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BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Pengertian Nafkah 

Secara etimologi kata nafkah berasal dari bahasa Arab النفقة artinya yaitu 

biaya, belanja, pengeluaran uang. Bila seseorang dikatakan memberikan nafaqah 

membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah 

dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata nafaqah ini 

dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “Sesuatu yang dikeluarkannya 

dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi 

berkurang”.1  Maksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami 

terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala 

keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu 

dan obat-obatan, apabila suaminya kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti 

pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa 

perkawinannya. 

Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa nafkah adalah pengeluaran 

yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau 

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.2 Dahlan 

                                                
1 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka 

Progresif, Cet. XX, 2002), h. 1449. 
2 H.S.A. Al Hamdani, Risalah Nikah, Terj. Agus Salim, Edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2002), h. 144 
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menyebutkan bahwa nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, 

pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.3 

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk 

materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban 

dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk 

dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya. Kata yang 

selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan 

dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu 

tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal 

yang bersifat lahiriah atau materi.4 

Menurut Imam Syafi’i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan 

seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan 

miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu mudd, bila termasuk golongan 

menengah, maka wajib memberi nafkah 1,5 mudd, sebaliknya bila kondisinya 

termasuk orang yang mampu maka mampu memberi nafkah 2 mudd.5 

Menurut Sabiq nafkah adalah suatu yang diberikan oleh seseorang kepada 

istri, kerabat, dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. 

Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari 

beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan 

                                                
3 Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT. Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 1997), h. 1281   
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165 
5 Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, Juz 5, (Jakarta: CV. 

Faizan, t.th), h. 95 
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nafkah adalah semua biaya pembelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk 

mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan.6 

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah 

kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. 

Sebagian ahli fikh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu 

adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fikih yang lain 

berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan. Mengingat banyaknya 

kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga tersebut maka dari pendapat tersebut 

dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Sedangkan 

kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban membayar 

atau menyediakannya dan memenuhinya.7  

Syarat bagi perempuan/ istri berhak menerima belanja dari suami adalah 

sebagai berikut:  

a. Ikatan perkawinannya sah 

b. Menyerahkan dirinya pada suami 

c. Suami dapat menikmati dirinya 

d. Tidak menolak apabila di ajak pindah ke tempat yang dikehendaki 

suaminya, dan 

e. Kedua-duanya saling dapat menikmati.8 

 

Jika dalam hal ini salah satu syarat tidak terpenuhi maka istri tidak wajib 

diberi belanja oleh suami. Agama mewajibkan suami membelanjakan istrinya, 

karena adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat kepada 

suaminya dan tertahan sebagai miliknya karena ia berhak menikmatinya secara 

                                                
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7, (Bandung: PT. Al 

Ma’arif, 1996), h. 73.   
7 Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 

2003), h.84. 
8 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah…, h. 76 
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terus-menerus. Istri wajib taat dan patuh pada suami, tinggal di rumah suami, 

mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya 

suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istri, dan memberikan belanja kepada 

istri, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka kepada 

suami.  

Apabila seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang 

menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang 

meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu 

menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri, atau ia 

meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah dengan tanpa alasan yang 

dibenarkan, maka istri berhak meminta ukuran nafkah yang meliputi makanan, 

pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menentapkan ukuran nafkah untuk 

si istri. Bagi suami harus melakukan keputusan hakim itu, jika dakwaan 

terhadapnya terbukti.9 

Kewajiban memberkan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku 

dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. 

Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki dan dari 

rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk 

selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan 

pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhanya ia berkedudukan sebagai 

                                                
9 Ahmad Tirmidzi, dkk, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pustaka Al 

Kautsar, 2013), h. 471 



18 

 

penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam 

komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.10  

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah 

yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat 

tinggal. Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik 

sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk 

memiliki sendiri.11 Adapun yang dimaksud dengan nafkah iddah yang menjadi 

bahasan penulis di sini adalah suatu pemberian dari mantan suami terhadap 

mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan 

makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian. 

2. Dasar Hukum Nafkah 

Hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah ada tiga, yaitu 

sebab keturunan, sebab perkawinan, dan sebab milik:  

a. Sebab keturunan  

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu 

apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib atas kakek menafkahi cucu apabila ia 

tidak mempunyai ayah. Sebaliknya, anak juga diwajibkan memberi nafkah kepada 

orang tuanya, apabila mereka itu tidak mampu atau tidak memiliki harta.12 

b. Sebab perkawinan  

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk 

istri dan anak-anaknya. Berkaitan dengan hubungan ini dalam al Quran surat al-

                                                
10 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, h. 165-166 
11 Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam…, h. 1281 
12 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 

166-167. 
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Baqarah ayat 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah 

berkewajiban memberi nafkah kepada ibu dari anak-anak (istri yang telah menjadi 

ibu) dengan cara ma’ruf.13 Itulah sebabnya Mahmud Yunus menandaskan bahwa 

suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya itu kaya 

atau miskin, muslim atau Nasrani/Yahudi.14 Bahkan kaum muslimin sepakat 

bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian 

nafkah itu. 

c. Sebab milik  

Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka wajib mendapatkan 

makanan dari sang pemilik dan wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi 

kemampuannya. Maka seseorang yang memiliki budak, ia mempunyai kewajiban 

untuk memberi nafkah kepadanya, karena budak tersebut adalah miliknya.15 

Ketentuan di atas dipertegas lagi oleh Imam Taqiyuddin yang menyatakan 

bahwa sebab mendapatkan nafkah adalah karena hubungan kerabat, hubungan 

milik dan hubungan perkawinan.16 Dua sebab yang terakhir mewajibkan atas 

pemilik untuk yang dimiliki, dan untuk istri atas suami dan tidak sebaliknya. 

Hubungan kerabat/keluarga dekat juga merupakan sebab yang mewajibkan 

adanya pemberian nafkah. Maka, wajib bagi masing-masing keluarga atas yang 

lain karena satu sama lain merupakan bagian dan atas dasar kasih sayang. Oleh 

karena itu, nafkah kepada kerabat juga wajib hukumnya, karena perhubungan 

                                                
13 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam …, h. 108. 
14 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 

1990), h. 101. 
15 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat I…, h. 169 
16 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar fi Halli 

Ghoyatu al-Ikhtishar, Juz 2, (Pekalongan: Maktabah wa Mathba’ah Raja Murah, t.th.), h. 141. 
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antara yang satu dengan yang lainnya (yaitu pokok dan cabangnya). Dengan 

demikian, maka wajib atas anak memberi nafkah kepada orang tua dan seterusnya 

ke atas, dan wajib atas orang tua memberi nafkah kepada anaknya dan seterusnya 

ke bawah karena sebab hubungan bapak dan anak, baik itu bagi laki-laki maupun 

perempuan, begitu juga antara ahli waris.17 

Hubungan karib kerabat itu akan menimbulkan suatu hak dan kewjiban, 

maka yang paling utama untuk diberi nafkah ialah kerabat yang tidak mempunyai 

harta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan ia belum memperoleh usaha atau 

pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu untuk nafkahnya. Pada dasarnya 

seluruh ulama’ sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah keluarga dekat yang 

memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh.18 

 Bila seseorang cukup mampu dalam hal membiayai hidupnya, maka ia 

juga berkewajiban menafkahi sanak keluarganya yang miskin, terutama mereka 

yang bertalian darah dan bersaudara serta berhak untuk memperoleh bagian 

warisan pada saat kerabat yang miskin itu meninggal. Seseorang yang kaya juga 

berkewajiban membantu dan menafkahi orang-orang miskin yang membutuhkan 

yang tinggal di sekitarnya, tanpa membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun 

warna kulit, kalau dia mampu melakukan hal yang demikian itu.19 

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam al-

Qur’an dan al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk 

                                                
17 Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayatu al-Akhyar fi…, h. 

141 
18 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan 

Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985), h. 199 
19 Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1992), h. 129 
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pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. 

Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi 

kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa 

melihat kepada keadaan istri. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka 

suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti 

makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta 

nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.  

Apabila suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada 

istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu 

baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh 

memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta 

mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan 

oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan 

cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi 

kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang mempunyai 

hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya. 

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam al-Qur’an dan al-

hadits adalah: 

a. Q.S. al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut: 
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Terjemahnya: 

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 

bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 

dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih 

(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.20 

 

Ayat di atas menjelskan bahwa yang dimaksud almawludlah ialah ayah, 

arrizq maksudnya makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan al-

ma’ruf  artinya yang dikenal/baik menurut pengertian syara’ tidak terlampau kikir 

dan tidak berlebih-lebihan.21 

b. Q.S. ath-Thalaaq/65: 6 sebagai berikut: 

    

   

                                                
20 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2017), h. 

39 
21 H.S.A, Al Hamdani,  Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2002), h. 145 
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Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.22 

 

c. Q.S. ath-Thalaaq/ 65: 7 sebagai berikut: 

    

     

   

      

     

    

     

Terjemahnya: 

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan 

orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan sesudah kesempitan.23 

 

d. Menurut Ijma 

                                                
22 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya .…, h. 577 
23 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya …., h. 574 
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Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang 

kewajiban suami untuk memberi nafkah istrinya, apabila sudah baligh kecuali 

kalau istri itu berbuat durhaka (nusyuz).24 

e. Hukum Positif 

Seperti yang dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

mengenai kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, yaitu: 

Pasal 80 Ayat 2; 

Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

 

Pasal 80 Ayat 4; 

Sesuai dengan penghasilannya Suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan 

tempat kediaman bagi Istri. b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan 

biaya pengobatan bagi Istri dan anak. c. Biaya pendidikan bagi anak.25 

 

3. Pengertian Pernikahan dan Perceraian  

Nikah berasal dari bahasa arab nikah secara harfiah berarti mengumpulkan 

atau menyatukan. Dalam pengertian fiqih, nikah adalah akad yang menyebabkan 

kebolehan hubungan seksual antara suami dan istri, dengan mengunakan lafal 

nikah, kawin, atau lafal lain yang semakna dengannya. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan seksual, nikah juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan, 

menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, dan 

menyambung hubungan baik antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak 

istri. Pada dasarnya hukum nikah adalah sunnah.26 Perkawinan berasal dari kata 

“kawin” yang menurut bahasa berati membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

                                                
24 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Jakarta: Pena Publishing, 2002), h. 540 
25 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 
26 Indi Aunullah, Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2, (Yogyakarta: Insan Madani, 

2008), h. 97 
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melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata “an-nikah” yang 

menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau 

bersetubuh.27  

Menurut istilah ilmu fiqih (hukum Islam) dipakai perkataan nikah dan 

perkataan ziwaj. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan 

arti hiasan (majaz). Arti sebenarnya dari nikah ialah dham yang berarti 

menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah ‘watha’ yang 

berarti bersetubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. 

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak digunakan 

dalam arti kiasan daripada arti sebenarnya, bahkan ’nikah’ dalam arti yang 

sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini.28  

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau 

misaqan galidan dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 

untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan 

ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah warahmah.29 Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian 

nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan 

hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong 

menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-

masing.30 

                                                
27 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 8. 
28 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 

79. 
29 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), h. 14. 
30 Hasbi Ash-Shidieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 96. 
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Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang 

hidup bebas yang mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan 

betina seperti tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan 

martabat mansia, maka Allah SWT telah menetapkan hukum sesuai dengan 

martabat tersebut. Allah SWT berfirman dalam Q.S. surat an-Nisa/4: 1 sebagai 

berikut: 

  

   

    

   

   

   

   

  

     

      

Terjemahnya: 

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari 

pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.31 
 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat 

berdasarkan keleraan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan 

ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan 

dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang 

bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya. Pergaulan suami 

istri diletakkan dibawah naungan dan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya 

                                                
31 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2017), h. 77 
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dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan 

pernikahan semacam inilah yang diridoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam 

Islam untuk selamanya. 

Husain menguraikan bahwa dalam Islam perkawinan merupakan lafal 

suatu akad antara wanita dan pria yang dengannya tercipta hubungan suami isteri 

di antara keduanya, yang diatur oleh undang-undang hak-hak dan kewajiban-

kewajibannya. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang-undang umum, 

yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan agama dan undang-undang. Dalam 

masalah perkawinan, para ahli fiqih mengartikan nikah menurut arti khiasan. 

Mereka berbeda pendapat tentang arti hiasan yang mereka pakai. Imam Abu 

Hanifah memakai arti setubuh sedang Imam Asy-Syafi’i memakai arti 

mengadakan perjanjian perikatan. Perbedaan pendapat antara kedua Imam 

tersebut dalam mengartikan perkataan nikah merupakan pangkal dari perbedaan-

perbedaan pendapat antara mereka dalam masalah perkawinan pada umumnya.32 

Penjelasan dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang memberikan 

pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya di 

kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin) antara lain oleh: Subekti 

menyatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Scholten berpendapat bahwa 

perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita 

untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Rien G. 

Kartasapoetra mengartikan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum seorang 

                                                
32 Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah, Dunia Wanita dalam Islam, (Jakarta: Lentera, 

2010), h. 193. 



28 

 

laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat 

perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.33  

Pasal 26 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa undang-undang 

memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan artinya, apabila 

perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (intern dan external) menurut 

hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHP maka sudah dianggap sah, 

ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan. Untuk 

memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami 

secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menurut pasal 1 yang merumuskan bahwa: 

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.34 

Walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tata cara menurut 

ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak 

sah, karena perkawinan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung 

pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari 

agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis. Dari 

beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian 

perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu: aspek agama, 

aspek sosial dan aspek hukum. Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa 

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat 

                                                
33 Istiqomah, Hukum Perdata di Indonesia, (Gowa: Alauddin Pers, 2011), h. 71.  
34 Ibid. 
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yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir 

saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Di dalam aspek hukum 

perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian 

yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini 

mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu: Perkawinan tidak dapat dilaksanakan 

tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak (laki-laki dan 

perempuan ) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak 

untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya. 

Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban 

masing-masing pihak. 

Prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut 

asas atau prinsip mempersukar perceraian. Kata cerai menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.35 Istilah perceraian menurut 

UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang 

perceraian menunjukkan adanya:  

a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus hubungan perkawinan di antara mereka.  

b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu 

kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan 

ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha 

Kuasa. 

                                                
35 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indnesia, (Balai 

Pustaka, Jakarta, 1998), h. 163 
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c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat 

hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Jadi, 

istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang 

mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti 

berlaki-bini (suami istri).36 

 

Perceraian dalam istilah fiqih disebut talak yang berarti membuka ikatan, 

membatalkan perjanjian. Perceraian dalam istilah fiqih juga sering disebut furqah 

yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua istilah itu 

digunakan oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah yang berarti perceraian suami 

istri. Kata talak dalam istilah fiqih mempunyai arti yang umum yaitu segala 

macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh 

hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena 

meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, 

yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.37  

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, 

maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara 

suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-

akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang 

pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya 

hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi 

berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan 

istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak 

memutus hubungan silaturrahim (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai 

                                                
36 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Bandung: Fokus Media, 2005), h. 19 
37 Muhamma Syaifuddin dkk, Hukum Percerian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17-18 
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manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas 

istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga 

berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. 

Menurut Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan 

bahwa perkawinan dapat putus karena kematian atau perceraian atas putusan 

hakim, Selanjutnya dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan juga diatur 

dalam Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan 

bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang peradilan setelah peradilan 

yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam 

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi karena 

alasan:  

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

penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meningglkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain 

di luar kamampuannya. 

c.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) 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 kewajibannya sebagai suami/istri. 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga.38 

 

                                                
38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 19 
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Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam 

suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, 

yakni sebagai berikut: 1) Suami melanggar taklik talak; 2) Peralihan agama atau 

murtad yang menyebabkan terajdinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.  

Ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah 

berarti membebaskan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk 

menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.39 Menurut Pasal 

117 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ‘talak 

adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi penyebab 

putusnya perkawinan. 

Hukum asal talak, para ulama berbeda pendapat. Kebanyakan dari mereka 

mengatakan bahwa talak itu terlarang, kecuali bila disertai alasan yang benar. 

Talak itu dekat dengan kufur (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, 

sedangkan perkawinan adalah salah satu nikmat Allah dan kufur terhadap nikmat 

Allah adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal bercerai, kecuali karena darurat. 

Darurat yang membolehkan perceraian adalah apabila suami meragukan 

kebersihan tingkah laku istrinya atau telah hilangnya perasaan cinta di antara 

keduanya serta konflik rumah tangga yang berlanjut yang akhirnya membawa 

                                                
39 M. Hasballah Thalib, Hukum Keluarga dalam Syariat Islam, (Medan: Fakultas Hukum 

Universitas Dharmawangsa, 1993), h. 101. 
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banyak kemandhorotan diantara keduanya. Tanpa alasanalasan tersebut, 

perceraian adalah kufur terhadap kemurahan Allah.40  

Masalah perceraian dalam agama Islam telah diatur sedemikian rupa 

dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hal tersebut sehingga 

mempunyai dasar hukum dan aturannya sendiri, diantaranya Q.S. Al Baqarah/ 2: 

231 sebagai berikut: 

   

  

   

    

  

    

      

   

   

    

    

    

  

   

       

Terjemahnya: 

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). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi 

kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. 

Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap 

dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan 

ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu 

yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran 

kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah 

serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.41 
 

                                                
40 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), h. 158 
41 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya .…, h. 37 
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Ajaran Islam larangan perceraian disebutkan dalam hadits Rasullullah 

Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ibnu Majah dan Al Hakim 

dari Ibnu Umar yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan 

halal yang paling dibenci Allah.42 Berdasarkan hadis di atas, dengan memiliki 

kemaslahatan dan kemudaratannya maka hukum talak ada empat, yaitu: 

a. Wajib 

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri dan kedua hakim 

memandang perlu supaya keduanya bercerai. 

b. Sunnah 

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya 

(nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga 

kehormatan dirinya. 

c. Haram 

Dalam dua perkara: pertama menjatuhkan talak sewaktu si istri 

dalam keadaan haid, dan kedua menyatuhkan talak sewaktu suci yang 

telah dicampurinya pada waktu suci itu. 

d. Makruh 

Yaitu hukum asal dari pada yang tersebut dalam hadits 

Rasullulah SAW tersebut di atas yakni perceraian dihalalkan akan 

tetapi dibenci oleh Allah.43 

 

 

4. Akibat Cerai Talak 

Dalam ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasullulah 

SAW talak merupakan perbuatan yang dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah. 

Meskipun talak pada prinsipnya dihalalkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan 

tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada seorang istri, berdasarkan 

keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam dikenal, talak sunni dan talak bid’i. Talak 

sunni adalah talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seseorang suami 

                                                
42 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), h. 268-269. 
43 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. XVII, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 380. 
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mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak pada masa 

yang bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu Instruksi 

Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 

meyebutkan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang 

diberikan kepada istri yang sedang suci dan tidak di campuri pada waktu suci. 

Selanjutnya, talak bid’i adalah talak yang dilarang oleh ajaran agama Islam Pasal 

122 Intsruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam meyebutkan “talak bid’i adalah talak yang dilarang dijatuhkan pada 

waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di 

campuri pada waktu suci itu”.  

Jadi, pada prinsipnya talak bid’i dan talak sunni hanya dilihat dari keadaan 

istri yang ditalak tersebut dalam keadaan suci atau tidak.  Ajaran Islam mengenal 

pula jenis-jenis talak yaitu talak raj’idan talak bain sugro yaitu talak kesatu atau 

kedua dan suami berhak untuk rujuk selama istri dalam masa iddah (Vide pasal 

118 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Talak 

ba’in sugro tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya 

meskipun dalam keadaan iddah, talak bain sugro dapat terjadi karena: 

a. Talak yang terjadi sebelum suami istri bercampur (qabla al dhukul) 

b. Talak dengan tebusan 

c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (vide Pasal 119 Inpres No.1 

tahun 1991). 

Talak ba’in kubro yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya talak ini 

tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan 
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itu dilakukan setelah istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi 

perceraian setelah diantara suami istri tersebut pernah bercampur (perceraian 

ba’dal dhukul) perceraian tersebut telah pula habis, masa iddahnya. 

 Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu 

saja selesai akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh 

pihak-pihak yang bercerai. Pada umumnya Akibat hukum dari perceraian yang 

sering timbul adalah tentang hadanah.44 Apabila anak sudah mumayyiz (berumur 

12 tahun) hendaknya diselidiki oleh yang berwajib siapakah di antara kedua orang 

tua yang lebih cakap untuk mendidik anak tersebut.45 Akibat lain yang timbul 

adalah berkaitan dengan biaya nafkah anak tersebut dan harta sarikah (harta 

bersama).46 Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 

41 disebutkan bahwa akibat putusnya  perkawinan karena perceraian adalah: 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana ada 

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan yang akan 

memberi keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, Bilamana bapak dalam kenyataannya 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menemukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.47  

 

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menemukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Jika 

kita perhatikan pula, dalam Intsruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam akibat putusnya perkawinan lebih di perinci yakni akibat 

                                                
44 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: Al-Ma`arif, 1990),  h. 42-43. 
45 Thalib, Hukum …, h. 12. 
46 Ibid., h. 133. 
47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 
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cerai talak, cerai gugat khuluk dan lian.48 Hak seorang suami untuk menceraikan 

diatur dalam Pasal 66.49 Sedangkan dalam Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131. 

Oleh karena itu, cerai talak adalah hak suami menceraikan istri dengan alasan 

yang cukup sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.50 

Akibat terjadinya cerai talak menurut ketentuan Pasal 149 Intsruksi 

Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib 

memberikan mut’ah. yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau 

benda kecuali istri tersebut belum pernah di campuri oleh suaminya (qobla 

al dhukul). 

b. Suami memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan qiswah (pakaian 

kepada istri selama masa iddah kecuali istri telah dijatuhi talak ba’in atau 

istri nusyuz (istri durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil. 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila 

tidak dicampuri (qolla al dhukul) memberikan biaya hadanah untuk 

fitnahnya yang belum mencapai 21 tahun.51 

 

Akibat dari putusnya perkawinan itu sendiri dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) terbagi menjadi enam. Bagian mengenai akibat talak terdapat pada 

bagian kesatu yakni pada pasal 149 yang menerangkan bilamana perkawinan 

putus karena talak, maka bekas suami wajib. 

a. Memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul 

                                                
48 Rofiq, Hukum…, h. 282. 
49 Sabiq, Fiqh …, h. 42-43. 
50 Ibid., h. 44. 
51 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 1 huruf (j) 
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Syariat islam menyerahkan penentuan kadar nafkah mut’ah kepada 

kebiasaan masyarakat dengan mempertimabangkan keadaan ekonomi suami hal 

ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah/ 2: 236 yang 

berbunyi: 

     

   

   

    

   

   

   

       

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 

isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 

kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang 

miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. 

yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan.52 

 

Majelis Hakim dalam membuat putusan terkait nafkah pasca perceraian 

mempertimbangkan faktor lain dalam kadar mut’ah dan nafkah iddah, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 1) Kesepakatan suami istri yang berperkara; 2) Kewajiban 

tuntutan yang diajukan oleh istri; dan 3) Kesanggupan suami. Dalam pengambilan 

putusan kadar mu’ah dan nafkah iddah ada keterkaitan yang erat dengan kondisi 

ekonomi mantan suami. Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

seseorang suami yang mentalak istrinya wajib memberikan mut’ah bagi istrinya 

yang diceraikan, walaupun istri itu seorang wanita karir. Karena dari keterangan 

ayat Al-Quran Surat al Baqarah di atas tidak dibatasi oleh kekayaan si istri. 

                                                
52 Kementerian Agama RI, al-Quran…, h. 38 
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b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telh dijatuhi talak bai’in atau nusyuz dalam 

keadaan tidak hamil. 

Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi hukum islam pasal 81 ayat (1 dan 

2) yang berbunyi: 1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-

anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddah; 2) Tempat kediaman adalah 

tempat tinggal Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman 

Allah SWT berkenaan istri yang ditalak raj’i dan istri yang ditalak dalam keadaan 

hamil dijelaskan dalam surat at-Talaq/ 65: 6 yang berbunyi: 

   

    

  

     

   

     

   

   

    

   

     

 

Terjemahnya: 

Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) 

itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu 

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.53 
 

                                                
53 Kementerian Agama RI, al-Quran.…, h. 559 



40 

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bekas istri dalam 

masa iddah maupun dalam keadaan hamil, maka ia tetap berhak mendapatkan 

perlindungan dari bekas suami yang mentalaknya . 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan setengah 

apabila qabla al dukhul 

Sebagaimana pasal 32 KHI yang menjelaskan bahwa mahar merupakan 

hak istri disaat pernikahan berlangsung, hal ini juga dipertegas lagi pada pasal 35 

yang menyebutkan bahwa: 1) Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul maka 

wajib membayar setengah dari mahar yang telah di tentukan dalam akad nikah; 2) 

Apabila perceraian terjadi setelah (ba’da) dukhul maka wajib membayar seluruh 

dari mahar yang telah ditentukan. Dengan demikian seorang istri juga dapat 

menuntut pembayaran (pelunasan) mahar jika selesai ditentukan suami pada 

waktu berlangsungnya pernikahan. 

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum 

mencapai umur 21 tahun 

Sebenarnya tidak dijumpai ayat-ayat al-Qur’an dan Hadist yang 

menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun, hanya terdapat 

isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Karena itu, para ulama berijtihad 

sendiri-sendiri dalam menetapkannya. Seperti menurut madzhab Hanafi, misalnya 

hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan 

penjagaan dan telah dapat mengurus keperluaannya sehari-hari, seperti makan, 

minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan 

masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa 
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haid pertamanya. Pengikut madzhab Hanafi akhir ada yang menetapkan bahwa 

masa hadhanah itu berakhir umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi 

wanita.54 Pernyataan di atas dipertegas pada pasal 156 ayat 4 yang menjelaskan 

bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah 

menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat 

mengurus diri sendiri (21 tahun). 

5. Akibat Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada 

pengadilan agama dengan maksud untuk bercerai dengan suaminya yang menjadi 

salah satu sebab putusnya perkawinan. Untuk memperoleh gambaran tentang cerai 

gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian 

adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian dibagi dua 

macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan 

sebagai isteri. Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak 

melalui putusan pengadilan.55 Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian 

yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada 

pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.  

Pasal 156 Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak 

                                                
54 M. Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 142-

143. 
55 Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik, (Bandung, Angkasa, 

1993), h. 8 
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mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia maka 

kedudukannya digantikan oleh: 

a. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu. 

b. Ayah. 

c. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ayah. 

d. Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan. 

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. 

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

Anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk 

mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Ketentuan pasal 156 Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompulasi Hukum 

Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian karena kehendak istri (gugat 

cerai) biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) 

sampai anak berusia 21 tahun. Jika diperhatikan pula ketentuan pasal tersebut 

dengan tegas mengatur bahwa hak hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz 

(berusia 12 tahun) berada pada ibu, sedangkan bila anak sudah mumayyiz (berusia 

12 tahun) dapat diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau 

ayahnya.56 

Adapun dalam kitab-kitab fiqih (hukum Islam) perceraian yang 

berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan 

diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan 

                                                
56 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 156 
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perkawinan.57 Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim 

Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena 

sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang 

datang setelah berlakunya akad. Pada asasnya fasakh adalah hak suami dan isteri, 

akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari 

pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak 

talak kepada suami.58  

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri 

karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut talak. Dan setiap 

pisahnya suami isteri karena isteri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari 

isteri disebut fasakh.59 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan 

fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat 

adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak 

isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan 

pengadilan. 

6. Akibat Khuluk 

Khuluk atau talak tebus adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan 

pembayaran dari pihak istri kepada suami talak ini boleh dilakukan, baik sewaktu 

suci ataupun sewaktu haid karena biasanya talak tebus ini terjadi atas kehendak 

istri. Pasal 61 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perceraian dengan jalan khuluk 

                                                
57 Al-Hamdani, Risalah …., h. 271 
58 Muchtar, Asas …, h. 213 
59 Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, Fiqih Sunnah VII, (Bandung, Al-Ma’arif, 

1981), h. 134 
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mengurangi jumlah talak dan tidak dapat di rujuk. Dalam perceraian akibat 

khuluk, walaupun pada hakikatnya perceraian itu adalah atas kehendak istri 

namun mengenai biaya nafkah anak yang terjadi akibat tetap menjadi tanggung 

jawab orang tua laki-laki (ayah).60 

Khuluk menurut Yunus, ialah perceraian antara suami dan istri dengan 

membayar ’iwad dari pihak istri, baik dengan ucapan khuluk maupun talak.61 

Sedangkan menurut KHI khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri 

dengan memberikan tebusan kepada dan atas persetujuan suami. Ada pendapat 

yang mengatakan bahwa khuluk itu sudah terjadi pada zaman jahiliyah, bahwa 

Amir bin Zarib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Haris, tatkala 

istrinya ini masuk rumah Amir bin Zarib, seketika itu istrinya melarikan diri, lalu 

Amir bin Zarib mengadukan hal ini kepada mertuanya, maka jawabnya “Aku 

tidak setuju kalau kamu kehilangan istrimu dan hartamu, dan biarlah aku pisahkan 

(khuluk) dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kamu berikan 

kepadanya”.62 

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih 

sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya 

dengan baik, tetapi adakalanya terjadi perselisihan yang menyebabkan terjadinya 

saling membenci antara suami dan istri sehingga tidak dapat didamaikan lagi, 

maka tidak ada jalan lain harus cerai yang merupakan obat terakhir yang harus 

                                                
60 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 61 
61 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Jakarta: PT. Hidakarya, 1983), h. 

131 
62 Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wanita, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 

h. 357 
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digunakan. Islam membolehkan melakukan hal tersebut meskipun sangat dibenci 

oleh Allah. Syafi’iyyah berpendapat bahwa tidak beda antara bolehnya khuluk 

dengan mengembalikan semua maharnya/sebagiannya, atau dengan kata lainnya, 

baik jumlahnya kurang dari harga maharnya/lebih, tidak beda antara 

pengembalian dengan tunai, utang dan manfaat (jasa), tegasnya segala sesuatu 

yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khuluk 

berdasarkan keumuman firman Allah Q.S. Al-Baqarah/ 2 ayat 229; 

   

   

     

    

    

    

     

    

   

     

     

   

   

    

Terjemahnya: 

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara 

yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 

kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 

Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat 

menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang 

bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.63 

 

Jika kebencian terjadi pada pihak suami , maka di tangannya terletak talak 

yang merupakan salah satu haknya, dia berhak menggunakannya selama sesuai 

                                                
63 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya .…, h. 36 



46 

 

dengan hukum Allah. Jika kebencian pada pihak istri maka islam juga 

membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan khuluk yaitu mengembalikan 

mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami istri. 

7. Akibat Hukum Perceraian terhadap Mantan Suami dan Mantan Istri 

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak 

mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa iddah. Hal tersebut tercantum 

dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut diwajibkan 

bahwa bekas istri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak 

menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain maka konsekwensi 

logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir, 

sebagai hak yang harus didapatkan akibat kewajibannya tersebut, kecuali istri 

berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah iddah baginya. Namun perlu diketahui 

pula bahwa hak nafkah yang diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga 

adalah tergantung dari pada bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa 

iddahnya.64  

Hak istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan dengan hak yang 

diterimanya itu ada 3 (tiga), macam yaitu:  

a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj’i, dalam hal ini para ulama 

sepakat bahwa hak yang diterima bekas istri adalah penuh, sebagaimana 

yang berlaku pada saat berumah tangga sebelum terjadi perceraian, baik 

sandang maupun pangan dan tempat kediaman.  

                                                
64 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 151 
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b. Seorang istri yang dicerai dalam bentuk ba’in, apakah itu ba’in sughra atau 

ba’in kubra, dan dia sedang hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. 

Dalam hal ini para ulama sepakat, dasar hukum yang diambil oleh 

golongan ini adalah Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 6. Tetapi bila istri 

tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka terdapat perbedaan pendapat 

seperti antara lain Ibnu Mas’ud, Imam Malik dan Imam Syafi’i bekas istri 

tersebut hanya berhak atas tempat tinggal dan tidak berhak atas nafkah. 

Adapun Ibnu Abbas dan Daud Adzdzahiriy dan beberapa ulama lainnya 

berpendapat bahwa bekas istri tersebut tidak mendapat hak atas nafkah 

juga tempat tinggal, mereka mendasarkan pendapatnya pada alasan bahwa 

perkawinan itu telah putus sama sekali serta perempuan itu tidak dalam 

keadaan mengandung. Mungkin pendapat ini yang dipakai dasar dalam 

ketentuan KHI dalam hal istri dijatuhi dengan bain dan dalam keadaan 

tidak hamil tidak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah ( Pasal 149 

huruf (b) KHI.  

c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam 

keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah dan 

tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi 

perbedaan pendapat yaitu: Imam Malik, Imam Syafi’iy mengatakan 

“berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti 

Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas 

nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.65  

                                                
65 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 463   
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Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan 

suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat 

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan 

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam pasal 

41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU No. 

1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah 

dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif 

bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka 

waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan 

sekurang-kurangnnya 90 hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.  

Selanjutnya, menurut pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak ada waktu 

tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda 

tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin. Bagi 

perkawinan yang putus karena perceraian waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya 

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.66 Akibat 

hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban mantan suami atau istri 

menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 selaras dengan hukum Islam. 

Apabila terjadi perceraian antara suami dan istri menurut hukum Islam, maka 

akibat hukumnya ialah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan 

istrinya untuk memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi 

                                                
66 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Pasal 39 
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nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama mantan istri dalam 

masa iddah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lain.  

Iddah ialah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, 

dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa 

iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan lain-lain. 

Adapun tujuan dan kegunaan masa iddah, adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memberi kesempatan berpikir kembali dengan pikiran yang jernih, 

setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang 

demikian keruhnya, sehinggga mengakibatkan perkawinan mereka putus. 

Diharapkan apabila pikiran sudah jernih si suami bisa merujuk kembali 

sang istri, sehingga hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan 

kembali.  

b. Dalam perceraian karena ditinggal mati suami, iddah diadakan untuk 

menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami.  

c. Untuk mengetahui apakah dalam masa iddah yang berkisar antara 3 atau 4 

bulan itu, istri dalam keadaan mengandung atau tidak. Hal ini penting 

sekali untuk ketegasan dan kepastian hukum mengenai bapak si anak yang 

seandainya telah ada dalam kandungan wanita yang bersangkutan.  

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung, maka iddahnya 

adalah sampai melahirkan kandungannya.  
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b. Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci termasuk 

suci waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami 

istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Q.S. al Baqarah/2:  228 sebagai 

berikut: 

  

    

     

    

    

   

   

    

   

   

   

  

     

    

Terjemahnya: 

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.67 

 

c. Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi mengalami haid iddahnya 

adalah tiga bulan. Ketentuan terdapat dalam Al-Qur’an Surah At-talaq 

ayat.68 

Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka 

menurut ketentuan Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 49, istri tersebut tidak perlu 

                                                
67 Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya .…, h. 36 
68 Slamet Abidin, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia1999), h. 122-131 
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menjalani masa iddah. Apabila pada waktu akad nikah belum di tentukan berapa 

jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu 

wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu. 

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami yang telah 

menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:  

a. Memberi mut’ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada bekas istrinya itu. 

Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan 

keadaan dan kedudukan suami. dalam hal ini perempuan boleh minta 

keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan 

kedudukan suami.  

b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu 

selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddahnya, maka 

habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman.  

c. Membayar atau melunaskan maskawin. Apabila suami menjatuhkan talak 

keada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan maskawin, 

itu sama sekali.  

d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja  

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar 

yang patut menurut kedudukan suami. Jadi, teranglah bahwa nafkah itu 

untuk istri dan anaknya, sedangkankan kewajiban nafkah itu tetap belaku, 
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meskipun istri telah diceraikan oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta 

upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.69 

Sedangkan dalam KHI terdapat 3 (tiga) Pasal yang membicarakan tentang 

mut’ah ini, yaitu dalam Pasal 158, 159, dan Pasal 160, yang menyebutkan bahwa 

seorang suami yang hendak mencerai istrinya wajib memberi mut’ah dengan 

syarat:  

a. Belum ditetapkan maharnya bagi istri yang qobla dukhul. 

b. Perceraian itu atas kehendak suami.  

Tetapi pemberian mut’ah ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami 

bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya mut’ah juga di isesuaikan dengan 

kepatutan dan kemampuan suami.70 

Pendapat lain mengatakan bahwa istri yang telah bercerai dari suaminya 

masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa 

iddah, karena dalam masa itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan 

laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang belaku semasa 

dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada 

lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang 

dialaminya. 

Adapun hak-hak mereka itu adalah sebagai berikut:  

                                                
69 Muhammad Syaifuddin, et al., Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 

400-405.   
70 Abu Malik Kamal binAs-Sayid Salim, Sahih Fiqih Sunnah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), h.  342   
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a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak raj’i, hak yang diterimanya adalah 

penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk 

perbelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal.  

b. Istri yang dicerai dalam bentuk talak bain, baik bain sughro atau bain 

kubra, dia berhak atas tempat tinggal bila ia tidak dalam keadaan hamil. 

Apalagi ia dalam keadaan hamil, selain mendapatkan tempat tinggal jua 

mendapatkan nafkah selama masa hamilnya itu. Inilah pendapat jumhur 

ulama’.  

c. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal yang disepakati ialah bahwa 

ia berhak mendapatkan tempat tinggal selama dalam iddah, karena ia harus 

menjalani masa iddah di rumah suaminya dan tidak dapat kawin selama 

masa itu. Adapun nafkah dan pakaian kebanyakan ulama menyamakannya 

dengan cerai dalam bentuk talak bain.71 

Dalam hukum Islam, wanita yang ditalak suaminya dan masa iddahnya 

telah habis, ia boleh melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Dengan 

terjadinya perkawinan baru ini, hubungan bekas suami dengan istri tersebut telah 

betul-betul putus, sehingga dengan sendirinya istri tidak berhak lagi menerima 

nafkah dari bekas suaminya, demikian sebaliknya suami tidak berkewajiban lagi 

memberi nafkah pada bekas istrinya.72 

8. Nafkah Pasca Perceraian 

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat-akibatnya, 

secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

                                                
71 Amir Syarifuddin, Garis..., h. 144   
72 Muhammad Syaifuddin, et al, Hukum ...., h. 408   
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kemudian diatur lebih lanjut di dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lebih khusus lagi bagi orang-orang 

Islam diatur di dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 

Perceraian dalam istilah Ahli Fiqh disebut talak atau furqah. Talak dan 

furqah dalam istilah fiqh mempunyai arti yang umum dan arti yang khusus. Arti 

yang umum, ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, 

yang ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya seperti 

perceraian yang disebabkan meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Arti 

khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.73 Talak atau perceraian 

merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, 

manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan 

keutuhan dan kesinambungannya.74 Menurut Pasal 38 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan 

karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 

Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena 

talak atau karena gugatan perceraian. Menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam 

talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah 

satu sebab putusnya perkawinan.75  

                                                
73 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1974), h. 144. 
74 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 

2013), h.213-214. 
75 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 114 dan 117 
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Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh si 

suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada 

Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan 

serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak 

tersebut. Dalam hal ini diperjelas dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang 

berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan 

permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar 

diadakan sidang untuk keperluan itu. Di dalam praktik, permohonan yang 

diajukan oleh suami tersebut dikenal dengan sebutan permohonan talak, yang 

mana suami berkedudukan sebagai Pemohon, sedangkan istri sebagai Termohon. 

Sedangkan, gugatan perceraian adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau 

kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat 

tinggal Penggugat (istri), kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama 

tanpa izin suami. Menurut Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan 

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah 

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan 

tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Berdasarkan Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak (suami-istri). Disamping itu, berdasarkan Pasal 

116 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena 

satu atau lebih alasan berikut:  
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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 (dua) tahun berturut-

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

diluar kemampuannya;  

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) 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 kewajibannya sebagai suami atau istri;  

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

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

g. Suami melanggar taklik talak;  

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga.76 

Oleh karenanya, dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka perceraian 

itu sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan 

Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri), dengan 

disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 

Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas. Lebih lanjut, perceraian antara suami 

istri dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan 

                                                
76 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 115, 116, 129 dan 132. 
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Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/inkracht 

van gewijsde (Pasal 146 ayat [2] KHI). Khusus bagi perceraian karena talak, 

perceraian tersebut terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang 

Pengadilan Agama.  

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi karena adanya permohonan 

talak dari suami (Pemohon), adalah mantan suami wajib, berdasarkan Pasal 149 

KHI:  

a. Memberikan mut`ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istrinya, 

baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul 

(belum dicampuri);  

b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada 

mantan istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;  

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila 

qobla al dukhul;  

d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun.77  

Menurut Imam Syafi‟i : Malik telah menggambarkan kepada kami dari 

Nafi‟, dari Ibnu Umar bahwasanya ia biasa berkata, “Setiap wanita yang di cerai 

wajib mendapatkan mut’ah (biaya) kecuali wanita yang diceraikan dan maharnya 

                                                
77 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, pasal 146 
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telah ditentukan namun belum dicampuri, maka cukuplah baginya apa yang telah 

ditetapkan untuknya.”78 

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI tersebut, maka mut’ah, nafkah 

iddah, pelunasan mahar bagi qobla al dukhul, dan biaya hadhonah bagi anak, baru 

bersifat wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang 

ditalaknya, setelah ikatan perkawinan suami-istri tersebut dinyatakan putus atau 

setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama. 

Oleh karenanya, mut’ah dan nafkah iddah yang di atas, maka hal tersebut 

bukanlah syarat sah terjadinya perceraian karena talak, melainkan akibat hukum 

yang wajib dilakukan atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri 

akibat karena telah diucapkannya ikrar talak oleh suami di depan sidang 

Pengadilan Agama atau perceraian telah dinyatakan sah terjadi. Syariat Islam 

menyerahkan penentuan kadar nafkah mut’ah kepada kebiasaan masyarakat 

dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi suami. Hal ini sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Q.S. al Baqarah/2: 236 sebagai berikut: 

     

   

   

    

   

   

   

       

Terjemahnya: 

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan 

istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu 

                                                
78 Imam Syafi‟i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al Umm, 

Diterjemahkan Muh. Yasir, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 422. 
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menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah 

(pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan 

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut 

yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang 

berbuat kebajikan.79 

 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perceraian karena talak sah terjadi 

apabila:  

a. Dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama (setelah Pengadilan Agama 

tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami-istri);  

b. Disertai alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 116 

KHI; 

c. Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mengizinkan suami 

mengucapkan ikrar talak dan putusan tersebut mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap/inkracht van gewijsde; 

d. Suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama (dalam 

tempo maksimal 6 bulan sejak putusan izin ikrar talak berkekuatan hukum 

tetap).80 

 Dengan demikian, ikrar talak yang dilakukan/diucapkan Pemohon, 

meskipun belum dipenuhi mut’ah dan nafkah iddahnya oleh Pemohon kepada 

Termohon, sepanjang dilakukan/diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama 

adalah sah. Di dalam praktik sebelum diucapkan ikrar talak si suami (Pemohon) 

biasanya diminta oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan 

mut’ah dan nafkah iddah yang telah ditetapkan kepada calon mantan istri pada 

                                                
79 Kementerian Agama RI, al-Quran.…, h. 38 
80 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 131 Ayat (2), Pasal 116, Pasal 146 Ayat (2), dan Pasal 131 Ayat (4)  
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saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak. Ada pula Pemohon yang 

menitipkan mut’ah dan nafkah iddah tersebut kepada Pengadilan Agama, yang 

mana Termohon setelah sidang pengucapan ikrar talak, dapat mengambilnya di 

Pengadilan Agama tersebut. 

Terkait dengan mut’ah (hadiah) dan nafkah iddah yang belum dipenuhi 

atau diberikan oleh Pemohon yang mana mut’ah dan nafkah iddah tersebut 

dinyatakan dan ditetapkan dalam amar putusan, maka Termohon dapat 

mengingatkan dan menegur pemohon untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Apabila tidak diindahkan, Termohon dapat meminta pelaksanaan eksekusi kepada 

Pengadilan Agama yang memutus perkara permohonan talak tersebut supaya hak-

hak termohon (termasuk mutah dan nafkah iddah) dipenuhi dan diberikan oleh 

Pemohon. 

 

B. Penelitian Relevan 

Telaah pustaka adalah salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan 

untuk memberikan kejelasan dalam informasi yang sedang dikaji dan diteliti 

melalui khasanah pustaka yang dapat diperoleh kepastian keaslian tema yang 

dibahas dan spesifikasi kajiannya. Selain untuk memberikan kejelasan penelitian 

yang relevan juga dimanfaatkan untuk mendukung temuan penelitian yang 

dianggap relevan dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Binti Mamluatul Rohmah yang berjudul: 

Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri Pasca Cerai 
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Talak (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap 

PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil).81 Hasil penelitiannya menyatakan bahwa latar 

sosiologis pemikiran Asghar terkait pemberian kompensasi finansial 

terhadap mantan istri pasca cerai talak adanya budaya Patriakhi dengan 

mengeluarkan mantan istri pasca diceraikan tanpa melihat kondisinya, 

dimana ia harus bertahan hidup demi dirinya dan anaknya. Latar pemikiran 

tersebut berlandaskan pada dua kata kunci dalam surat al-Baqarah (2): 

241, Mata'ah dan Ma'ruf di perkuat dengan hasil putusan Mahkamah 

Agung dalam Kasus Shah Bano no 125 PC. Al-Quran mengatakan bahwa 

mereka tidak hanya harus dilepaskan dengan cara yang baik (Ma'ruf) akan 

tetapi perbekalan (Mata'ah) juga disediakan dengan cara yang baik pula, 

tidak menjelaskan secara implisit dan eksplisit bahwa istri yang diceraikan 

harus dirawat oleh orang tuanya atau kerabatnya, atau dikeluarkan dari 

rumah suaminya, sehingga tidak ada dosa jika pemberian kompensasi bagi 

mantan istri diberikan melebihi periode iddah dengan melihat kondisi 

sosial dan ekonomi keduanya. Relevansi Pemikiran Asghar terhadap PP. 

No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

melihat kondisi perempuan yang selama pernikahan ia hanya bekerja 

didalam rumah sebagai pegolah hasil kerja suami dan mengabdikan 

dirinya untuk keluarganya, melihat latar belakang perceraiannya dan 

                                                
81 Binti Mamluatul Rohmah, Pemberian Kompensasi Finansial Terhadap Mantan Istri 

Pasca Cerai Talak (Studi Pemikiran Ashgar Ali Engineer Dan Relevansinya Terhadap PP No. 45 

Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil), (Tesis) Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017 
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melihat kondisi sosial dan ekonomi keduanya, sehingga mantan suami 

harus memberikan kompensasi yang melebihi masa iddah istri. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Rohmah dengan penelitian penulis adalah 

penelitian Rohmah memfokuskan kajianya pada pendapat Asghar Ali 

Engineer mengenai proses perceraian yang mesti dilakukan dengan cara-

cara yang makruf, serta peran keluarga mantan istri dalam merawat 

anggota keluarganya yang telah diceraiakan oleh mantan suaminya, 

sementara penulis mengkaji nafkah bagi mantan istri berdasarkan putusan 

Pengadilan Agama Kelas IA Kota Kendari. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Musa Aripin dengan judul: Studi 

Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Nafkah Istri Pasca Iddah 

(Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam).82 Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa pemberian nafkah itu akan lebih baik jika diberikan 

dalam ukuran maksimalnya atau memberikan pelayanan yang terbaik dan 

termudah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aripin dengan penelitian penulis 

adalah penelitian Aripin memfokuskan kajianya pada ukuran nafkah yang 

mesti diberikan oleh mantan suami, hak-hak istri setelah cerai dan proses 

pembagian harta bersama setelah perceraian, sementara penulis mengkaji 

nafkah bagi mantan istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Kendari. 

                                                
82 Musa Aripin, Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Nafkah Istri Pasca Iddah 

(Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam), Jurnal Yurisprudentia Volume 1 Nomor 1 Juni 

2015 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Hammad dengan judul Hak-

hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum 

Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania.83 Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa: Pertama, peraturan mengenai nafkah 

iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan 

Yordania dibandingkan dengan perturan yang ada di Indonesia masih lebih 

menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah iddah 

sebab talak. Kedua, ketentuan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum 

Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak 

ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, hanya saja 

pada kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat 

dalam fiqih konvensional. Mengingat lebih menjaminnya ketentuan yang 

terdapat dalam UU Keluarga Malaysia dan Yordania di dalam menjamin 

terpenuhinya nafkah iddah sebagai hak perempuan pasca perceraian, 

seharusnya pemerintah, dalam hal ini pembuat kebijakan perundang-

undangan, menelaah kembali atau mengkaji ulang ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam UUP dan KHI. Dengan demikian, diharapkan kedua 

acuan hukum tersebut selanjutnya dapat lebih menjamin terpenuhinya hak 

perempuan pasca perceraian. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Hammad dengan penelitian penulis adalah penelitian Hammad 

memfokuskan kajianya pada perbandingan jenis dan jumlah nafkah yang 

mesti diperoleh perempuan pasca perceraian di negara-negara muslim 
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seperti Indonesia Malaysia dan Yordania, sementara penulis mengkaji 

nafkah bagi mantan istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA 

Kota Kendari. 


