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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Nikah, menurut bahasa al-jam’u dan ad-dhamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi isteri. 14 

sedangkan menurut syariat, perkawinan adalah sebuah akad yang 

mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan 

berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika 

perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan 

keluarga.15 Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang 

telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak 

kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan 

menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.  

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya 

dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta 

masyarakat yang sejahtera. 16 

                                                           
14 Tihammi dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahaat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 07. 
15 Wahbah al-Zuhaili,  Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. (penerbit: Darul al-Fikr, 2011, cet ke-

10, hlm 39. 
16 Ibid hlm. 08 
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Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan 

bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan 

seorang wanita sebagai suai isteri dengan tujuan membentuk kelaurga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha 

esa”.  

Menurut Kompilasi Hukum, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanaanya 

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.17 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pernikahan adalah suatu 

akad atau perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dalam 

menghalalkan hubungan antara keduanya serta berikat janji dalam 

membangun keluarga yang bahagia.  

Pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, 

menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan 

menciptakan sikap bahu membahu di antara sesama. Sebagaimana telah 

diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara 

suami-isteri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah 

akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat 

hubungan antara keluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai 

kemashalahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.18 

                                                           
17 Kompilasi Hukum Islam 
18 Ibid. Hal. 41 
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Pernikahan sebagai jalan terbaik dalam membangun keluarga, 

membangun keturunan yang sholeh sholehah yang memilki tugas dan fungi 

nya masing-masing dalam membangun keluarga yang bahagia. Keluarga yang 

tidak hanya berjalan sampai satu tahun, dua tahun, tiga tahun dan berpisah, 

namun keluarga yang dapat mewujudkan pernikannya menjadi pernikan yang 

sehidup sejannah. 

2. Rukun dan Syarat Nikah 

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan 

keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Rukun menurut 

jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. 

Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan denganya. Atau dengan kata 

lain merupakan hal yang harus ada.19 

Rukun, merupakan sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau 

tidaknya suatu pekerrjaan (ibadah), dan hal tersebut termask dalam rangkaian 

pekerjaan itu.20 Sedangkan syarat, yakni sesuatu yang harus ada dan ini 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),akan tetapi hal 

tersebut tidaklah termasuk dalam ranggkaian pekerjaan itu.21 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain 

yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan 

akad. Adapun rukun nikah adalah : 

a. Mempelai laki-laki; 

                                                           
19 Wahbah al-Zuhaili,  Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh. (penerbit: Darul al-Fikr, 2011, cet ke-

10, hlm 45. 
20 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 12. 
21 Ibid. 12 
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b. Mempelai perempuan; 

c. Wali; 

d. Dua orang saksi; 

e. Shigat (ijab kabul)22 

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah, Ijab Kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.23 

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun perkawinan. Adapun syarat-syarat sahnya 

perkawinan, secara garis besar terbagi menjadi: 

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin 

menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang 

haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk 

selama-lamanya.24 

2. Akad nikahnya di hadiri para saksi25 

Adapun secara rinci syarat-syarat perkawinan adalah: 

a. Syarat calon mempelai pria 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat memberikan persetujuan 

                                                           
22 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). 

(Jakarta:Rajawali Pers, 2010), 12. 
23 Ibid hal. 12 
24  Jazuli Sulaeman. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penaikan Kembali Harta Seserahan 

Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Sindangjaya Kecamatan Ketanggungan Kabupaten 

Brebes). Skripsi. IAIN WALISONGO. 2012. Hal. 39 
25 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 49 



17 
 

 
 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita 

1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat dimintai persetujuanya 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Syyarat-syarat wali nikah 

1) Pria  

2) Baligh  

3) Mempunnyai hak atas perwalian 

4) Tdak tedapat halangan perkawinan 

5) Tidak dipaksa 

6) Adil 

7) Tidak sedang ihram 

d. Syarat-syarat saksi 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Baligh 

3) Islam 

4) Dewasa 

5) Dapat mendengar dan melihat 

6) Bebas, tidak dipaksa 

7) Tidak sedang mengerjakan ihram 
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8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, untuk 

melaksanakan perkawinan harus ada 

a. Calon suami; 

b. Calon Isteri; 

c. Wali nikah; 

d. Dua orang saksi dan; 

e. Ijab dan kabul.26 

B. Perceraian  

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. 27 Untuk itu, 

penjelasan umum, point 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. 

Karena itu, undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar 

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan 

tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.28 

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu idaman yang 

sangat diharapkan oleh Islam. Akad nikah merupakan suatu ikrar yang sangat 

                                                           
26 Kompilasi Hukum Islam 
27 Undang-undang No.1 Tahun 1974 
28 Ahmad Rofiq, ibid, hal. 268 
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sakral dan mengikat dalam jangka waktu yang amat panjang, sampai saat 

berakhirnya kehidupan diantara keduanya, agar terbuka kesempatan bagi kedua 

suami isteri untuk membina rumah tangga menjadi mahligai bahagia, tempat 

mereka melindungi diri dan bernaung di bawah atapnya yang aman, dan supaya 

mereka dapat membimbing dan mendidik putera-puteri mereka dengan sebaik-

baiknya.29 

Oleh karena itu hubungan diantara kedua suami isteri itu merupakan suatu 

hubungan yang paling fitrah dan kuat. Kekuatan kuatnya hubungan pernikahan ini 

Allah SWT abadikan dalam Q.S  An-Nisa’ (4): 21:  dalam FirmaNya: 

 َوأََخذأَن ِمنأُكمأ ِميثَاقًا َغِليًظا

(Q.S An-Nisa’ : 21).30 

Dan jika ikatan diantara suami dengan isteri itu demikian erat dan kuat, 

maka tidak selayaknya dianggap enteng dan dirusakkan. Dan segala apa juga yang 

mengakibatkan dipermudah dan dianggap remehnya soal ini, maka dibenci oleh 

islam, karena akan merugikan dan melenyapkan keuntungan kedua suami isteri. 31 

Dalam salah satu hadits Rasulullah, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah 

s.a.w bersabda: 

“Barang halal yang paling dibenci oleh Allah ‘azza wa jalla ialah thalak”. 

(Diriwayatkan oleh ‘Abu Daud, juga oleh Hakim yang menyatakan syahnya). 

Dan siapa saja yang bermaksud hendak merusak hubungan di antara suami 

isteri, menurut pandangan islam telah menyimpang dari ajaranya, dan tidak layak 

menyebut dirinya sebagai seorang Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w: 

                                                           
29 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal, 102. 
30 Q.S An-Nisa (4): 21 Departement Agama hal. 81 
31 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal. 103 
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“Tidak termasuk golongan kami, orang yang merusak hubungan seorang isteri 

dengan suaminya”. (Riwayat Abu Daud dan Nasa’i). 

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk membangun 

kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi adakalanya ada sebab-sebab 

tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus 

diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan 

kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.32 

 Ibnu Sina dalam bukunya Asy-Syifa’ mengatakan: “Hendaklah bagi 

perceraian itu ada sesuatu jalan, hingga tidak tertutup pintunya sama sekali. 

Mengunci erat pintu perceraian dan menutup rapat semua jalan yang menuju 

kesana, akan menimbulkan berbagai macam bencana dan kerusakan”.  

 Di antaranya ialah bahwa sebagian tabi’at manusia tidak cocok dengan 

tabi’at lainya. Maka betapa juga diusahakan mempertemukanya, hasilnya 

hanyalah akan menambah bencana dan sengketa, hingga kehidupan akan terasa 

pahit. 

1. Pengertian Percerain 

Perceraian dalam istilh ahli fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Talaq 

menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk diantara 

kalimat talak adalah kalimat naaqatun thaaliqun, maksudnya, dilepaskan dengan 

tanpa kekangan. Juga kalimat asiirun muthaliqun, yang artinya terlepas ikatanya 

dan terbebas dari-Nya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan 

pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan 

                                                           
32 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang 

No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1982. Hal. 103 
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pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain 

perempuan.33 

Menurut syari’at pengertianya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau 

terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat 

ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang 

dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak 

ba’in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak 

raj’i.34 

Diatas telah diterangkan bahwa tujuan daripada perkawinan yang 

diperintahkan oleh agama Islam ialah perkawinan yang dimaksudkan untuk 

selama-lamanya atas dasar saling cinta mencintai antara suami isteri.  

Dalam Undang-undang Perkawinan, dicantumkanlah suatu asas bahwa 

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan 

sejahtera, dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya 

perceraian.35 Maksud dari adanya kesukaran untuk melakukan perceraian tersebut 

untuk tetap menjaga hubungan keluarga pasangan suami isteri tersebut, untuk itu 

jika ingin melakukan perceraian perlu adanya alasn yg cukp kongkrit kalau 

diantara keduanya (mantan suami- mantan isteri) tersebut tak lagi dapat hidup 

bersama.  

                                                           
33 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal. 318 
34 Ibid hal. 318 
35 Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan- 4, 1978. 

Hal. 36 



22 
 

 
 

Adapun alasan yang dimaksud, tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 

2 Undang-undang Perkawinan dan diulang lagi sama bunyinya dalam pasal 19 

Peraturan Pelaksanaan, sebagai berikut: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 

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

diluar kemauanya. 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewaiban 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. 

2. Putusnnya Pernikahan Menurut Undang-undang 

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sapai dengan 

Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 
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Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainya dalam 

Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975.36 

Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 

Perkawinan dapat diputus karena: 

a. Kematian; 

b. Perceraian; 

c. Atas keputusan pengadilan. 

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian, yaitu karena salah 

satu pihak tidak banyak menimbulkan persoalan sebab putusnya perkawinan 

disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, 

tetapi karena kehendak tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan seperti 

ini tidak banyak menimbukan masalah37. 

Pasal 39 Ayat 1 menyebutkan bahwa jka ingin melakukan perceraian 

maka hanya boleh dilakukan di depan pengadilan, perceraian tersebut terjadi 

ketika keduanya tidak dapat didamaikan oleh pengadilan. 

Adapun pengadilan yang berwewenang memeriksa dan memutuskan 

tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama lain selain islam di 

Pengadilan Negeri.38 

                                                           
36 Ahmad Rofiq. Hukum Islam Di Indonesia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 

274 
37 Ny. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1982. Hal. 128 
38 Ny. Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Yogyakarta: Liberty, 1982. Hal. 128 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mulai dari sebab-

sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya dalam Bab XVI Pasal 113 

sampai dengan pasal 162. 

Pasal 113 KHI sama dengan Pasal 38 UU Perkawinan Pasal 114: 

“Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi 

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI 

menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsern KHI yaitu untuk 

orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”.  

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam pasal 

19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam : 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan 

lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal 

lain diluar kemauanya. 

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain. 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewaiban sebagai suami/isteri. 
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f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga. 

Dalam Kompilasi terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian yang 

khusus berlaku bagi pasangan perkawinan yang memeluk agama islam, 

yaitu; 

a. Suami melanggar taklik talak; 

b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

3. Tata Cara Perceraian 

Dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41 terdapat ketentuan tentang tata 

cara perceraian dan dalam Peraturan pelaksanaan Undang-undang No 09 tahun 

1975 yaitu terdapat pada pasal 14 sampai dengan pasal 36. Dari pasal-pasal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat dua macam perceraian yaitu:  

a. Cerai Talak 

Istilah “Cerai Talak” dijelaskan dalam pasal  oleh 14 tersebut. Dan 

tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No 

09 tahun 1975 yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-undang 

Perkawinan.39 

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti 

dirumuskan oleh Pasal 14 yaitu: 

“Seorang Suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 

agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada 

                                                           
39 Ibid. Hal 38 
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Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia 

bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasanya serta 

meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.40 

 

b. Cerai Gugat 

Yang dimaksud dengan “Cerai Gugat” ini adalah perceraian yang 

disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak 

kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.41 

Peraturan Pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai 

berikut: 

“Gugatan Perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri 

yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang 

suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinanya menurut 

agamanya dan kepercayaanya itu selain agama Islam”.42 

 

4. Dasar hukum perceraian 

Adapun dasar hukum perceraian atau talak adalah Firman Allah SWT 

dalam surat Al-Baqarah: (2): 229: 

َساٍن ۗ َوََل يَِحلُّ لَُكمأ أَنأ تَأأُخذُوا ِمَما ِريٌح بِِإحأ َساٌك بَِمعأُروٍف أَوأ تَسأ  الَطََلُق َمَرتَاِن ۖ فَِإمأ

  فَََل ُجنَاحَ آتَيأتُُموُهَن َشيأئًا إََِل أَنأ يََخافَا أَََل يُِقيَما ُحُدوَد َّللَاِ ۖ فَِإنأ ِخفأتُمأ أَََل يُِقيَما ُحُدوَد َّللَاِ  

ئَِك ُهمُ َعلَيأِهَما فِيَما افأتََدتأ بِِه ۗ تِلأَك ُحُدوُد َّللَاِ فَََل تَعأتَُدوَها ۚ َوَمنأ يَتَعََد ُحُدوَد َّللَاِ   فَأُولََٰ  

  الَظاِلُمونَ 43
 

 

 Juga dalam firman-Nya Q.S Ath-Thalaq ayat 1: 

                                                           
40 Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam 
41 Wantjik Salaeh, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan- 4, 

1978. Hal. 40 
42 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
43 Q.S Al-Baqarah (2): 229 Departement Agama hal. 36 
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ُصوا الأِعَدةَ َواتَقُوا َّللَاَ   َربَُكمأ ََل يَا أَيَُّها النَبِيُّ إِذَا َطلَقأتُُم الن َِساَء فََطل ِقُوُهَن ِلِعَدتِِهَن َوأَحأ

ِرُجوُهَن ِمنأ  أتِيَن بِفَاِحَشٍة ُمبَي ِنٍَة َوتِلأَك ُحُدوُد َّللَاِ َوَمنأ يَتَعََد تُخأ َن إَِل أَنأ يَأ ُرجأ بُيُوتِِهَن َوَل يَخأ

ًرا44 ِدُث بَعأَد ذَِلَك أَمأ ِري لَعََل َّللَاَ يُحأ  ُحُدوَد َّللَاِ فَقَدأ َظلََم نَفأَسهُ ََل تَدأ

 

Juga berdasarkan sunnah adalah sabda Rasulullah saw: 

“Seseungguhnya talaq dimilki oleh orang yang memiliki hak untuk 

menyetubuhi.”45 

Juga sabda beliau, 

 أَبأغَُض الأَحََلِل إِلَى َّللَاِ الَطََلقُ 

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.”46 

Umar berkata, “Nabi saw. menalak Hafshah, kemudian beliau kembali rujuk 

kepadanya.”47 

 

 Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal itu juga didukung 

oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara sumai-isteri telah rusak, sehingga 

dipeliharanya ikatan suami isteri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan 

dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan 

tempat tinggal. Dan isteri ditahan dengan perlakuan yang buruk, serta pertikaian 

yang bersifat terus menerus yang tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan 

syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan 

kerusakan dari perkawinan ini.48 

                                                           
44 Q.S Ath- Thalaq (65): 1 Departement Agama hal. 28 
45 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal. 318 
46 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, dan al-Hakim, dan di 

shahihkan hadits ini. Dari Ibnu Umar, Nailul Authar:6/220 
47 HR Abu Dawud, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah dari Umar r.a. hadits ini merupakan riwayat 

dari Ahmad dari hadits riwayat ‘Aashim bin Umar, Nailul Authar: 6/219 
48 Ibid hal.319 
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 Agama Islam adalah agama rahmatan lil’alamain. Dalam artian agama 

yang tidak mempersulit umatnya, salah satunya diperbolehkan perceraian tersebut. 

sebab, jika tetap bertahan dalam rumah tangga yang tidak rukun hanya akan 

menambah kemudharatan diantara suami isteri tersebut. 

5. Hukum Perceraian dalam Islam 

Perceraian dalam hukum islam maupun dalam peraturan hukum islam di 

indonesia (KHI) merupakan sesuatu hal yang buruk dan harus dihindari dalam 

pernikahan. Adapun untuk hukum perceraian dilihat dari sisi kemudharatnya dan 

kemashalahatanya wahbah zuhaii dala kitabnya “fiqh islam” membagi hukum 

talak menjadi 4: 

Majhab Hanafi berpendapat, penjatuhan talak boleh dilakukan berdsarkan 

kemutlakan ayat Al-Qur’an, seperti firmaNya: 

“Hendaklah kau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

iddahnya (yang wajar).” (ath-Thalaaq:1) 

Sedangkan hadits yang berbunyi, 

“perkara halal yang paling dibenci adalah talak” 

 Yang dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang 

perbuatanya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, 

wajib, dan makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci dan tidak menafikkan 

kehalalanya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makrh yang 

merupakan sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling 

sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti 

adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin merajihkan pendapat ini. Adanya 
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kebutuhan bukan hanya terbatas pada usia tua dan kecurigaan, bahkan lebih 

umum dari itu.49 

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali) menyebutkan, 

sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, 

karena dia mengandung pemutus rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk 

ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat. Dan 

pada asalnya dia adalah khilaful awla. 

a. Haram 

b. Makruh 

c. Wajib 

d. Sunnah 

6. Rukun talak 

Mazhab hanafi berpendapat, rukun talak adalah lafal yang menjadi dilalah 

bagi makna talak secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman. 

Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan 

dala pengertian secara sindiran. Sedangkan dala makna syar’inya adalah, 

menghilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal.50 

Mazhab selain mazhab Hanafi mengatakan, talak memiliki beberapa rukun, 

karena kalimat “rukun talak” adalah kalimat mufrad mudhaf , maka bermakna umum, 

jadi dikabarkan mengenainya dengan berblang-bilang. Misalnya dikatakan, rukunya 

                                                           
49 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal. 323 
50 Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah Sayid Sabiq (Seluk Beluk Perkawinan Dalam Islam Jilid II). 

Bandung: Araz, 1981. Hal. 322 
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ada empat. Yang dimaksud dengan rkun menurut jumhur adalah, yang denganya 

terwujud pemehaman, meskipun tidak masuk ke dalamnya. 

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, rukun talak ada empat: Mampu 

melakukanya; maksudnya orang yang menjatuhkanya yang terdiri dari suami, atau 

wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil. Maksud; artinya maksud ucapan 

dengan lafal yang terang-terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun idak 

bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang 

dilakukan secara bergurau. Objek; maksudnya perkawinan yang dia miliki. Dan 

lafal yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran. 

Sedangkan Ibnu Juzaa menghitungnya ada tiga, yaitu suami yang 

mentalak, isteri yang ditalak, dan ucapan, yang berupa lafal, dan perkara yang 

memiliki makna yang sama. Sedangkan Mazhab Syafi’i dan Hambali berpedapat, 

rukun talak ada lima: laki-laki yang menalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan 

maksud. Maka tidak jatuh talak dalam ucapan seorang ahli fiqih yang 

mengucapkannya secara berulang-ulang, juga orang yang tengah bercerita, 

meskipun dia tengah menceritakan dirinya sendiri.51 

7. Macam-macam Talak 

a. Dilihat dari segi keabsahanya Thalaq ada dua macam, thalaq sunni dan 

thalaq bid’i. 

1) Thalaq Sunni 

Thalaq Suni adalah talak yang dibolehkan dan jatuh menurut 

tuntutan syara’. Thalaq Suni di jatuhkan sekali saja oleh suami kepada 

                                                           
51 Ibid hal. 322 
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isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.52 

Ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 229: 

َسانٍ  ِريٌح بِِإحأ َساٌك بَِمعأُروٍف أَوأ تَسأ  الَطََلُق َمَرتَاِن ۖ فَِإمأ

Maksudnya dari ayat tersebut adalah bhawa thalaq hanya 

disyariatkan hanya satu kali, kemudia dirujuk, kemudian sekali lagi dan 

rujuk lagi, kemudian suami boleh rujuk kembali atau memilih untuk 

melepaskanya (isteri) dengan cara yang ihsan. 

Pengertian thalaq diatas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 121: Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang 

dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam 

waktu suci tersebut.  

2)  Thalaq Bid’i 

Thalaq Bid’i adalah thalaq yang bertentangan dengan syara’. Yaitu 

thalaq yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri 

dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.53 

Jumhur ulama sepakat bahwa thalaq bid’i ini adalah haram, bila 

dikerjakan akan berdosa. 

Sebagian ulama salaf dengan tokoh-tokohnya, antara lain Ibnu 

Ulaiyah, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim berpendapat 

bahwa thalaq bid’i itu tidak jatuh, karena tidak diijinkan Allah, bahkan 

termasuk larangan Allah yang harus dihindari, Allah berfirman: 

                                                           
52 H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi 

Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2002. Hal. 221 
53 Ibid hal. 223 
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“Ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi ‘iddah 

mereka”. (Q.S ath-Thalaq: 1).54 

b. Dari segi peluang untuk rukun kembali dalam berumah tangga ada dua 

macam thalaq yaitu: 

1) Thalaq Raj’i 

Thalaq Raj’i yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh seorang suami atas 

isterinya yang pernah dicampuri secara hakiki. 55 

Thalaq raj’i, yaitu talaq yang sisuami di beri hak agar bisa balik 

kepada mantan isterinya tanpa melalui pernikahan yg baru, selama isterinya 

itu masih dalam masa iddah.56 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 memberikan pengertian 

bahwa: Thalak Raj’iy adalah thalaq kesatu atau kedua, dimana suami 

berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. 57 

2) Thalaq Ba’in 

Yaitu thalaq yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan 

suami kembali kepada siterinya kecuali dengan nikah baru.58 

Adapun Thalaq ba’in juga terbagi kedalam dua macam, yaitu: 

a)  Ba’in Shugra 

Ialah talak satu atau dua dengan menggunakan tebusan dari pihak 

isteri atau melalui putusan pengadilan dalam bentuk fasakh. Dalam 

                                                           
54 Q.S Ath-Thalaq (1): Departement Agama 
55 Ibid hal 232 
56 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh.cetakan ke-1 Jakarta: Kencana, 2003. Hal. 130 
57 Kompilasi Hukum Islam 
58 Amir Syafruddin. Ibid hal. 130 
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bentuk ini si suami yang akan kembali kepada isterinya dapat 

melangsungkan nikah kembali (nikah baru).59 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) menjelaskan 

bahwa: “Talak ba’in shugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi 

boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.”60 

Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa terjadinya thalaq ba’in shugra 

adalah ketika terjadinya: a. Talak yang terjadi qabla al dukhul; b. Talak 

dengan tebusan atau khulu; c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama. 

Ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S al-Ahzab ayat 49:  

ِمنَاِت ثَُم َطَلقأتُُموُهَن ِمنأ قَبأِل أَنأ تََمسُّوُهَن فََما لَ  تُُم الأُمؤأ ُكمأ َعلَيأِهَن ِمنأ ِعَدٍة يَا أَيَُّها الَِذيَن آَمنُوا إِذَا نََكحأ

ُحوُهَن َسَراًحا َجِميًَل تَعأتَدُّونََها ۖ فََمت ِعُوُهَن وَ  َسر ِ  

 

Q.S Al-Ahzab : 49) 61 

 

 

b) Ba’in Kubra 

Ialah talak tiga, baik sekali ucapan aau berturut-turut. Ba’in kubra 

ini menyebabkan si suami tidak boleh kembali kepada isterinya, meskipun 

dengan nikah baru, kecuali bila isterinya itu telah nikah dengan laki-laki 

lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya.62 

8. Akibat Putusnya Perkawinan 

Perkawinan merupakan suatu ikatan (perjanjian) yang kuat atau dalam 

Islam dikenal dengan mitsaqan ghalidhan. Oleh karena itu, apabila terjadi 

                                                           
59 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh.cetakan ke-1 Jakarta: Kencana, 2003. Hal. 131 
60 Kompilasi Hukum Islam 
61 Q.S al-Ahzab (33): 49 Departement Agama. Hal. 424 
62 Ibid. Hal. 131 
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perceraian, permasalahan keduanya tidak hanya sampai pada ketukan palu hakim, 

melainkan masih ada permasalahan serta akibat-akibat hukum yang perlu 

diperhatikan keduanya (suami-isteri) . 

Akibat-akibat hukum perkawinan yang terputus tersebut, bukan hanya 

karena perceraian saja, namun karena kematian salah satu pihak, juga memiliki 

konsekuensi hukum tersendiri.63 Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 

dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan 

c. Atas Keputusan Pengadilan.64 Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 UPP: 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 

a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusanya; 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana Bapak dalam kenyataan tidak 

dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa 

Ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan/atau menentukkan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.65 

Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Perkawinan diatas masih bersifat 

umum, namun Kompilasi Hukum Islam lebih merincikannya lagi dalam empat 

                                                           
63 Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Cetakan ke-6. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2003. 
64 Kompilasi Hukum Islam 
65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam.cetakan 1: Gramedia Press. 2014. Hal. 12 
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kategori, yaitu: akibat cerai talak, cerai gugat, akibat khulu’, akibat li’an. Untuk 

memberikan gambaran yang jelas terkait ke empat kategori tersebut, dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Akibat Thalaq 

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami wajib 

memberikan hak-hak isteri yaitu sebagai berikut: 

1) Memberikan mut’ah yang layak kepada mantan isterinya, baik brupa 

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul. 

2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakain) kepada 

bekas isteri selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.  

3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila 

qabla al-dukhul. 

4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya 

pendidikan etc) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 

Tahun.66 

b. Akibat perceraian (cerai gugat) 

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian  (cerai gugat) diatur dalam 

pasal 156 Kompilasi Hukum Islam: 

1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, 

kecuali Ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh: 

a) Wanita-wanita dalam garis lurus ketas dari Ibu; 

                                                           
66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam.cetakan 1: Gramedia Press. 2014. Hal. 374 



36 
 

 
 

b) Ayah; 

c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 

d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 

e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesaping dari ayah. 

2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah dari ayah atau ibunya; 

3) Apabila pemegang hadhanah teryata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah 

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan 

dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai 

hak hadhanah pula; 

4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah 

menurut kemapuanya, sekurang-urangnya sampai anak tersebut dewasa 

dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun); 

5) Bilaman terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, 

Pengadilan Agama  memberikan putusanya berdasarkan huruf (a), (b), 

(c), dan (d); 

6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah-nya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya.67 

c. Akibat Khulu’ 

                                                           
67 Undang-undang No 1 Tahun 1974 hal. 377 



37 
 

 
 

Pasal 161 Kompilasi Hukum Ilam menjelaskan bahwa “Perceraian dengan 

jalan Khulu’ mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”. 

Menurut Ibn Rusyd, khulu’ itu khusus bagi pemberian isteri untuk semua 

yang telahdiberikan suami kepadanya. Jadi akibta hukum khulu’ adalah sama 

dengan akibat hukum karena talak tiga. Menurut Mayoritas (jumhur) ulama, 

termasuk Imam Empat, suami apabila telah mengkhulu’ isterinya, maka isteri 

itu bebas, dan semua urusanya terserah kepadanya, dan tidak boleh lagi suami 

rujuk kepadanya, dan tidak boleh lagi suai rujuk kepadanya, karena pihak 

isteri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari 

perkawinan.68 

d. Akibat Li’an 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 162: ”Bilamana terjadi 

Li’an maka perkaiwinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung 

dinasaban kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewaiban memberi 

nafkah”69 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Rofiq, Ahmad. Ibid hal. 290-291 
69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam.cetakan 1: Gramedia Press. 2014. Hal. 378 


