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BAB III 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS FATWA 

Seiring dengan perkembangan media komunikasi saat ini, hubungan antar 

sesama manusiapun mengalami pergeseran dan perubahan. Kalau dahulu 

melakukan percakapan melalui dunia maya masih berupa khayalan, maka 

sekarang sebagian percakapan bahkan transaksi akad dan yang lainnya dapat 

terselesaikan hanya dengan memencet tombol-tombol yang ada di alat komunikasi 

modern seperti telepon genggam (HP), komputer, tablet dan alat sejenis lainnya  

dengan memanfaatkan beragam aplikasi yang ada di dalamnya. 

Dalam kenyataannya, kaum muslimin tidak bisa dilepaskan dari penggunaan 

media komunikasi ini. Dipastikan, sebagian besar kaum muslimin tersentuh 

dengan perkembangan komunikasi modern ini baik itu berupa layanan pesan 

singkat (SMS), Email, Facebook, Skype, WhatsApp dan puluhan aplikasi lainnya 

yang menemani keakraban hubungan antar sesama dalam kehidupan saat ini.104 

Akibatnya, beberapa bentuk dan model komunikasi kontemporer yang 

terjadi lewat media ini menimbulkan beragam masalah dalam kehidupan kaum 

muslimin yang barang tentu memerlukan kepastian hukum. Terutama yang 

menyangkut dengan persoalan akad antara dua orang atau lebih, baik itu yang 

berkaitan dengan persoalan muamalat seperti : jual beli, sewa menyewa ataupun 

                                                           
104http://www.markazinayah.com/cerai-talak-via-media-komunikasi-modern.html diakses 29 april 

2016. 

http://www.markazinayah.com/cerai-talak-via-media-komunikasi-modern.html
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yang berkaitan dengan persoalan ahwal syakhsiyah dalam hal ini pernikahan dan 

perceraian (talak) yang dapat dijadikan sebagai contoh yang sangat menonjol. 

Secara khusus, persoalan cerai (talak)  semakin marak terjadi dalam 

kehidupan kaum muslimin. Dengan berbagai latar belakang masalah, fenomena 

ini semakin kerap terjadi, bahkan dalam pasangan suami istri yang usia 

pernikahannya baru seumur jagung. Fatalnya, sebagian dari subyek dan obyek 

perceraian ini buta, jahil dan sama sekali tidak mengerti hukum-hakam yang 

berkaitan dengan perceraian ini. Salah satunya ; adalah masalah kesahihan dan 

keabsahan perceraian jika dilakukan melalui media komunikasi modern, seperti : 

SMS, Email, WhatsApp, Skype, Facebook dan yang lainnya. Hal inilah yang 

menjadi kajian kita saat ini.105 

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai fatwa-fatwa para ulama 

masa kini (kontemporer). Fatwa-fatwa tersebut dijadikan sebagai sumber utama 

dalam penulisan perihal masalah ini. fatwa-fatwa tersebut penulis peroleh dari 

beberapa majalah online yang ada di internet. sehingga dari fatwa-fatwa nantinya 

dapat diambil sebuah kesimpulan terkait masalah ketentuan hukum perihal 

persoalan yang penulis  bahas dalam penelitian ini. 

 

 

                                                           
105 Ibid. 
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A. Pandangan Para Ulama Kontemporer Tentang Hokum Menceraiakan 

Isteri Melalui Media Komunikasi Ektronik. 

1. Fatwa Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA. 

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim,MA adalah ketua MPU(Majelis 

Permusyawaratan Ulama) propinsi Nangroe Aceh Darussalam periode 2007-2012. 

Beliau menyelesaikan pendidikan S3 Syari’ah di al-Azzhar kairo Mesir.106 

Sebagaimana yang dimuat di surat kabar Serambi Indonesia dalam rubrik 

konsultasi agama pada hari jum’at 16 mei 2014 bahwa Prof. Dr. Tgk. H. Muslim 

Ibrahim, MA. Menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang yang bertanya tentang  

hokumMentalak istri dengan SMS melalui HP. 

pendapat beliau yaitu : Berbeda halnya dengan talak yang pada dasarnya 

merupakan hak preogatif suami, sehingga dalam kitab-kitab tidak disebutkan 

persyaratan saksi. Kalau ada ya, memang lebih bagus. Ketika seseorang mentalak 

istrinya melalui alat komunikasi, seperti HP atau telepon, permasalahan yang 

terjadi adalah suami melakukan talak tanpa saksi. 107 

Suami menelpon istrinya dan terjadilah percakapan, lalu suami mentalak 

sang istri. Sehingga hanya mereka berdua yang mendengar. Terkecuali jika load 

speaker diaktifkan, sehingga ada beberapa orang yang mendengar talak dari 

suami, dan ini jarang. 

                                                           
106http://www.mpu.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/05/01/9/wakil-ketua-mpu-aceh,html 

diakses 28 april 2016. 
107http://www.aceh.tribunnews.com/2014/05/16/hukum-nikah-dan-talak-melalui-hp,html diakses 

28 april 2016. 

http://www.mpu.acehprov.go.id/index.php/profil/read/2014/05/01/9/wakil-ketua-mpu-aceh,html
http://www.aceh.tribunnews.com/2014/05/16/hukum-nikah-dan-talak-melalui-hp,html
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Terdapat keterangan bahwa ulama sepakat, talak statusnya sah, meskipun 

dilakukan tanpa saksi. Imam as-Syaukani menjelaskan. Telah terjadi ijma’ bahwa 

tidak wajib adanya saksi ketika talak. Sebagaimana yang disampaikan al-Mauzu’i 

dalam Tafsir al-Bayan. Rujuk statusnya sama dengan talak. (Nailul Authar, 

6/300).  

Hal tersebut berdasarkan hadis dari Fatimah binti Qais, ketika beliau 

diceraikan oleh suaminya Abu Amr bin Hafs.  

 أن أبا عمر وبن حفص  طلقها البتة وهو غا ئب, فأرسل إليها  وكيله بشعير

Fatimah menceritakan bahwa Abu Amr bin Hafs menceraikan Fathimah 

binti Qais dengan talak tiga, ketika Abu Amr tidak ada bersamanya. Kemudian 

Abu Amr mengutus seseorang untuk memberikan gandum ke Fathimah. (HR. 

Muslim 1480).  

Berdasarkan riwayat di atas, talak melalui HP atau telepon statusnya sah, 

meskipun tidak ada wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan istri. 

Demikianlah pandangan syariat Islam, namun di negara kita Indonesia harus juga 

disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI).108 

 

 

 

 

                                                           
108 Ibid. 
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2. Fatwa Ustad Bakhtiar Natsir  

Ustadz Bachtiar nasir, Lc. Lahir di Jakarta 26 juni 1967. Beliau adalah 

lulusan ponpes modern gontor ponorogo dan ponpes daarul huffazh, bone, 

sulaweai selatan. Beliau juga menyelesaikan pendidikan di madinah Islamic 

University di Arab Saudi.109 Saat ini beliau adalah sekjen MIUMI (Majelis 

Intelektual dan Ulama Muda Indonesia). 

Sebagaimana pernah dimuat dimajalah republika online dalam rubrik Tanya 

jawab agama islam perihal hokum menceraikan istri dengan alat elektronik 

terutama melalui pesan singkat (SMS) . Pendapat beliau, yaitu : Allah 

menegaskan dalam al-qur’an, hubungan pernikahan adalah hubungan suci dan 

tidak boleh  dipermainkan tanpa tanggung jawab. Karena, pernikahan merupakan 

ikatan yang disahkan  dengan nama Allah. 

قًا َغلِ نُكم م ِ مِ َن َوقَۡد أَۡفَضٰى بَۡعُضُكۡم إِلَٰى بَۡعٖض َوأََخذۡ  ۥتَۡأُخذُونَهُ  َوَكۡيفَ    ٢١يٗظا يثَٰ

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka 

(istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”(QS an-

Nisa(4):21). 

 Talak memang perkara halal sebagai solusi darurat walaupun dibenci Allah 

SWT. Ada beberapa hal yang menyebabkan bolehnya  seorang suami mencerai 

(menalak) istrinya. Tetapi, jangan sampai terbesit dalam hati suami untuk 

menimbulkan kemudharatan/bahaya bagi istrinya saat merujuk atau menalaknya. 

                                                           
109http://www.gooddreads.com/author/show/7178982.bachtiar-nasir,html diakses 28 april 2016. 

http://www.gooddreads.com/author/show/7178982.bachtiar-nasir,html
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ُحوُهنَّ بَِمۡعُروٖفٖۚ َوََل تُۡمِسُكوُهنَّ ِضَراٗرا ل ِتَۡعتَدُ  ٱلن َِسآءَ َطلَّۡقتُُم  َوإِذَا  فَبَلَۡغَن أََجلَُهنَّ فَأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أَۡو َسر ِ
وا ٖۚ

ِلَك فََقۡد َظلََم َنۡفَسهُ  ِت  ۚۥٖ َوَمن يَۡفعَۡل ذَٰ ِ َوََل تَتَِّخذُٓوا  َءايَٰ ِ نِۡعَمَت  ٱۡذُكُروا  ُهُزٗواٖۚ وَ  ٱّللَّ َن عَ  ٱّللَّ لَۡيُكۡم َوَمآ أَنَزَل َعلَۡيُكم م ِ

بِ  َ  ٱتَّقُوا  وَ  ۚۦٖ يَِعُظُكم بِهِ  ٱۡلِحۡكَمةِ وَ  ٱۡلِكتَٰ َ أَنَّ  ٱۡعلَُمٓوا  وَ  ٱّللَّ   ٢٣١بُِكل ِ َشۡيٍء َعِليٞم  ٱّللَّ

“Apabila kamu menalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya 

maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan 

cara yang baik pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk member kemudharatan 

karena dengan demikan kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat 

demikian, sungguh ia berbuat  zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu 

jadikan hokum-hukum allah permainan dan ingatlah nikmat Allah kapadamu, 

serta apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu al-kitab dan al-hikmah 

(sunah). Allah member pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan Nya. 

Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah maha 

mengetahui segala sesuatu.” (QS al-Baqarah(2):231). 

 

Dalam ayat ini, allah menegaskan agar rujuk atau perceraian disaksiakan 

oleh saksi agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Meskipun jumhur 

ulama mengatakan tidak wajib hukumnya adanya saksi dalam rujuk atau 

perceraian tersebut. 

Allah berfirman,  

نُكۡم َوأَقِي فَِإذَا دَةَ ُموا  بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ َفأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أَۡو َفاِرقُوُهنَّ بَِمۡعُروٖف َوأَۡشِهدُوا  ذََوۡي َعۡدٖل م ِ َهٰ ِٖۚ  ٱلشَّ  ّلِلَّ

ِلُكۡم يُوَعُظ بِهِ  ِ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِ  ۦذَٰ َ َوَمن يَتَِّق  ٱۡۡلِٓخِرٖۚ  ٱۡليَۡومِ وَ  ٱّللَّ   ٢َمۡخَرٗجا  ۥ َيۡجعَل لَّهُ ٱّللَّ

“apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya maka rujukilah mereka 

dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi yang adil diantara kamu serta hendaklah kamu tegakkan 

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang 

yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada 

Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS at-

Thalak(65):2). 
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Mengenai talak lewat alat komunikasi elektronik seperti SMS, para ulama 

menjelaskan, hukumnya sama dengan hokum talak lewat tulisan. Para ulama 

berbeda pendapat tentang talak lewat tulisan, apakah termasuk thalak sharih 

(tegas) yang tidak memerlukan niat, atau kinayah (sindiran) yang memerlukan 

niat hingga talaknya sah. 

Jumhur ulama dari kalangan mazhab hanafi, maliki, dan syafi’I 

berpendapat, talak melalui tulisan adalah talak secara kinayah yang memerlukan 

niat agar sah. Sedangkan sebagian ulama lain, seperti al-Sya’bi, al-Nakha’I, al-

Zuhri, al-hakam, dan sebagian ulama mazhab hambali berpendapat, talak melalui 

tulisan itu merupakan talak sharih yang tetap sah meskipun tanpa niat. 

Ibnu Qudamah, ulama dari mazhab hambali, dalam kitab al-mughni 

menjelaskan, jika seoran suami menulis kalimat talak dan ia meniatkannya 

sebagai talak, berarti ia telah menalak istrinya. Ini yang dikatakan al-sya’bi, al-

nakha’I, al-Zuhri, al-hakam, abu hanifah, maliki dan yang ditegaskan oleh syafi’i. 

sebagian ulama mazhab syafi’i mengatakan, imam syafi’i mempunyai pendapat 

lain. 

Meraka mengatakan, hal itu bukanlah talak meskipun ia meniatkannya. 

Karena itu adalah perbuatan dari orang yang mampu berbicara maka tidak sah 

talaknya  sebagaimana jika dilakukan dengan isyarat. Sedangkan dalil kita yang 

mengatakan talak melaui tulisan itu sah jika diniatkan, bahwa tulisan itu adalah 

huruf yang bisa dipahami melaui kaliamat talak. 
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Jika didalam tulisan itu ada kalimat talak dan dipahami serta diniatkan  

maka talaknya sah sama seperti kalau dilafazkan. Ibnu Qudamah melanjutkan, 

jika seseorang menulis talak tanpa diniatkan, ada dua pendapat. Al-Sya’bi, al-

Nakha’I, al-Zuhri, dan al-hakam berpendapat talaknya tetap sah. Sedangkan abu 

hanifah, malik, dan yang ditegaskan Imam Syafi’i mengatakan, talak itu tidak sah, 

kecuali diniatkan. 

Karena tulisan mempunyai beberapa kemungkinan, bisa jadi ia mencoba 

pulpenya atau memperbaiki tulisannya, maka tidak sah talaknya tanpa ada niat, 

seperti lafaz-lafaz kinayah lainnya. Dari sini dapat kita ketahui, jumhur ulama, 

terutama dari ulama empat mazhab (hanafi, maliki, syafi’I, dan hambali) 

berpendapat talak melalui tulisan itu sah dan berlaku jika itu diniatkan sebagai 

talak. 

Maka, tidak sah talak melalui sms sampai ditanyakan kepada suami tentang 

niatnya, apakah ia mengirimkan SMS itu dengan niat memang untuk menalak istri 

atau sekadar mengacam, bahkan niat yang lainnya. Dan, ada kemungkinan juga 

telepon seluler milik suami itu hilang atau dicuri orang, kemudian orang itu 

menuliskan kalimat talak dsn mrngirimkan kepada istrinya. 

Karena itu kita harus memastikan kepada suami apakah memang dia yang 

mengirim SMS tersebut dan apakah memang berniat menalak, jika semua itu 
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benar, salah talaknya dan si istri beriddah semenjak suami menulis dan 

mengrimkan sms tersebut.110 

 

3. Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 

Jabatan kemajuan Islam Malaysia disingkat JAKIM merupakan lembaga 

pemerintah Malaysia yang mengatur urusan agama Islam di Malaysia. Ia 

ditugaskan menyelaras dan menyeragam sistem perundangan islam dan sistem 

pendidikan islam.111 

Pada 2003 Mahkamah rendah syari’ah Gombak timur menegesahkan dan 

mensabitkan perceraian sepasang suami istri yang dilafazkan melalui SMS apabila 

si suami menghantar mesej kepada isterinya bertulis, “kalau engkau tak keluar 

dari rumah mak bapak engkau, jatuh talak tiga,” 

SMS itu dihantar pada jam 10.04 pagi dan isterinya membaca pada jam 8 

malam apabila telephon bimbitnya dipasang. Isteri mengatakan, dia yakin 

suaminya yang mengirim mesej itu dan apabila mahkamah mengajukan soalan 

kepada defendan, dia memperakukan keterangan diberikan plaintif. Hakim syarie 

ketika membuat keputusan berkata, lafaz taklik cerai itu sah dan sabit serta gugur 

talak tiga terhadap plaintif. 

                                                           
110http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/23/talak-lewat-sms-bolehkah,html 

diakses 28 april 2016. 
111 http://www.pemudamalaysia.blogspot.com/2008/05/peranan-jakim.html,  diakses 12 aprli 2016. 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/01/23/talak-lewat-sms-bolehkah,html
http://www.pemudamalaysia.blogspot.com/2008/05/peranan-jakim.html
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Untuk menjawab kekeliruan masyarakat terhadap persoalan ini, Muzakarah 

jabatan kuasa fatwa majlis kebangsaan bagi hal ehwal agama islam kali ke-55 

yang bersidang pada 27 juli 2003 membuat penelitian mendalam dan memberi 

pandangan mengenai hokum perceraian itu.112 

Fatwa yang diputuskan adalah, talak dalam bentuk tulisan yang jelas 

daripada suami yang ditujukan kepada isterinya secara khusus seperti melalui 

faks, SMS, email dan sebagainya adalah talak berbentuk kinayah dan sah jika 

disertai dengan niat.  

Namun semua perceraian perlu dikemukakan kemahkamah syari’ah untuk 

mensabitkan talak berkenaan. Apapun talak yang dilakukan dengan menggunakan 

alat komunikasi modern adalah kaedah perceraian yang dianggap tidak menepati 

adap perceraian yang digariskan  oleh syara’.113 

 

4. Fatwa Ulama Saudi Prof Muhammad Bin Yahya Bin Hasan An-Najmi 

Dengan kehadiran teknologi telekomunikasi, seperti e-amail, SMS lewat 

ponsel, ataupun pesan melalui Blackberry, dan lainnya. Fenomena ini tak hanya 

ditemui ditanah air. Maraknya cerai kategori ini juga merebak di sejumlah 

Negara. Sebagian besar kawasan Timur Tengah dan India misalnya. 

Prof Muhammad bin Yahya bin Hasan an-Najmi mengatakan bahwa 

polemik itu pernah hangat dikalangan ulama fiqh klasik. Terjadi perbedaan 

                                                           
112http://www.intimku.com/2008/04/21/cerai-sms-tak-beradab,htmldiakses 29 april 2016. 
113 Ibid. 

http://www.intimku.com/2008/04/21/cerai-sms-tak-beradab,html
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pendapat menyikapi masalah ini. Pernyataan  itu ia sampaikan dalam bukunya 

yang berjudul “hukmu ibran uqud al-Ahwal as-Syakhsiyyah wa al-Uqud at-

Tijariyyah ibra al-Wasail al-liktroniyyah”. 

Anggota ahli di komite fikh islam internasional Jeddah itu mengemukakan, 

jika merujuk pada kajian fiqh, perbedaan dalam konteks ini pernah berlangsung. 

Para ulama berbeda pendapat soal hukum cerai yang dijatuhkan lewat tulisan. Ada 

dua kubu utama. 

Menurut kelompok yang pertama, cerai yang ditempuh dengan cara seperti 

ini dinyatakan tidak sah. Pendapat ini merupakan opsi mazhab zhahiri dan 

sebagian kecil ulama.  

Ibnu hazm mengatakan, thalak yang dijatuhkan suami secara tertulis tak 

berimpliksi hokum apapun. Ini karena bentuk pengungkapan cerai dalam al-

Qur’an harus dengan cara lisan, bukan dengan tulisan. 

Ini seperti yang disebutkan al-Qur’an dalam surat al-Baqarah ayat 229:  

 talak yang dapat dirujuki dua kali. Seperti disebut pula disurat الطالق مرتان“ 

 at-Talaq ayat 1: “  فطلقواهن لعد تهن maka hendaklah kamu ceraikan mereka 

pada waktu mereka dapat menghadapi  iddahnya (yang wajar).” 

Opsi inilah yang kemudian diambil oleh komite fikih internasional yang 

berpusat dijeddah dan asosiasi ulama senior Arab Saudi. Menurut mereka, bentuk 

penyampaian talak  seperti ini rawan penyalahgunaan dan memiliki tingkat 
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keakurasian yang lemah. Ini karena siapapun bisa membajak media-media 

tersebut dan mengatas namakan sang suami.114 

 

5. Fatwa Mufti Emirat Syaikh Ahmad Al-Haddad 

Syaikh Ahmad al-Haddad, Mufti Agung Emirat di Dubai, pernah 

mengeluarkan fatwa yang membolehkan shighah talak (cerai) lewat SMS. Syaikh 

Ahmad mengatakan:115 

“Fatwa ini dikeluarkan dan mazhab Maliki meyakini bahwa ucapan talak 

hanya sah dengan dituliskan. Sementara ulama Syafi’i memiliki penjelasan 

tersendiri. Pengucapan shigah talak adalah wajib dan tanpa mengucapkannya, 

talak tidak terjadi”. 

Ia menambahkan: “Dalam fiqih Syafi’i talak dengan tulisan bisa sah dengan 

dua syarat. Pertama, ketika menuliskan shigah talak, harus disertai dengan niat 

menceraikan istri. Kedua, ketika menuliskan shigah talak, hendaknya suami 

mengucapkannya dengan suara jelas dan diketahui sebagai ucapan talak”. 

Oleh karena itu, Syaikh Ahmad al-Haddad mengambil kesimpulan: 

Sesuai dengan hukum yang disebutkan dalam fiqih Syafi’i, talak lewat SMS 

juga menjadi sah hukumnya. Tentunya, dengan memenuhi dua syarat di atas. 

                                                           
114http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/15/sahkah-cerai-lewat-sms,html 

diakses 28 april 2016 
115http://www.voa-islam.com/news/indonesia/2012/12/04/22133/di-malaysia-mesir-saudi-dubai-

cerai -via-sms-sah-hukumnya,html. diakse 28 april 2016.  

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/15/sahkah-cerai-lewat-sms,html
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Suami yang hendak menuliskan shigah talak lewat HP-nya meniatkan untuk 

menceraikan istrinya dan ia mengucapkan lafadnya dengan suara keras. Dengan 

cara ini, talak menjadi sah dan tidak punya masalah”. 

 

6. Fatwa Ustadz Ahmad Hanafi.Lc,MA 

Ustadz ahmad hanafi adalah seorang da’i di Makassar. Beliau mahasiswa S3 

jurusan Tsaqafah islamiyah di King Saud University Riyadh. Dengan latar 

belakang keilmuan beliau yang berkelas, maka penulis memasukkan kajian beliau 

tentang hukum menceraikan istri  dengan media komunikasi elektronik sebagai 

salah satu sumber data116. 

Pendapat beliau : Para ulama membagi perceraian melalui media 

komunikasi menjadi dua bagian penting dari sisi cara penjatuhan talak , sebagai 

berikut : 

Pertama : Jika jatuhnya perceraian dilakukan dengan pembicaraan langsung baik 

melalui sambungan telepon, HP atau melalui jaringan internet baik hanya berupa 

suara atau disertai dengan wujudnya pihak yang berkomunikasi dalam bentuk 

gambar (video call). Maka ketika lafadz talak tersebut diucapkan oleh suami maka 

secara syariat talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah. Hal ini 

berdasarkan beberapa pertimbangan berikut : 

                                                           
116 http://www.abuthahlah.wordpress.com/2012/07/16/.html. Diakses 14 april 2016 

http://www.abuthahlah.wordpress.com/2012/07/16/.html
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1. Dalam talak kehadiran seorang istri (dalam majlis talak) bukanlah sebuah 

kemestian. Artinya talak tersebut dikatakan sah meskipun sang istri tidak 

mendengarkan dan menyaksikannya. Begitu juga talak dikatakan sah 

meskipun sang istri tidak ridha dan tidak menyetujuinya. 

2. Adanya saksi dalam perceraian bukanlah sebuah persyaratan, hal ini 

berbeda dengan akad pernikahan yang mewajibkan adanya dua orang 

saksi. Olehnya itu, jika seorang suami menelpon sang istri dan 

melafadzkan kata-kata talak secara jelas, maka talak tersebut sah, 

meskipun tanpa disaksikan atau didengarkan oleh pihak ketiga. 

Dalam kasus ini, kepastian dan keyakinan bahwa sang suami benar-benar 

telah menjatuhkan talak menjadi persyaratan mutlak. Dalam pembicaraan jarak 

jauh, haruslah dipastikan bahwa yang berbicara adalah suami yang berhak 

menjatuhkan talak. 

Kedua : Jika perceraian itu dilakukan dengan tulisan, baik itu melalui 

Email, SMS, WhatsApp ataupun aplikasi dan layanan lainnya, maka para ulama 

mendudukkan masalah ini sama dengan permasalahan perceraian melalui 

tulisan (at-Thalaq bi al- Kitabah).  

Berkaitan masalah ini, maka mayoritas ulama berpendapat jika ia 

menuliskan lafadz talak/cerai baik secara sharih (jelas), seperti seorang suami 

mengirimkan SMS kepada istrinya : “Saya menceraikan/mentalak kamu” ataupun 

dengan kinayah (kata samaran) seperti : “Saya telah melepaskanmu” , maka jika 

disertai dengan niat (menjatuhkan talak kepada istrinya) maka talak tesebut 
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dikategorikan sebagai talak yang sah. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

kedudukan tulisan yang terdiri dari huruf-huruf yang difahami bentuk dan 

maknanya sama dengan kedudukan lafadz yang dilafadzkan oleh lisan. 

Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam tatkala 

diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka selain beliau menyampaikan 

ajakan secara lisan, beliau juga menyampaikannya secara tulisan sebagaimana 

surat-surat beliau yang dituliskan kepada Raja-raja yang berkuasa pada saat itu. 

Jika ia menuliskan kata cerai atau talak baik secara sharih ataupun kinayah 

tetapi tidak disertai dengan niat, maka pendapat yang rajih dalam masalah ini 

adalah talak tersebut tidaklah dikategorikan sebagai talak yang sah, dikarenakan 

penulisan yang dituliskan oleh penulis bisa saja dimaksudkan untuk hal-hal yang 

lain dan bukan dimaksudkan untuk mentalak. (lihat al-Mughni : 10/505). 

Maka dalam persoalan perceraian dengan menuliskan pesan, seperti lewat 

SMS dan yang sejenis, adanya niat sang penulis (pengirim pesan) menjadi 

persyaratan sah dan tidaknya talak yang ia tuliskan. Begitu juga dengan kepastian 

orang yang menulis dan mengirimkan pesan, juga harus dijadikan sebagai 

landasan yang kuat untuk menghukumi sah dan tidaknya talak tersebut. Hal ini, 

tentunya sesuai dengan kaidah yang pertama yang telah disebutkan di atas. 

Sebagai penutup, penulis berwasiat terutama kepada para suami yang 

memiliki hak cerai. Jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi 

pasangan suami istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. 
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Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip ihsan yaitu dengan cara yang baik, 

bijak dan tidak menimbulkan kemudharatan yang besar. Alangkah, tidak bijaknya 

jika anda menceraikan “hanya” dengan untaian pesan yang anda kirimkan kepada 

sang istri secara mendadak dan tergesa-gesa.  

Padahal, ketika menikahinya anda datang meminang serta melafadzkan akad 

nikah dengan kata-kata yang baik, santun dan penuh kesopanan. Maka seharusnya 

ketika cerai menjadi pilihan, maka kata-kata yang baik dan cara yang bijak itupun 

tentunya harus menjadi pilihan. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.117 

Dari data-data diatas, fatwa prof Muhammad bin yahya bin Hasan An-

Najmi penulis anggap yang paling kuat karena sesuai dengan prinsip kekinian. 

Maka menurut penulis seorang suami yang menceraikan istrinya dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi modern hukumnya tidak sah.  Pendapat 

penulis berdasar kepada al-Quran surat at-Talaq ayat 2 sebagai berikut: 

نُكۡم َوأَقِيُموا  ِهدُوا  ذََوۡي عَ  َوأَشۡ ُروٖف بَلَۡغَن أََجلَُهنَّ َفأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف أَۡو َفاِرقُوُهنَّ بَِمعۡ  فَِإذَا ِٖۚ  دَةَ ٱلشَّهَٰ ۡدٖل م ِ ّلِلَّ

ِلُكۡم يُوعَ  ِ َمن َكاَن يُۡؤِمُن بِ  ۦُظ بِهِ ذَٰ َ  تَّقِ َوَمن يَ  ٱۡليَۡوِمٱۡۡلِٓخِرٖۚ وَ  ٱّللَّ   ٢ۡخَرٗجا مَ  ۥ َيۡجعَل لَّهُ ٱّللَّ

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 (QS. At-Talaq : 2) 

                                                           
117 Ibid. 
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Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa perceraian harus dengan cara yang 

ma’ruf atau dengan cara yang baik. Ahmad Musthafa al-Maraghi menfasirkan 

ayat di atas yaitu apabila suami menceraikan istrinya harus dengan memenuhi 

hak-hak istri secara terhormat dan mulia.118 Kadar M. Yusuf dalam Tafsir Ayat al-

Ahkam menyebutkan hal yang senada dengan Tafsir al-Maraghi.119 Begitu pula K. 

H. Q. Shaleh menjelaskan ayat tersebut berisi bahwa tidak dibenarkan seorang 

suami mempermainkan perceraian terhadap istrinya. 

حُ   أَۡو فََبلَۡغَن أََجلَُهنَّ َفأَۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروفٍ  ٱلن َِسآءَ َطلَّۡقتُُم  َوإِذَا   ٢٣١ ..….ٖفٖۚ وُهنَّ بَِمۡعُروَسر ِ
 
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).  

 
ٓأَيَُّها ٓ أَن ۡذَهبُوا  بِبَۡعِض َمآ َءاتَۡيتُ ُضلُوُهنَّ ِلتَ ََل تَعۡ ٗهۖا وَ َكرۡ  ٱلن َِسآءَ َءاَمنُوا  ََل يَِحلُّ لَُكۡم أَن تَِرثُوا   ٱلَِّذينَ  يَٰ ُموُهنَّ إَِلَّ

بَي ِنَٖةٖۚ َوَعاِشُروُهنَّ بِ  ِحَشٖة مُّ ُ ا َويَۡجعََل   ٗ ُهوا  َشيۡ َسٰىٓ أَن تَۡكرَ فَعَ  نَّ ُموهُ فَِإن َكِرۡهتُ  ٱۡلَمۡعُروِفٖۚ يَۡأتِيَن بَِفٰ يِه َخۡيٗرا فِ  ٱّللَّ

  ١٩َكثِيٗرا 

  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 

wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena 

hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan 

kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan 

bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai 

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 

padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (QS. An-Nisa :19). 

 
 

Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa walaupun suami berhak melafazkan 

talak, namun talak tersebut perlulah dilakukan mengikut adab-adab yang dituntut 

di dalam Islam. Sehingga, menurut penulis seorang suami yang menjatuhkan kata 

talak lewat media komunikasi elektronik menunjukkan kesewenang-wenangan 

                                                           
118Ahmad Musthafa al-maraghi, Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 28, (Semarang: Toha Putra, 

1993),hlm 225. 
119 M. Yusuf,Kadar,Tafsir Ayat Ahkam, (Jakarta, Amzah, 2011),hlm 267. 
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suami yang memiliki hak talak dengan tanpa memperhatikan perbuatan tersebut 

melecehkan istri atau tidak, dan hal tersebut merupakan tindakan yang menurut 

penulis sebagai mempermainkan perceraian. 

Apabila model perceraian seperti ini disahkan dan dianggap jatuh, maka 

proses perceraian akan semakin tinggi dan semakin mudah disalahgunakan oleh 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Hal ini juga bertentangan dengan asas pernikahan dalam Islam yang 

menyebutkan suatu perkawinan merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang 

kokoh. Seharusnya menurut penulis, apabila pernikahan merupakan ikatan yang 

kokoh maka seseorang tidak akan dengan mudah merusak ikatan tersebut. 

Justru sebaliknya, berangkat dari asas pernikahan merupakan mithaqan 

ghalidhan atau perjanjian yang kokoh, maka proses perceraian haruslah dipersulit, 

selain menghindari perbuatan yang dibenci Allah juga untuk menghindari 

kesewenangan dari pihak suami. Seperti disertainya persaksian 2 orang dalam 

menjatuhkan talak kepada istri, sebagaimana pendapat Shaikh Abu Zahrah dalam 

al-Ahwal al-Shakhsiyyah halaman 365, yang dikutip oleh Muhammad Jawad 

Mughniyah dalam fiqih lima mazhab bahwa para ulama mazhab Syi’ah Imamiyah 

Itsna ‘Ash‘ariyyah dan Ismailiyyah mengatakan bahwa, talak tidak dianggap jatuh 

apabila tidak disertai dua orang saksi laki-laki yang adil120. 

Hal lain yang menurut penulis dalam rangka mempersulit suatu proses 

perceraian ialah seperti apa yang diatur dalam hukum positif negara Indonesia, 

                                                           
120 Muhammad Jawad Mughiyah, Fiqih Lima Mazhab, cet. 28 (Jakarta: Lentera, 2013),hlm  448-

449. 
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yaitu pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: ‚Perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pada pasal 

116 KHI diatur bahwa yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian antara 

lain: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, 

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b. 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. c. Salah satu pihak mendapat 

hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 

berlangsung. d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 

yang membahayakan pihak lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau 

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. f. 

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. g. Suami melanggar 

ta’lik talak. h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

 

B. Metode Istimbath Hukum yang Digunakan oleh Para Ulama. 

Talak dilihat dari cara menjatuhkannya dibagi menjadi dua 

macam: Sharih dan Kinayah. Sharih artinya jelas yaitu dengan menggunakan kata 

talak atau cerai. Sedangkan kinayah artinya itu sindiran seperti “aku 

mengembalikan kamu ada orang tuamu”. Mayoritas ulama sepakat bahwa selama 
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disertai niat, maka baik talak yang dijatuhkan dalam bentuk sharih maupun 

kinayah hukumnya sah. 

Dari beberapa fatwa yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis 

mengelompokkan kedalam dua kategori : 

1. Perceraian Jenis Ini Sah 

mayoritas mengatakan jatuh talak jika disertai dengan niat berdasarkan 

analogi terhadap ketentuan perceraian melalui suarat yang banyak ditemukan di 

kitab klasik para ulama terdahulu. Hanya  komite fikih internasional yang 

berpusat dijeddah dan asosiasi ulama senior arab Saudi yang menganggap bahwa 

talak jenis ini tidak sah. 

Berdasarkan benang merah tersebut bahwa istimbath hokum yang diambil 

oleh mayoritas ulama terhadap masalah ini, yaitu metode Qiyas. Maka dari itu 

untuk menganalisa lebih dalam perihal hokum menceraikan istri melalui media 

komunikasi elektronik, perlu dibedah dengan konsep Qiyas. 

Dalam konsep Qiyas ada empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu:121 

a. Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan 

hukumnya secara nash. Ashal juga disebut maqish ‘alaih (yang menjadi 

ukuran) atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), atau mahmul ‘alaih 

(tempat membandingkan) dalam masalah ini yang menjadi ashalnya, yaitu 

kasus perceraian lewat surat. 

                                                           
121http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/132/qiyas, diakses 16april 2016. 

http://www.cybermq.com/pustaka/detail/doa/132/qiyas
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b. Fara’ yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan 

hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. Fara’ 

disebut juga maqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau 

mahmul (yang membandingkan) dalam masalah ini yang menjadi fara’nya 

adalah kasus-kasus perceraian melalui alat-alat komunikasi elektronik yang 

sudah lebih modern. 

c. Hukm ashal, yaitu hokum dari ashal yang telah ditetapkan berdasarkan nash 

dan hokum itu pula yang akan ditetapkan pada fara’seandainya ada 

persamaan illatnya, dalam masalah ini yang menjadi hokum ashalnya bahwa 

jumhur ulama sepakat perceraian lewat surat dapat jatuh talak dengan 

verifikasi tertentu.122 

d. Illat, yaitu suatu sifat  yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari pada 

fara’. Seandainya sifat ada pula pada fara’, maka persamaan sifat itu 

menjadi dasar untuk menetapkan hokum fara’ sama dengan hokum ashal. 

 

 

2. Perceraian Jenis Ini Tidak Sah 

Sedangkan ulama yang mengatakan tidak sah telah menelaah lebih dalam 

antara mafsadat dan maslahatnya cenderung lebih banyak mafsadatnya seperti 

dalam hal shigat thalak yang rancu, hati yang tidak jelas dan pembuktian yang 

lemah.  Metode istimbath hokum yang dipakai yaitu sad az-Zari’ah adalah untuk 

                                                           
122Wahbah Zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatuhu (Beirut: daar al-fikr, 1984), hlm 6904. 
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memudahkan tercapainya kemaslahatan, menjauhkan terjadinya kerusakan atau 

menghindari terjadinya kemungkinan terjadinya perbuatan maksiat.123 

M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa Sadd az-Zari’ah merupakan

salah satu pengecualian dalam metode penggalian hokum islam selain ihtihsan. 

Dimana ihstihsan merupakan kemudahan dan kebolehan sementara sad az-Zari’ah 

merupakan pencegahan.124 

Beberapa kaedah ushul Fiqh tentang konsep sad az-Zari’ah 

 ما تكون وسيلة وطريقا الى شيء ممنوعا125

Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang 

pada syara’. 

 ما أدا إلى الحرام فهو حرام126

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram 

hukumnya. 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصا لح127

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. 

123 Kamal mukhtar, Op cit, hlm 157. 
124 M. Hasbi Ash-Shiddieqy, falsafah hokum islam, (Jakarta:Bulan Bintang,1990),hlm 320. 
125 Ibid. 
126 Amir Syarifuddin, ushul fiqh jilid 2, (Jakarta: kencana,2011), 429. 
127 Ibid. 
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Praktek perceraian jenis ini banyak menimbulkan madarat yang lebih 

banyak daripada maslahatnya, kelebihan praktek perceraian ini hanya seputar 

efisiensi waktu dan uang yang merupakan orientasi dari masyarakat modern.  

Namun, melihat kekurangan dari praktek tersebut seperti perbuatan tersebut 

selain dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap perempuan dan rawan akan 

disalahgunakan serta praktek tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat karena segala jenis perceraian di luar pengadilan dianggap tidak sah,  

Maka hal tersebut bisa mengakibatkan hak-hak perempuan yang diceraikan 

menjadi tidak terjamin. Maka sesuai dengan kaidah fikih yang menjadi salah satu 

dasar sadd adh-Dhariah sebagaimana berikut. 

 درء المفاسد مقدم على جلب المصا لح

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan 

(maslahah). 

 

Dari kaidah tersebut, Penulis mengesampingkan kebaikan (kelebihan) dan 

lebih memilih menolak keburukan-keburukan (kekurangan) dari praktek talak 

lewat media komunikasi elektronik. 

Kekurangan alat komunikasi elektronik sebagai media dalam mengakhiri 

hubungan pernikahan antara suami istri,  menurut penulis antara lain: 

a. Tingkat keakuratan pesan yang dikirim sangat rendah. 

b. Berpotensi disalahgunakan oleh suami terutama dalam kondisi emosi. 

c. Berpotensi pesan yang terkirim merupakan virus yang berupa malware. 
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d. Akun yang jarang digunakan, atau lupa kata sandi akun bahkan akun yang 

mudah diretas sehingga mengakibatkan pesan belum tentu dibaca saat itu 

juga. 

e. Perceraian model ini dianggap tidak menghormati bahkan cenderung 

sebagai melecehkan martabat perempuan. 

f. Tidak ada kekuatan hukum positif yang mengikat karena tidak diakuinya 

segala bentuk perceraian diluar pengadilan. 




