 

tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuanterhadap dokumen 

elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengandikenalnya online trading 

dalam bursa efek dan pengaturan microfilm sertasarana elektronik sebagai media 
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penyimpan dokumen perusahaan yangdiatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 

1997 Tentang DokumenPerusahaan. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat 

bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat 

diterima di persidangan. 

Apakah Alat Bukti Elektronik itu? Alat Bukti Elektronik ialah Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan 

persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. 

Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 

sah. 

 

Yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalahsatu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 

gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 

elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, 

tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki 

arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 1 

UU ITE). 

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap 

Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan 

dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik
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dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem 

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau 

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang 

mampu memahaminya. (Pasal 1 butir 4 UU ITE). 

Pada prinsipnya Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau 

kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah 

wadah atau ‘bungkus’ dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita 

berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau 

musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan 

Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3. 

  

Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. 

Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak 

dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. 

(Sitompul, 2012). 

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi 

Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence). Sedangkan hasil cetak dari Informasi 

Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. 

  Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti 

hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. 
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  Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis 

alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini 

maksudnya: (Sitompul, 2012) 

a.1.  Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di    

Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang 

diatur dalam KUHAP; 

a.2.   Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara 

pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi 

atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam 

KUHAP. 

  

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur 

dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen 

Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana 

Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang 

berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya 

dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. (Sitompul, 2012). 

Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat 

bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat 

materil yang harus terpenuhi. 

  Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi 

atau Dokumen Elektronikdokumen atau surat yang menurut perundang-undangan 
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harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 

15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik 

harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk 

menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal 

dibutuhkan digital forensik. (Sitompul, 2012) 

  Dengan demikian, email, file rekaman atas chatting, dan berbagai 

dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam 

beberapa putusan pengadilan, terdapat putusan-putusan yang membahas mengenai 

kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang disajikan dalam 

persidangan. 

 

H. Ulama kontemporer 

Kata ulama berasal dari bahasa arab (‘ulama) jamak dari mufrad (‘alim) 

yang berarti orang yang berilmu atau orang yang berpengaetahuan. Kata (‘alim) 

adalah isim fa’il dari fi’il (‘alima) yang berarti ia telah berilmu. Sedangkan kata 

(‘ulama) berarti orang-orang berilmu.103 

Kontemporer adalah era masa kini, zaman sekarang,atau yang bersifat 

kekinian, kontemporer lahir dari modernitas sehingga istilah modern dan 

kontemporer  merujuk pada dua era, keduanya tidak memiliki penggalan waktu 

yang pasti. Adapun batasan pemikiran kontemporer terutama didunia arab dimulai 

                                                           
103Mahmud yunus,  kamus  arab-indonesia,(jakarta: Mahmud yunus wa Dzurriyah,1973), hlm 278. 
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pada tahun 1967, yakni sejak kekalahan dunia arab oleh Israel.104 Akan tetapi 

menurut harun nasution era kontemporer atau modern dimulai sejak tahun 1800 M 

sampai hari ini.105 

Dalam menetukan kriteria ulama kontemporer penulis memakai 

pendapatnya Harun Nasution. Sehingga ulama komtemporer adalah ulama-ulama 

yang muncul setelah tahun 1800 M. 

 

 

 

 

G.   METODELOGI ISTINBATH HOKUM ISLAM 

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari 

sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian 

hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan 

konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu system pengetahuan. 

Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang 

dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum 

Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.106 

                                                           
104Abdul mustaqim, epistemology tafsir kontemporer, (Yogyakarta:2012), hlm 10. 
105Harun Nasution, islam ditinjau dari berbagai aspeknya (jakarta : Uip, 1997), hlm 50. 
106 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum 

Islam , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2. 
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Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbath hukum (metodologi 

penggalian hukum), dinamakan ushul fiqh. Ushul fiqhlah satu-satunya bidang 

ilmu keislaman yang penting dalam memahami syari’at Islam dari sumber aslinya; 

al-Qur'an dan al-Hadits.107  

Melalui kajian ushul fiqh terdapat cara mamahami kaidah-kaidah, prinsip-

prinsip umum syari’at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam 

kehidupan manusia. Untuk memahami syari’at Islam yang dibawa Rasulullah, 

ulama ushuliyyin mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui 

kaidahkaidah kebahasaan dan melalui pendekatan maqashid al-syari’ah (tujuan 

syara’ dalam menetapkan hukum).108 

 Dengan itu, akan tercapai tujuan pensyariatan Islam yaitu maslahat dunia 

dan a  khirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi penting untuk diketahui 

dan difahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara’ 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

 

a. Bentuk-bentuk istimbath hokum islam 

Dalil utama fiqh adalah al-Qur'an dan al-sunnah. Untuk memahami teks-

teks ini secara tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan 

istinbath hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ushuliyyin membaginya kepada: 

 

1. Metode Bayani 

                                                           
107 Abdul Wahab Khallaf, Ilm Uhsul al-Fiqh, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: 

Dina Utama, 1994), hlm. 1 
108 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. xi-xiii. 
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Dalam khasanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan al-qawaid al-

ushulliyah al-lughawiyyah, atau dilalat al-lafadz. Inilah yang disebut dengan 

metode bayani, yaitu metode istinbath melalui penafsiran terhadap kata yang 

digunakan dalam nash dan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah 

yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.109 

Para ulama membagi pembahasan tentang makna lafadz kepada empat 

bagian utama, yaitu: pertama, pembahasan lafadz dari segi cakupan artinya 

terbagi menjadi tiga, yaitu khas (bermakna satuan-satuan yang tertentu), amm 

(lafadz yang mencakup makna seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas) dan 

musytarak (lafadz yang mempunyai dua arti atau lebih).  

Kedua, pembahasan lafadz dari segi artinya dalam pemakaian, terbagi empat 

yaitu haqiqat (lafadz yang sesuai / sejati), majaz (lafadz permumpamaan/ 

pinjaman), sharih (lafadz yang jelas) dan kinayah (lafadz yang tersembunyi 

maksudnya). Ketiga, pembahasan lafadz dari segi kemudahan dan kesulitan 

memahaminya, terbagi menjadi dalil yang jelas (wadlih al-dilalat) yang terbagi 

menjadi dhahir (menghendaki makna dari lafadz itu sendiri), nash (maknanya 

menunjuk kepada yang dikehendaki baik secara lafdzi maupun ta’wil) mufassar 

(maknanya menunjuk kepada yang dikehendaki secara lafdzi, tidak bisa ditakwil) 

dan muhkam (menunjuk kepada suatu makna secara lafdzi, tidak bisa ditakwil, 

ditafsir dan dinaskh pada masa Rasulullah s.a.w.) dan dalil yang samar (khafi 

aldilalat) yang terbagi menjadi khafy (maknanya jelas, akan tetapi terdapat 

kekaburan dalam penerapan maknanya), musykil (sighatnya tidak menunjukkan 

                                                           
109 Abdul Wahab Khallaf, loc.cit. 
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kepada suatu makna, akan tetapi harus ada qarinah dari luar), mujmal (sighatnya 

tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak ada qarinah yang 

menjelaskannya) dan mutasyabih (shighatnya tidak menunjukkan kepada makna 

yang dikehendaki dan tidak didapati pula qarinah dari luar).  

Keempat, pembahasan lafadz dari segi cara menemukan makna yang 

dimaksud oleh teks terbagi menjadi ibarat alnash (penunjukkan lafadz kepada 

makna yang segera dapat dipahami), isyarat al-nash (penunjukkan suatu lafadz 

kepada makna yang tidak segera dipahamkan, atau disebut mafhum al-

muwafaqat), dilalat al iqtidha’ (penunjukkan lafadz kepada suatu yang tidak 

disebut oleh nash, tetapi pengertian nash itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak 

disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat).110 

 

 

2.  Metode Ta’lili 

Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan illat (alasan) dari 

pensyariatkan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa 

ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada 

alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Sebab Allah tidak menurukan 

ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa.  

Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat. Tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai 

alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian daripadanya disebutkan 

                                                           
110 Muhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), 

hlm. 179 
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langsung di dalam al- Qur'an atau al-hadits. Sebagian lagi diysariatkan saja dan 

ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu.111  

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada. Tetapi 

ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti alasan logis 

untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang 

digunakan sebagai alat dalam metode ta’lili. Dalam hal ini, berdasarkan kegunaan 

dan kedudukannya dalam penysari’atkan hukum, illat dibagai menjadi illat tasyri 

dan illat qiyasi. 

 Illat tasyri adalah illat yang digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu 

ketentuan dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena illat 

yang mendasarinya telah bergeser. Kaidah ini telah dirumuskan dalam sebuah 

kaidah kulliyah; al-hukm yadurru ma’a al-illat wujudan wa’adaman. Maksudnya, 

ada dan tidaknya hukum berputar sesuai dengan illatnya.112 

 

3. Methode Istishlahi 

Dapat dikatakan bahwa metode ini perpanjangan dari metode ta’lili, karena 

sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah S.W.T. menurunkan aturan 

dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. 

Bahwa ketentuan yang tidak adil dan tidak membawa kemaslahatan atau malah 

hanya sekedar mendatangkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia, bukan 

                                                           
111 Ibn Qayim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqi’in, Jilid I, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al- 

Ilmiah, t.th)., hlm. 196. 
112 Muhtar Yahya, op.cit., hlm. 550. 



71 
 

berasal dari Allah dan Rasulullah walaupun mungkin ada ditemukan di dalamnya 

fiqh.113
 

Dimaksudkan dengan istihslahi atau mashalih mursalah adalah penetapan 

suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil 

umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Jadi 

biasanya, metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta’lili tidak dapat 

dilakukan.  

Dari keempat imam mazhab, kiranya hanya Imam Malik yang dengan tegas 

menyebutkan dan menggunakan istihslah sebagai metode penalarannya. Tetapi ini 

tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menggunakannya. Ulama-ulama 

sesudah mereka dan peneliti-peneliti zaman modern ini, kebanyakannya 

berpendapat bahwa semua imam mazhab menggunakan metode istishlah ini 

walaupun tidak pernah menggunakan istilah tersebut secara langsung.  

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus 

diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (maqashid) yang ingin 

dicapai dan dipertahankan oleh syari’at melalui aturan-aturan yang dibebankan 

kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu dharuriyah, hajiyyah dan 

tahsiniyah.114 

Dharuriyah yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia 

yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya, bila sendi-sendi ini tidak ada, 

kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan 

kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat dinikmati. Persoalan dharuriyah ini ada 

                                                           
113 Ibn Qayyim, op.cit., Jilid III, hlm. 1 
114 Abdul Wahab Khallaf, op.cit., hlm. 313. 
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lima macam, yakni urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan dan 

urusan harta milik.  

Hajjiyah yakni hal-hal yang sangat dihajatkan dalam kehidupan manusia 

untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya, bila 

sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan 

hidup manusia berantakan dan kacau, melainkan hanya sekedar membuat kesulian 

dan kesukaran saja. Misalnya, untuk urusan ibadah syari’at memberikan rukhsah 

(kemurahan) dan takhfif (keringanan) bila dalam menjalankan beban kewajiban 

tersebut mengalami kesulitan seperti boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan 

ketika sedang sakit, dll.  

Tahsiniyah, yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal yang sehat, 

dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh  kepribadian yang 

kuat. Itu semua termasuk bagian akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk 

menuju ke arah kesempurnaan. Artinya, bila masalah tahsiniyah ini tidak dapat 

dipenuhi maka kehidupan manusia tidaklah sekacau dalam dharuriyah tidak 

diwujudkan dan tidak membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak 

dipenuhinya masalah tahsiniyah manusia, tapi hanya dianggap kurang harmonis 

oleh pertimbangan nalar sehat dan suara hati nurani. Sehingga keberadaan 

pengsyari’atan didasarkan menurut kondisi dan situasi, baik yang berhubungan 

dengan mukallaf sebagai subjek hukum ataupun situasi di mana hukum itu 

diterapkan.115 

                                                           
115 Ibid. 
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Kategori kedua, persyaratan penggunaan metode istishlahi Seperti telah 

disebutkan, bahwa metode ini digunakan ketika suatu dalil khusus tidak 

ditemukan. Masalah yang ingin diketahui kedudukan hukumnya, dikembalikan 

kepada dalil-dalil umum yang biasanya merupakan gabungan makna dari 

beberapa ayat al-Qur'an, hadits atau kedua-duanya.  

Menurut jumhur ulama, dilalah gabungan dalil-dalil tersebut adalah 

dhanny karena hanya merupakan kesimpulan dari seorang mujtahid. Tetapi al-

Syatibi menganggapnya qathi karena ayat-ayat atau hadits-hadits tersebut akan 

saling kuat-menguatkan, sehingga makna yang disimpulkan itu hampir mencapai 

tingak kepastian mutlak dan karenanya bernilai qath’y.116 

Ulama ushul fiqh sepakat bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai 

untuk diperhatikan adalah kemaslahatan hakiki yang menyangkut hajjat dan 

kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan 

penilaian dan keinginan pribadi ataupuan kepentingan kelompok atau hanya 

bersifat semu adan sementara, tidak boleh menjadi dasar pertimbangan dalam 

metode istishlahi ini. Sehingga secara jelas sebagai kesimpulan yang dapat 

diambil adalah tidak boleh secara tegas bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits 

mutawatir.117 

Dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, dalam 

menentukan kemaslahatan yang paling baik dan dalam menentukan apakah 

kesimpulan yang diambil berdasarkan istihslahi itu bertentangan dengan al-Qur'an 

                                                           
116 Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar’i, Jilid I,(Beirut Libanon: Daar al-Ma’arifah, 

t.th.), hlm. 37. 
117 Ibid., hlm. 40. 
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dan hadits mutawatir atau tidak. Begitu pula, karena keumumam dasarnya serta 

keluasan jangkauan meteto ini, maka ia mudah terselewengkan dan relatif paling 

sukar mengujinya. Karena itu ada ulama yang meyarannkan agar metode ini tidak 

digunakan secara pribadional tetapi hanya digunakan oleh sekelompok ulama 

secara bersama-sama.118 

                                                           
118 Mukhtar Yahya, loc.cit 




