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NIKAH

Oleh : Zakariya Hidayatullah

Pengertian Nikah

pengertian nikah secara syar’i adalah seorang pria mengadakan akad dengan
seorang wanita dengan tujuan agar ia dapat istimta’ (bernikmat-nikmat) dengan si wanita,
dapat beroleh keturunan, dan tujuan lain yang merupakan maslahat nikah.

Nikah disyareatkan menurut Al-qur'an, As-sunnah dan Ijma' kaum muslimin adalah
sebagai berikut: Allah ta'ala berfirman,

َك َأْدَنى َأالََّتُعوُلوامَِّن النَِّسآِء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالََّتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َماَمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَفانِكُحوا َماَطاَب َلُكم 

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya." (QS. An-Nisa': 3). Rosulullah bersabda,

اِثٌر ِبُكُم ْاُألَمُم َیْوَم ْالِقَیاَمِةَتَزوَُّجْوا ْالَوُدْوَد ْالَوُلْوَد َفِإنِّي َمَك
"Nikahilah wanita-wanita penyayang dan banyak anaknya (subur), karena aku

berbangga diri dengan jumlah kalian yang banyak atas umat-umat yang lain pada hari
kiamat." (H.R. Imam Ahmad dan Ibnu Hibban menshahihkannya).

Tingkatan Hukum Nikah

Sebelum keputusan final, hendaknya seorang melakukan intropeksi diri ketika akan
menikah, dengan memahami tingkatan hukum di bawah ini, sehingga dia bisa
mengetahui pada pada posisi mana ia berada. Adalah sebagai berikut:

 Hukumnya fardhu.
Jika seseorang yakin akan terjerumus pada perbuatan zina, jika tidak menikah.

Kemudian sudah memiliki kemampuan untuk memberi nafkah istri, serta memenuhi hak-
hak yang menjadi tuntutan dalam pernikahannya, dan dirinya tidak mampu lagi menjaga
dirinya dari dari dorongan seksualitas dengan shaum dan yang semisalnya. Abu Hanifah
berkata, "Nikah wajib hukumnya, jika seseorang takut akan terjerembab dalam perbuatan
zina, jika tidak segera menikah, serta sudah memiliki kemampuan untuk memberikan
mahar dan nafkah bagi istrinya.1

1. Al-Fiqh Al-Islami wa adilatuhi: 7/31-32
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Imam Al-Qhurtubi berkata, "Orang yang sudah mampu menikah, kemudian takut
terhadap bahaya yang menimpa jiwa dan dien, jika tetap membujang. Maka, wajib
baginya menikah."2

 Hukumnya haram.
Jika seseorang yakin akan berbuat dzalim dan kemudharatan terhadap istrinya, jika

tetap menikah. Karena tidak mampu memikul sebuah tuntutan pernikahan atau tidak bisa
berbuat adil jika menikah dengan wanita lain.3

Imam Qhurthubi berkata, "Ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu
memberikan nafkah serta mahar kepada istrinya serta hak-hak lainnya. Maka, tidak halal
baginya menikah, sehingga dia menjelaskan kondisinya terlebih dahulu kepada calon
istrinya.4

 Hukumnya makruh.
Jika seseorang takut dengan pernikahannya, akan menimbulkan mudharat bagi

istrinya dan berbuat dzalim jika tetap melangsungkan pernikahan. Karena tidak dapat
memenuhi tanggung jawab, seperti memberi nafkah dan lainnya.

 Hukumnya sunnah.
Jika seseorang tidak takut terjerumus ke dalam perbuatan zina seandainya tidak

menikah dan  tidak takut berbuat dzalim kepada istrinya seandainya menikah.

 Hukumnya mubah
Jika tidak ada persoalan yang menghalangi serta mendorongnya untuk

melangsungkan pernikahan. Imam Syafi'I berkata, "Nikah ketika kondisinya mubah,
maka boleh melangsungkannya atau mengahirkannya. Pada kondisi ini, meluangkan
waktu untuk beribadah atau menyibukkan diri dengan ilmu, hukumnnya lebih afdhol.
Karena Allah ta'ala pernah memuji Yahya Alaihis salam dengan berfirman, "

مَِّن الصَّاِلِحیَنَوَسیًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبیا

"Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk
keturunan orang-orang saleh". (QS. 3:39). Makna "khashura" pada ayat ini ialah tidak
menikah dengan perempuan padahal memiliki kemampuan.5

Batasan Mampu Menurut Syar'i
Mengenai batasan mampu menurut syar'I, maka  Rosulllah Shalallahu 'alaihi

wassalam telah bersabda,

2. Fiqhus Sunnah: 3/13
3. Al-Fiqh Al-Islami wa adilatuhi: 7/31-32
4. Fiqhus Sunnah: 3/14
5. Al-Fiqh Al-Islami wa adilatuhi: 7/31-32
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َیاَمْعَشَر الَشَباِب َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكْم ْالَباَءَة َفْلَیَتَزَوْج َفِإَنُھ َأَغُض ِلْلَبَصِر َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج
"Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian sanggup menikah, maka nikahlah,

karena nikah itu lebih Manahan pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan.
(Muttafaqun Alaihi)

Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya bahwa, Makna "Asy Syabaab" pada
hadist ini adalah pemuda yang sudah baligh dan belum berumur tiga puluh tahun.
Sedangkan makna "Al Ba'ah" (mampu) para ulama berbeda pendapat sebagai baerikut:

Pertama, Pendapat yang paling benar tentang "Al Ba'ah" adalah dimaknai secara
bahasa. Yaitu Al-Jima', maksudnya barang siapa yang mampu melakukan jima' dan
punya kemampuan untuk memenuhi nafkah istrinya hendaknya ia menikah.

Kedua, Maksudnya ialah  mampu memberikan nafkah kepada istri yang hendak ia
nikahi.6 Sayyid Syabiq menyebutkan di dalam kitabnya, "Jika ada seseorang yang
berhasrat sekali untuk menikah, namun belum mampu menafkahi istrinya, maka
hendaknya ia berpuasa.7

Sekilas Hukum Seputar Pernikahan
a. Wanita yang haram di nikahi sementara waktu:
 Saudara perempuan istri (menggabungkan diantara dua wanita bersaudara )

 Bibi istri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (yakni menggabungkan
seorang wanita dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya)

 Seorang wanita yang telah menikah dengan orang lain atau sedang menjalani
masa iddah bagi suaminya, kecuali wanita yang ditawan dan istri orang kafir
apabila telah masuk Islam

 Wanita yang telah ditalak tiga tidak halal bagi suami yang telah mentalaknya,
kecuali jika ia telah menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar.

 Wanita musyrik hingga masuk Islam
 Wanita yang sedang mengenakan Ihram hingga tahallul

 Menikah dengan istri yang kelima, selagi ia memiliki empat istri
b. Penikahan yang tidak syah (fasid secara syar’i)
 Nikah Syighar

 Nikah Muhallil
 Nikah Mut’ah
 Nikah Al ‘Urfi

6. Syarh Shahih Muslim: 9-10/148
7. Fiqhus Sunnah: 3/13
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TALAK DAN RUJU’

Devinisi

Secara bahasa : mengurangi dan melepaskan ikatan, di ambil dari kata ithlaq yang
artinya melepas dan membiarkan.

Secara syar’i : melepas hubungan pernikahan yang sah dan mengakhiri
hubungan suami istri.

Disyari’atkannya talak

1. Dalil Al Qur’an
َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِریٌح ِبِإْحَساٍنالطََّلاُق َمرَّ

“talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh ruju’ lagi dengan cara
yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” (Al Baqarah : 229)

2. Dalil As Sunnah

هللا صلى اهللا علیھ و سلم طلق حفصة ثم راجعھاأن رسول ا-: عن عمر بن الخطاب
“Dari ‘umar bin khatab ra, bahwasanya Rassulullah saw mentalak hafsah
kemudian beliau rujuk kepadanya” (HR Ibnu Majah)

Hukum taklif tentang talak

Setelah ditetapkan bahwa talak merupakan perkara yang disyari’atkan oleh islam.
Maka ulama’ berbeda pendapat tentang hukum taklif dari talak.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hukum asal dari talak adalah mubah, namun
yang lebih utama adalah agar tidak melakukannya karena dapat memutuskan jalinan
kasih sayang, kecuali karena teerdapat suatu alasan. Dan terkadang talak ini keluar dari
hukum asal dari beberapa kondisi tertentu. Berikut perinciannya;

a. Bisa menjadi haram.
Mentalak istri pada saat haidh. Demikian juga jika dikhawatirkan dengan talak itu
ia dapat terjerumus dalam perbuatan zina.

b. Bisa menjadi makruh.
Ketika tidak ada keperluan untuk melakukan perceraian, padahal suami istri hidup
dalam keadaan normal. Dan mungkin ini bisa menjadi haram menurut sebagian
ulama’.
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c. Bisa menjadi mubah.
Saat talak diperlukan, disebabkan buruknya akhlak wanita dalam pergaulannya
serta mendapat kemudharatan darinya tanpa mendpatkan apa yang didaapatkan
darinya.

d. Bisa menjadi mustahab.

Ketika seorang istri telah melalaikan hak-hak Allah yang wajib atasnya, seperti
shalat atau kewajiban lainnya, dan ia tidak mungkin memaksakan hal itu padanya.
Atau istrinya tidak menjaga kehormatan dirinya. Karena mempertahankannya
dapat menyebabkan kekurangan bagi agamanya. Dan juga merasa sang istri
melahirkan anak dari selain benihnya. Maka hal ini memberikan tekanan
kepadanya agar ia menebus dirinya dari suaminya.

e. Bisa menjadi wajib.
Talak yang diputuskan oleh dua pengadil ketika terjadi perselisihan antara suami
istri, jika memang pengadil memandang perceraian adalah cara terbaik untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut. Begitu juga talak dengan cara al-ila’ setelah
menghabiskan masa tenggang (tarabbush) selama empat bulan (Al Baqarah : 226-
227).

Syarat-syarat talak

Disyaratkan untuk syarat sahnya talak beberapa syarat yang terbagi atas tiga
aspek talak, yaitu : yang mentalak, wanita yang di talak, dan sighah (lafal) talak.

Mempersaksikan Talak

Jumhur ulama’ dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya imam empat dan
selain mereka, menganjurkan untuk mempersaksikan talak yang dijatuhkan oleh seorang
laki-laki, karena hal ini dapat memelihara hak-hak dan mencegah tindakan saling
mengingkari antara suami istri. Allah Ta’ala berfirman:

ِسُكوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َأْو َفاِرُقوُھنَّ ِبَمْعُروٍف َوَأْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوَأِقیُموا الشََّھاَدَة ِللَِّھَفِإَذا َبَلْغَن َأَجَلُھنَّ َفَأْم

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan
baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.” (Ath
Tholaq : 2)

Macam-macam Thalaq

Talak bisa dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya :

1. Dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan, talak ada dua macam. Yaitu;
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a. Thalaq Raj’i, yaitu thalaq yang mana suaminya boleh kembali kepada istrinya
dalam masa iddahnya tanpa mengadakan akad baru, walaupun tanpa kerelaan
sang istri. Hal ini bisa dilakukan setelah talak pertama dan kedua selain talak
ba’in, jika rujuk dilakukan sebelum habisnya masa iddah. Bila mana iddah sudah
habis, maka talak itu menjadi ba’in, dan suaminya tidak berhak merujuk istrinya
yang telak dithalaknya kecuali dengan akad baru.

b. Thalaq Ba’in, yaitu talak yang menyebabkan suami tidak berhak untuk merujuk
istri yang dithalaqnya. Thalaq ba’in ini ada dua macam, yaitu :
Pertama : Thalaq Ba’in Shughra, yaitu talak yang mana suaminya tidak berhak
untuk merujuk wanita yang ditalaknya kecuali dengan akad baru dan mahar baru.
Kedua : Thalaq Ba’in Kubra, yaitu thalaq dimana suami tidak berhak untuk
rujuk kepada istri yang dithalaqnya, baik dalam massa iddahnya maupun sesudah
habis masa iddahnya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, serta setelah
wanita itu menikah lagi dengan suami yang lain dan telah digauli oleh suami
yang keduanya, lalu telah dicerai dengannya karena kematian atau karena ditalak,
kemudian telah habis masa iddah darinya.

2. Dilihat dari segi sifatnya, talak ada dua macam. Yaitu :
a. Talak Sunnah, yaitu talak yang sesuai dengan perintah Allah Ta’ala dan Rasul-

Nya, serta dijatuhkan dengan cara yang diizinkan oleh syar’i. Cara yang syar’i
berkaitan dengan dua hal: waktu penjatuhannya dan jumlah talak.

b. Talak Bid’ah, yaitu talak yang menyelisihi sunnah, baik menyelisihi dari segi
waktu penjatuhan talak maupun dari segi jumlah talak yang dijatuhkan. Jika
suami mentalak istrinya yang sedang haidh, atau mentalaknya setelah suci tapi
menggaulinya pada waktu suci itu, atau mentalaknya dengan talak tiga sekaligus
pada waktu suci, maka itu adalah talak bid’ah, dan ini diharamkan. Pelakunya
berdosa menurut pendapat mayoritas ulama’.
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IDDAH

Devinisi Iddah
Secara etimologi, al iddah diambil dari kata al-‘add dan al-hisab (penghitungan).

Al- ‘add adalah Al- Ihsa’ (penghitungan). Dinamakan demikian karena mencakup
bilangan haidh (atau masa suci) atau bulan.

Sedangkan menurut istilah syari’at, iddah adalah masa yang ditetapkan pembuat
syari’at setelah perceraian, dan diwajibkan atas wanita untuk menunggu dalam masanya
tanpa menikah hinggga selesai.
Hikmah Disyari’atkannya Iddah

1. Mengetahui kosongnya rahim, dan agar tidak bercampur air mani dari dua laki-
laki atau lebih dalam satu rahim sehingga nasabnya bercampur dan rusak.

2. Memuliakan urgensi pernikahan, meninggikan derajatnya dan menampakkan
kemuliaannya.

3. Memanjangkan masa ruju’ bagi orang yang mentalak, mudah-mudahan ia
menyesal dan kembali, lalu mendapati masa yang memungkinkan untuk ruju’.

4. Memenuhi hak suami dan menunjukkan pengaruh kehilangan dirinya, yaitu
dengan tidakk berhias dan tidak berdandan. Karena itulah disyari’atkannya Ihdad
(berkabung) karena kematian suami yang lebih lama daripada masa berkabung
atas kematian anak dan orang tua.

5. Berhati-hati terhadap hak suami, kemaslahatan istri, hak anak dan menjalankan
hak Allah yang telah diwajibkan-Nya kepadanya. Ada empat hal berkenaan
dengan iddah:

Hukum Taklifi Mengenai Iddah
Iddah hukumnya wajib atas wanita bila ada sebabnya. Hal ini telah ditunjukkan

oleh Al Qur’an, As Sunnah, dan Ijma’.
a. Dalil dari Al Qur’an.

Allah Ta’ala berfirman,
َواْلُمَطلََّقاُت َیَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِھنَّ َثَلاَثَة ُقُروٍء

“Wanita-wanita yang ditalak itu hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali
quru’.” (Al Baqarah: 228)

b. Dalil dari As Sunnah,
“Dari Ummu Athiyyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seorang perempuan berkabung atas
kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung
empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-wanri kecuali kain
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'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian,
kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua
macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas
haidnya)." (Muttafaq Alaihi)

c. Umat telah bersepakat atas disyari’atkan dan diwajibkannya Iddah (secara global)
sejak masa Rasulullah saw hingga masa sekarang ini tanpa ada pengingkaran dari
seorang pun. Mereka hanya berbeda pendaapat tentang ragam-ragamnya.

Macam-macam Iddah
Iddah ditinjau dari segi penghitungan dan bilangannya ada tiga macam; Iddah

dengan aqra’ (masa haidh atau masa suci), iddah dengan bulan, dan iddah dengan
melahirkan kandungan.

Sementara dilihat daari segi kondisi wanita yang menjalani masa iddah, iddah ada
beberapa macam yang kami sebutkan sebagai berikut:

a. Wanita beriddah dengan quru’
Secara etimologi, al quru’ adalah kata musytarak, bisa bermakna suci dan haid.
Secara terminologi syari’at, para ulama’ berbeda pendapat mengenai maknanya,
karena ia adalah kata musytarak yang mengandung dua makna.
Adapun menurut penulis, arti quru’ yang lebih mendekati kebenaran adalah
dengan merujuk kepada makna haid. Adapun qarinahnya adalah bahwa kata quru’
tidak digunakan dalam lisan syari’at kecuali bermakna haidh, dan tidak
disebutkan di satu tempat pun dari kata itu yang dipergunakan dalam masa suci.
Maka, mengartikan kata itu dalam ayat tadi dengan makna yang telah dikenal dari
pembuat syari’at adalah lebih utama dan lebih pasti. Sebab Nabi saw bersabda
kepada wanita yang istihadhah:

َأْن َتَدَع الصََّالَة َأیَّاَم َأْقَراِئَھا
“Agar ia meninggalkan shalat pada masa-masa haidhnya.” (HR Abu Dawud)

b. Wanita yang beriddah dengan melahirkan kandungannya (wanita yang
ditalak dalam keadaan hamil)
Iddah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil adalah dengan melahirkan
kandungannya, baik itu talak ba’in maupun raj’i, baik itu perceraian saat
suaminya masih hidup maupun karena meninggal dunia –menurut pendapat yang
shahih- berdasarkan firman Allah Ta’ala:

َوُأوَلاُت اْلَأْحَماِل َأَجُلُھنَّ َأْن َیَضْعَن َحْمَلُھنَّ
“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai
mereka melahirkan kandungannya.” (At Thalaq: 4)

c. Wanita yang beriddah dengan hitungan bulan
Wanita yang beriddah dengan hitungan bulan memiliki kondisi-kondisi sebagai
berikut:
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1. Wanita yang ditalak yang tidak haidh, baik karena msih kecil maupun sudah tua
sehingga tidak mungkin mengalami haidh. Masa iddahnya adalah tiga bulan.
Berdasarkan firman Allah Ta’ala:
“Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka
masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haidh.” (At Thalaq: 4)

2. Wanita yang ditalak mengalami kebingungan (panjang masa sucinya)
Jika wanita itu termasuk wanita yang mengalami haidh, kemudian haidhnya
terhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui (bukan karena kehamilan atau
penyakit) maka ia disebut murtabah (yang kebingungan). Jika ia dicerai oleh
suaminya, maka ia menunggu selama 9 bulan, yaitu masa kehamilan pada
umumnya untuk memastikan kekosongan rahim, lalu beriddah selama 3 bulan
sehingga genap setahun. Setelah itu iddahnya selesai, dan dihalalkan untuk
menikah.

3. Wanita yang ditalak yang mustahadhah lagi bingung
Jika wanita yang ditalak itu yang mengalami haidh, akan tetapi terkena
istihadhah, maka kondisinya tidak terlepas dari dua hal:

 Ia bisa membedakan antara haidh dengan istihadhah, dengan bau, warna, volum,
atau kebiasaannya. Wanita ini disebut ghoir mutahayyirah (tidak bingung), maka
ia beriddah dengan quru’, karena ia berpatokan pada hari-hari kebiasaan haidhnya
yang sudah dikenal.

 Ia tidak bisa membedakannya. Wanita ini disebut mutahayyirah (wanita yang
bingung). Mengenai masa iddahnya yaitu Jumhur ulama’ dari kalangan syafi’iyah,
hanafiyah, dan hanbaliyah berpendapat bahwa masa ‘iddahnya adalah 3 bulan,
menurut pertimbangan, biasanya darah haidh keluar satu kali sebulan, atau karena
biasanya setiap bulan itu mencakup masa suci dan masa haidh. Apalagi, dalam
kondisi demikian, wanita menjadi bingung. Maka ia tercakup dalam firman Allah
Ta’ala:

ِإِن اْرَتْبُتْم َفِعدَُّتُھنَّ َثَلاَثُة َأْشُھٍر
“Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan.” (Ath Thalaq: 4)

4. Wanita yang ditinggal mati suaminya
Jika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya setelah pernikahan yang sah,
baik kematian itu terjadi sebelum istri digauli maupun setelah digauli, baik wanita
itu yang mengalami haidh atau tidak –dengan syarat tidak hamil –maka ia wajib
beriddah selama empat bulan qamariyah ditambah sepuluh hari beserta malamnya,
sejak tanggal kematian. Hal ini berdasarkan keumuman surat Al Baqarah ayat
234.
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KHULU’

Pengertian Khulu’

Khulu’ secara secara syar’i ialah terjadinya perceraian di antara suami-istri
dengan kerelaan keduanya, dan dengan kompensasi (tebusan) yang diserahkan oleh istri
kepada suaminya.

Disyari’atkannya Khulu’

Allah Ta’ala berfirman :

ُحُدوَد اللَِّھ َفَلا ُجَناَح َعَلْیِھَما ِفیَما اْفَتَدْت ِبِھ ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفَلا َتْعَتُدوَھاَفِإْن ِخْفُتْم َألَّا ُیِقیَما 

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh
istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah.” (Al Baqarah: 229)

Hikmah Disyari’atkannya Khulu’

Urutan pertama dari hikmah disyari’atkannya khulu’ adalah untuk menghilangkan
mudharat dari istri disebabkan karena berlanjutnya ikatan pernikahan antara dirinya
dengan suaminya, padahal istri tidak menyukai suaminya, atau suami tidak memenuhi
hak-haknya.

Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk kemaslahatan suami dan menolak
mudharat darinya. Kemaslahatan suami diletakkan pada urutan kedua, karena sebenarnya
ia bisa melepaskan diri dari mudharat yang diakibatkan oleh berlanjutnya ikatan rumah
tangga itu dengan keinginannya sendiri –dengan cara menjatuhkan thalak –tanpa harus
menunggu kerelaan dan persetujuan istri.

Hukum Taklif Mengenai Khulu’

1. Mubah. Yaitu wanita tidak menyukai untuk tetap bersama suaminya karena
membencinya, takut tidaak bisa memenuhi hak-haknya, dan tidak menjalankan
ketentuan-ketentuan Allah dalam ketaatan kepada-Nya. Dalam kondisi demikian,
istri dibolehkan menebus dirinya dari suaminya sebagaimana firman Allah Ta’ala
dalam surat Al Baqarah ayat 229.



11

2. Haram. Hal ini karena ada dua sebab. Salah satunya dari pihak istri, dan satunya lagi
dari pihak suami.

 Dari pihak istri, misalnya bila sang istri melakukan khulu’ terhadap suami tanpa ada
sebab yang jelas, padaahal rumah tangga masih berjalan normal. Hal ini berdasarkan
firman Allah Ta’ala dalam surat Al Baqarah ayat 229.

 Adapun dari pihak suami,ialah seperti suami menyusahkan istrinya dengan
menyakitinya dan menghalangi haknya secara dzalim agar ia bisa menebus darinya
darinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala

َوَلا َتْعُضُلوُھنَّ ِلَتْذَھُبوا ِبَبْعِض َما آَتْیُتُموُھنَّ
“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.” (An Nisa’: 19)

3. Mustahab, istri minta cerai dari suaminya dengan memberikan tebusan adalah
dianjurkan, jika suami melalaikan hak-hak Allah Ta’ala. Bahkab bisa menjadi wajib
jika sang suami melakukan terus-menerus dosa besar padahal sudah diingatkan oleh
si istri.

Rukun Khulu’ dan Hal-hal Yang Berkaitan Dengannya

Khulu’ adalah tindakan syar’i dari pihak suami-istri dengan rdaksi tertentu yang
berakibat perpisahan diantaranya keduanya sebagai kompensasi dari harta yang
diserahkan istri kepada suaminya.

Khulu’ juga bukanlah talak, akan tetapi dia itu merupakan fasakh (pengguguran
ikatan perpisahan). Maka dengannya tidak iddah bagi wanita yang melakukan khulu’.

Dengan demikian jelaslah, rukun khulu’ ada empat: suami dan istri –yang
keduanya disebut: mukhali’ (yang melepaskan/suami), dan mukhtali’ah (yang minta
dilepaskan/istri), shighat khulu’ (lafal khulu’), dan ‘iwadh (pengganti atau tebusan).

Apakah Hakim Boleh Memutuskan Khulu’ Tanpa Kerelaan Suami?

Terdapat kisah pada istri Tsabit bin Qais r.a. Berikut redaksinya,

“Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa istri Tsabit Ibnu Qais menghadap
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela
Tsabit Ibnu Qais, namun aku tidak suka durhaka (kepada suami) setelah masuk Islam.
Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau mau
mengembalikan kebun kepadanya?". Ia menjawab: Ya. Maka Rasulullah Shallallaahu
'alaihi wa Sallam bersabda (kepada Tsabit Ibnu Qais): "Terimalah kebun itu dan
ceraikanlah ia sekali talak." (Riwayat Bukhari)
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Pada hadits diatas, terdapat perintah Nabi saw, tetapi perintang ini bersifat Lil
Irsyad (sebagai bimbingan), bukan mewajibkan, menurut jumhur. Karena itu, khulu’
tidak sah kecuali dengan kerelaan suami.

Tidak Disyaratkannya Suci Untuk Sahnya khulu’

Mayoritas fuqaha’ berpendapat, khulu’ boleh dilakukan kapan saja, bahkan
sekalipun saat istri seddang haidh, atau saat suci dimana ia menggaulinya. Karena
larangan talak pada waktu haidh adalah untuk menghindarkan mudharat berupa
panjangnya masa iddah yang akan dihadapi istri, seddangkan khulu’ disyari’atkan untuk
menghilangkan mudharat yang dihadapi istri karena pergaulan suami-istri yang tidaak
serasi, dan karena tetap bersama dengan orang yang tidak disukainya. Ini lebih berat dari
pada mudharat yang diakibatkan panjangnya  masa iddah. Jadi, khulu’ itu
menghhilangkan mudharat yang lebih besar dengan mudharat yang lebih kecil.
Karenanya, Nabi saw tidak menanyakan kepada wanita yang minta khulu’ tentang
kondisinya. Dan ini menjadikan jelas bahwa khulu’ bukanlah talak, karena khulu’ bisa
dilakukan kapan saja, sedngkan talak hanya pada masa si istri sedang suci.

-اهللا اعلم با لصواب-


