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- Adanya perbedaan perspektif di antara mazhab Maliki dan mazhab SyEli.I
dalam memahami khuluk, bahwa ada yang mengatakan khuluk sebagai talak dan
ada pula yang memaknainya sebagai fasakh, maka tujuan utama pinelitian ini
adalah untuk mengkaj i kedudukan hukum khuluk menurut mazhab Maliki dan
mazhab Sy6f i, mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan mazhab Maliki
dan mazhab Syef i tentang hukum khuluk dan mengetahui relevansi antara dua
mazhab tersebut dengan hukum khuluk yang berlaku di lndonesia. Data-data yang
diperoleh dalam penelitian kepustakaan ini disajikan melalui metode deduktif dan
deskriptif yang kemudian dianalisis dengan menggun akut nretode content
analysis dan komparatif. Mazhab Maliki memandang khuluk bermakna talak dan
selanjutnya disebut talak ba'in Sugrd dan berlaku masa idah bagi istrinya.
Sebagian mazhab Sy6f i menganggap khuluk adalah fasakh berdasarkan surah al-
Baqarah [2: 229]. Sebagian mazhab Sydfi.i yang lain menganggap khuluk itu
adalah talak karena lafal khuluk itu hanya dimiliki oleh suami. persamaan
pandangar dua mazhab tersebut adalah dilihat dari dasar trukum yang mereka
ambil yaitu dari Alquran dan hadis. Mereka juga sepakat bahwi khuluk
Tjppakan salah satu jenis pemutusan perkawinan. Adapun perbedaannya dapat
dilihat dari pemahaman mereka dalam memahami kedudukan hukum khuiuk
walaupun sebagian mazhab Sy6f i berpendapat khuluk tersebut talak. Mereka
juga berbeda dalam pengambilan hadis sebagai dasar hukum setelah Alquran.
Relevansi dari pendapat mazhab Maliki dan mazhab SyEfi.I yang belpendapat
bahwa khuluk adalah talak yang disebut sebagai talak ba,in;ugra (bukan disebut
fasgldr), sangat sejalan dan relevan dengan UU No.l Tahun 1974 tentang
perkawinan (pasal 38,39,40) dan Instruksi Presiden RI No.l Tahun 199i
Kompilasi Hukum Islam (pasal 113,115,116,119). Selain itu relevansi ini juga
sejalan dengan sifat dari bangsa lndonesia yang plural (beraneka ragam mazhab;.
Bahkan relevansi tersebut juga membawa kemaslahatan bagi perernpuan yang
diberikan hak dalam menentukan perceraian, sehingga hal ini dapai dijadikan
pelajaran bagi setiap laki-laki untuk tidak berbuat diskriminatif terhadap
peremprxrn.

KHULUKMENURUT MAZIIAB MALIKI DAN
MAZHAB SYATI'I

ABSTRAK



KHULUKTHE VIEW OF MALIKI AND SYAFI'I'S SCHOOLS

ABSTRACT

There is different perfective Between Maliki and Syaf i schools in
viewing the Khuluk (a divorce charge don by wife). Some people argue that
Khuluk is as a divorce; but the other meutioned is ,'Fasalih/a divorce donl bv the
judge," Therefore, the main alm of the study is to examine the law position of
Khuluk in the view of Maliki and Syaf i's schools; To know the similarities and
different perlectives between Maliki and Syaf i's schools on Khuluk law and to
know the relevancies of borh schools with the Khuluk law applied in Indonesia.
The obtained data of the library research are displayed through deductive and
descriptive methods. Then, they are analyzed using content and comparalive
analysis. The Maliki's schools argues that Khuluk means a divorce, the so-ca.lled
divorce of "Ba'in Sugr4" and the 'iddah' period is valid for wives. Meanwhile,
some of Syafli's school considers that Khuluk is as 'Fasakh'. It is based on Al-
Baqarah/2: 229. The other argue that Khuluk means a divorce since the Khuluk
text is only belonged to husbands. The similarity of both schools lies on rhe law
based lhey referred to, that is al-Quran and the prophet traditions. They agree that
Khuluk is as one pftypes of marriage severances. Meanwhile, its differences can
be seen from their point of vierv in understanding the Khuluk law position;
although some ofSyaf i's school argue that Khuluk is a divorce. They also differ
in taking the Prophet tradilion as a Iaw based after al-Qur'an. The relevancies of
thoughts from both Maliki and Syaf i's schools arguing that Khuluk is a divorce,
the so-ca.lled divorce of Ba'in Sugra (not as a Fasakh) is in accordance and the
Indonesian Presidenl Decree No. I in the year of l99l on Islamrc Law
Compilations (Chapter lI3, 115, Il6, ll9). Besides, the relevancy is irr
accordance with the plural characteristics of Indonesian people. Eveq the
relevance brings advanlages for rvomen who are given the right to determine a
divorce. Therefore, the men can lake the lesson from il, that is, not to discriminate
women.
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MOTO
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"Jika kamu khawatir bahwa l<eduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentong bayaran yang

diberikon oleh isteri untuk menebus dirinya"(DEP.A,G RI, l/-pur'an dan
Terj e mahnya, Jakart4 2004.)
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A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalarn tm$literasi ini sebagian d ambangkan
dengan hu-rf dan sebagian lagi dengan huruf dan tancla sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasin/a dengan huruf
Latin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN

Es (dengan titik di atas)

JeJ

Huruf Arab Nama Huruf Latin

I
Alif Tidak

dilambangkan

Ba

Tidax dilambangkan

Be

Nama

Ta t Te

Sa s

Ha (dengan titik di bawah)

C

Ha

Kha

h

kh

)

Zal

d

z Zet (dengan titi-k di atas)

Ka dan ha

r Er

Sin

Ra
)

Zai
)

el

7. Zet

Syin sy Es dan ye

Sad

Dad

Ta

Es (dengan titik di bawah)

De (dengan titik di bawah)

Te (dengan titik di bawah)

S

d

b

C)

(-
Jim

Dal De

S Es

I

I

x



t. Za z

'ain Koma terbalik (di atas)

Ge
?

Gain

Fa f Ef

Qaf

k

Ki

-i
Kaf Ka

I EI

a
m Eri4

J
Nun

Weu

n En

We

h FIa

Apostrof

)

o
Ha

I

t-

Harnzah

Ya
G

Zet (dengan titik di bawah)

I-am

Mim

Ye

,

J

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesi4 terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

I . Voka.l Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama

Fathah 0a

Tanda Nama Huruf Latin

Kasrah

xl

I

I

I

q

I

I I

I

I

I
I



2. Yokal Rangkap

Tanda dan
huruf

--_t-$

Danrmah

Dammah dan
wau

u

Gabungan
huruf

u

Nama

a dan garis di atas

i dan garis di aus

u dan garis di atas

. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Gabungan huruf

Contoh :

t; Fa'ala

3, Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tand4 yaitu:

$

Contoh :

I

q6la

L, or la

j6

J .4' yaqllu

4. Ta marbutah
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta maroutah hidup
Ta marbutah;-ang hrdup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t (e).

Tanda dan
Huruf Nama Nama

al adani

J

Fathah dan ya

Fathah dan wau

q

Au adaru

Fathah dan alif
atau ya.

d

IKasrah dan ya

xll

'r-k rcuou

Nama
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b Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun- ransliterasinya
adalah h (ha).
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta kedua kata itu terpisah maka ta
tarbutah itu ditransliterasikur dengan h (ha).

Contoh :

,St*\i'^lr,
t - -. t

,3JJt ti*Jl

Syaddah (tasydid)

lfaddal atau tasydio yairts Jalam hrlisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah a..au berupa tasydid dalam tansliterasi lni
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan hur,rf, yaitu huruf yang sama
dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :
.4-

Q.,1 Rabbana

',a .
J S Nazzala

5

c

6. Kata Sandang

- raudah al-afEl
- ra,rdatul afIEl

- al-Madinahal-Munawwarah
- al-Mad-rnatulMunawwarah

a.

b

. - Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf, yaitu,jl , narnun dalam transliterasi ini kata sandang iiu dibedakan

ltas kata san-dang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata- sandang yang
diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syernsiyyah
Kata sandang yang diilnrti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan hunyiny4 yaitu hunrf I .ligand dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
KBta sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang ditsariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

, 
Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihutiungkan dengan
tanda sempang.

xllt



Contoh :

.-) Umirtu

tnna

ar-rajulu

al-qalanru

.F'si
'nai

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan

apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan,
karena dalam rulisan Arab berupa alif.

Contoh :

I
I.t
I

8. Penulisan Kata
Pada dasamya setiap kat4 baik fiil, isinr maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka f.ransliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

Ot;)l) S t f;'tl Fa autu al-kaila wa al mizin

C:t"St 

"'tl,r 

15 w"innallahalahuakhairarraziqrn

9. Iluruf Kapicl
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal,

dalam tmnsliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di anraranya: Huruf kapital
digunakan untuk me nuliskal huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.
Bilama nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap hu:uf awal nama diii tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.
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Contoh :
r,nt.l. ,'a. , ..Jft )l r.,u' t'J

.ri6ii L:, i:,;ii
Wa mE Muhamrnadun illd rasll

Alhamdu lillahi rabbi al-'dlamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian da-n kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang
dilambangkan, hurul kapital tidak dipergunakan.
Contoh :

t:r;- ';\)i,ir r-ilau al-amru jami,an

t c I t ol, \. . , a. -
!-.J J >r5 r dll '.,. .^.a.!. -J L J l,/ -' Nagrun minallEhi wa fathun qan-b

Sumber:
SKB MENAG DAN MENDIKBI.ID REPUBI,IK INDONESIA
Nomor : 158 Th. 1987 dan Nor,ror : 0543VU/1987

xv

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefbsihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi iru pcrlu disertai
dengan pedo.nan Tajwd.
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BAB I

PENDAHULUAI!

A. Latar Belakang

Sejak lahir manusia telah dilengkapi Allah dengan kecendenrngan seks

(libido seksual), oleh karena itu untuk menghindari terjadinya perbuatan keji

pada diri manusia, maka Allah telah menyediakan wadah yang sesuai dengan

ajaran Islam demi terselenggaranya penyaluran tersebut sesuai dengan derajat

m rusia yakni melalui perkawinan. Akan tetapi perkawinan bukan semata-

mata untuk menunaikan hasrat biologis atau dengan kata lain untuk sekedar

memenuhi kebutuhan reproduksi, melainkan perkawinan dalam Islam

mempunyai multi aspek yang menyiratkan banyak hikmah di dalamnya. Salah

satunya adalah untuk melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang

sakinah mawaddah dan rahmat.l

Perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang diketahui merupakan

sebuah ikatan antara dua orang yang berlainan jenis. Sehingga dalam

perkawinan tersebut dengan sendirinya masing-masing pihak akan merasa

memiliki hak dan kewajiban yang akan dituntut pemenuhannya karena adanya

rasa saling memiliki di antara keduanya.2

rulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah
tangga yang bersangkutan,; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun,
saling menghormati dan saling toleransi. Dari suasarn sakinah tersebut aksn muncul rasa saling
mengasihi dan menyayangi, s€hingga rass tanggung jawab kedua belah pihsk semakin tinggi.
S€lEqiutnya, put mufatlr mongatakan dari sakinah dan mawcddah inilah nanti akan muncul ar
rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh b€rkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai
pencurahan rasa ainta dan kasih suami istri dan enak-anak mereka. Lihat Abdul Azis Dahtan (et
al.), EnsiHopedi Hukum lslam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 1330.

2Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakthat, Jakarta: Kencan4 2006, h. 191-2.



)

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974

adalah:

* Perkawinan adalah ikatan Iahir batin antara s€orang pria dan seorang
wania sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluargq
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang
Maha Esa."

Berdasarkan pengertian di atas telah jelas bahwa yang menjadi tujuan

dalam perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang kekal

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Alquraq dengan indah disebutkan tentang tujuan pernikahan

ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah yang berbunyi:

4 k; Atl;kA. qiii'€*Li ; S';t;,;;l -e,t; o3

' Sa b:fu ;j r4i,4"',3]c:1eG 5i i\'j
Artinya

Dan di antara tandalanda kekuasaan-Nya ialah dia menciplakan unlukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kcpadanya, dan dijadikan-Nya diantsromu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdopal tanda- tanclo
bagi kaum yang berJikir.a

Firman Allah di atas mengajarkan bahwa suami isteri wa;io memelihara

hubungan baik di antara keduanya. Begitu juga suami istri diwajibkan unnrk

saling mencintai, menyayangi dan tolong-menolong dengan lapang dada dan

3q. s. *-nom 1:1 : zt.

aDepartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Ditjen Bimas lslam dan
Penyelenggaraan Haji, 2004, h. 644.
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disertai rasa ikhlas. Dengan demikian merekapun dapat menikmati

kebahagiaan hidup bcrumah tangga sebagaimana yang mereka dambakan.

Berdasarkan kew4iiban tersebut, maka suami istri mesti memahami hak

dan kewajibarurya sebagai upaya membangun sebuah keluarga Kewajiban

tersebut harus dimaknai secfia timbal-balik dan seimbang aninya kewajiban

suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah hak suami.

Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan

pasangannya dan membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Demi

keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis

dan tenteram sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sika;o berbagi

tanggung jawab antara suami dan istri.

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga hampir dapat dipastikan

akan timbul permasalahan-permasalahan di antara suami isteri. Oleh karena

itu setiap pasangan suami istri juga harus berupaya agar mampu melewati

berbagai masalah yang dihadapi tersebut. Walaupun masalah yang dihadapi

sulit diselesaikan, namun sebagai pasangan suami istri yang memiliki niat

lurus dalam membina rumah tangganya tentunya keduanya akan mampu

bekerja sama sehingga dapat keluar dari kesulitan yang menimpa keluarganya.

Permasalahan yang timbul dalam kehidupan berumah tangga terkadang

bisa diselesaikan dengan mudah, namun ada juga permasalahan tersebut sulit

diselesaikan bahkan berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Islam

sebagai agama yang sempum4 tidak membiarkan umatnya terus berada dalam
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kesulitan. Dalam hal perkawinan yang tidak bisa dipertahankan pun Islam

memberikan jalan keluar yaitu dengan cara pcrceraian.s

Hak dalam perceraian tidak hanya dimiliki oleh suami sebagai seorang

kepala rumah tangga, namun perceraian juga bisa datang dari istri. Apabila

keinginan untuk bercerai datangnya dari suami, maka dia berhak mengajukan

talak kepadanya. Begitu pula apabila keinginan unhrk bercerai itu datang dari

istri, maka Islam juga memperbolehkannya dengan cara menebus dirinya

melalui jalan khuluk.6

Khuluk dalam bahasa arab adalah khuluk Kata ini terdiri dari lafal

khala-a yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi berarti

"menanggalkan atau membuka pakaian". T Sedangkan secara terminologi, kata

khuluk berarti 'lalak yang diucapkan ishi dengan mengembalikan mahar yang

pemah dibayarkan suaminya". Artinyq tebusan itu dibayarkan oleh seorang

istri kepada suaminya agar suaminya itu dapat menceraikannyas.

Permasalahan mengenai khuluk ini telah banyak dibahr di kalangan

fi.rkaha. Sebagian besar ulama memperbolehkan untuk melakukan khuluk ini

dengan syarat istri membayar tebusan atas dirinya kepada suaminya.e

Meskipun para firkaha tersebut memperbolehkan khuluk, namun tidak jarang

5slamet Abidin dan Amm;frdit, Fiqih Munakahat , Ban&:lrlg: pustsks Setia, 1999, h. 85.

6tbid.,h.s6.

'Amir Syarifuddi& flu *unt Perkowinan di lndonesio, Jakarta: pronads, 2006, h. 23 l.

. 
tftlsan AyWb, Fhih Keluarga, diterjemahkan oleh M Abdul Ghoffar dibuku asli yang

berytdul," Fiqh al-usrqh ol-Muslinat ,lakarta: Pustraka Al-Kautsar, 2005, h. 305.

- fuuhanrmad Jawad Mughniyah, Fiqih Lina Mazhab: Ja,fari, Hanafi, Maliki, Syafii,
Honbali, drterjemahkan oleh Masykur A.B dklq Jakarta: lrnters, 2003, h. 456.



5

mereka berbeda pandangan mengenai kedudukan khuluk itu sendiri. Ada

sebagian ulama yang berpendapat khuluk itu termasuk talak dan sebagian

ulama yang lain berpendapat bahwa khuluk itu adalah fasakh.ro perbedaan

pandangan mengenai kedudukan khuluk ini, tentunya akan mengakibatkan

pula perbedaan tentang akibat hukumnya.

Mazhab yang berpendapat bahwa khuluk ini adalah termasuk talak

adalah mazhab Maliki. Mazhab ini beqpendapat bahwa kedudukan khuluk

disebut sebagai "al-Taldq bi al-lwdd' atau ..cerai dengan membayar,'.ll

Alasan khuluk disebut talak adalah ucapan cerai talak tersebut diucapkan

oleh suami meskipun atas permintaan istri dengan memberikan iwrid.l2

Menurut mazhab ini khuluk itu Lreiasal dari kehendak (ikhtiyar), berbeda

dengan fasakh yang bukan berasal dari kehendak keduanya mengharuskan

untuk difasakh. Beranjak dari pendapat ini, maka disamakanlah kedudukan

khuluk tersebut dengan talak dan bukanlah fasakh.rs

r.Fasakh adalah rusak stau tidak sahnya peekawinan karena tidak memenuhi sarah satu
syant atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Lihat
Abd. Rahaman Ghazali, Figh Munal<ahat, h. l4l.

-- , "A. Rahman l. Doi, Perkawinan dolam Syari,at lslam,c. ke-2, Jakarta: pT. Rineka Cipta,
1996, h. I 12.

t'lAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan lslam di lndonesia antara Fi*ih Munalahat dan
Undang- undang Perkowinan, Jakana: Kencan4 2006, h. 239.

. . ''S...ayyid Sabiq, Fi,tii Sttnnah 5, diterjemahkan oleh Mohammad Tholib dibuku asli yang
berjudul Frqlrzsszz no Jilid 5, Bandwry: Al Ma'aril 1978, h. I16.
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Mazhab yang berpendapat bahwa khuluk itu adalah fasakh di

antaranya adalah mazhab SyEfi'I.la Mazhab Syafi.i juga meriwayatkan

bahwa khuluk merupakan kata-kata sindiran (kinayah). Apabila dengan

dengan kata-kata kindyah tersebut suami menghendaki tatak, maka talak

terjadi dan jika tidak maka menjadi fasakh.rs Alasan mereka adalah bahwa

asal hukum khuluk itu adalah fasakh Alasan ini terdiri di atas pemahaman

mereka terhadap firman Allah dalam surah al-Baqarah lZ.229 dan 2301.

Menurut sebagian mazhab Sydf i berpendapat khuluk itu adalah fasakh

karena dalam surah al-Baqarah [2:229] ditentukan bahwa talak yang dapat

dirujuk itu adalah dua kali didasarkan pada firman Allah:

I .t. .l - - I o, b"e iV *i r*;y'bi ;i * rp,"trCtt- ooi Jitni
'i+ay ,;i $L t:*)"*i tiA-oi't14 i**t, *\LU oi

,u 
@)... y o6i t1 +1q y ii t';- q- $i

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuh) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik tidak halol bagi kamu
mengambil kcmbali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepatlu mereka,
kccuali kaluu kcduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum
Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menialankon hubum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas,keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...,

r'Kamil Muhammad \Jwaidah, Fiqih wanLla, dircrjcmahkan oleh Muhammad Abdul
Ghaffar E.M dibuku asli yang berjudul, Al-Joni' Fi Fiqh An-Nisd Jakarta: pustaka Al-
Kautsar, 2004, h. 2144.

rislamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, h.93.

'6Q. S. Al-Baqarah [2] : 229.

rTDepartemen 
Agam a Rl, Al-Qur'an dan Terjenahnya, h. 45.
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Dalam potongan ayat selanjutnya juga dijelaskan tentang bolehnya talak

atas permintaan istri dengan menebus diinya (iwa$. Kemudian menurut

mazhab Syifi'I, hal yang menerangkan bahwa khuluk ini adalah fasakh adalah

atas pemahaman mereka terhadap ayat selanjutnya, yaitu dalam ayat230

I

''@... ':,ji vii'€*r s;'E,b 
"iJ+Ji@ 

oy
Artinya:

Kemudian jika si suami mentalalmya (sesudah talak yang kedua), malu
peremeuan itu tidak lagi hala! baginva hingga dia kawin dengan suami yang
lain...te

Pada ayat tersebut menyatakan bahwa jika suami telah menjatuhkan

talak yang ketig4 maka istri tersebut tidak halal lagi baginya sampai istri

tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian istri tersebut

menceraikan suami yang bam dinikahinya itu. Jika dikatakan khuluk itu

termasuk talak, maka junlah bilangan talak bukanlah tiga tetapi empat. Oleh

karena itu ditegaskan kembali bahwa khuluk menurut mazhab Sy6fi'I bukan

termasuk talak, namun disebut fasakh.2o Namun sebagian mazhab Sy6fi.i

berpendapat bahwa khuluk itu adalah talak karena lafaz khulu itu hanya

dimiliki oleh suami. Dari perbedaan pandangan kedua mazhab yang mencolok

inilah penulis merasa tertarik untuk meneliti secara mendalam dan

menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

rrQ. 
S. Al-Baqarah [2t : 230.

reDepartemen AgamaRl, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.46

eHasan Ayyub, Fil ih *eluorga,h.3l2.
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Selain itu dalarn Undang-undang atau hukum positif yang berlaku di

Indonesia yaitu dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) masalah ktruluk tidak

dijelaskan secara detail. Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini

juga terbatas. Di dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana khuluk

terjadi secara khusus serta penyelesaian khuluk terscbut, Apalagi pada saat

sekarang sering terjadi perceraian datang dari pihak istri.2l

Berdasarkan penjelasan tersebut lerlihat dengan jetas perbedaan dua

pandangan dua mazhab di atas dalam mcmahami ayat Alquran, sehingga

timbul permasalahan apa yang mendasari perbedaan pemaharnan terhadap

ayat tersebut dan bagaimana relevansinya dengan Undang-undang yang

berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut tentang perbedaan yang terjadi seputar permasalatran khuluk, mengingat

di lndonesia sendiri perkara khuluk (cerai gugat) banyak terjadi. Formulasi

judul dalam penelitian ini adalatr KHULUK MENURUT MAZHAB

MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I,

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi nrmusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum khuluk menurut mazhab Maliki dan mazhab

Syaf i;

2. Bagaimana p€rsamaan dan perbedaan tentang hukum khuluk dalam

mazhab Maliki dan Syaf i;

zrRahmat Hakim, lra kun perkawinan Islam, Bandung: Pustaka sctia, 2000, h. 175
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3. Bagaimana relevansi pendapat antam dua mazhab tersebut dengan hukum

ktuluk berdasarkan UU Perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesiq,

C, Tujuan Penelitian

Berdasarkan nrmusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

penulisan dalam penelitian ini ialah untuk:

l. Mengetahui hukum khulul mer:u-ut mazhab Maliki dan mazhab Syafi.i.;

2. Mengetahui persamzum dan perbedaan pandangan mazhab Maliki dan

mazhab Syafi'I tentang hukum khuluk;

3. Mengetahui relevansi pendapat antara dua mazhab tersebut dengan hukum

khuluk berdasarkan UU perkawinan dan I(HI yang berlaku di Indonesia;

D. Kegunaan Pcnclitien

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi kepada dua bagian

yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

l. Kegunaan Teoritis

a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuwan Fikih,

khususnya tentang perceraian dengan cara khuluk;

b. Dalam hal kepentingan ilrniah, diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang

hukum Islam;

c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran fukaha lebih

lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti

lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakrrkan secara

berkesinambungan;



2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) palangka Raya;

b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya

khazanah literatur kesyari'ahan bagi kepustakaan Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) palangka Raya

c. Dapat diketahui oleh masyarakat Islam tentang kedudukan hukum

khuluk tersebuq

E. Penelitien Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran yang telah dilakukan, ada beberapa orang

yang telah melakukan penelitian tentang khuluk (cerai gugat) ini. Di antaranya

adalah:

l. Dina Trasmiadji dengan judul penelitian *KEILENANGAN \ENGADILAN

AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT

DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPNDAH AGAMA (Studi

Kasus di Pengadilan Agama Klaten),,. Fokus penelitian ini yaitu pada

permasalahan mengenai kewenangan dan dasar hukum yang dapat

digunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara cerai

gugat dengan alasan salah satu pihak berpindah agama; fallor-faktor apa

yang menyebabkan terjadinya perceraian karena murtad. Hasil yang

diperoleh dari penelitian ini adalah: pertamd, kewenangan pengadilan

Agama Klaten dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan

salah satu pihak berpindah agama didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu asas

l0
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personalitas keislaman dengan penerapan asas personalitas keislaman

merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisahkan dengan dasar

hubungan hukum untuk kesempumaan dan kemutlakan asas personalitas

keislaman harus didukung unsur hubungan hukum berdasarkan hukum

Islam, maka sengketanya mutlak dan absolut tunduk menjadi kewenangan

peradilan agama; kewenangan absolut yaitu kewenangan yang didasarkan

pada keku"saan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara

perceraian yang akad nikatrrya didasarkan pada hukum Islam, dikarenakan

dalam kasus I dqn kasus II akad nikah dilakukan di KUA Kabupaten

Klaten maka yang berhak mengadili adalah pengadilan Agama Klaten;

kewenangan relatif yaitu kewenangan yang didasarkan pada tempat

domisili Pemohon, dikarenakan dalam kasus I dan kasus II pemohon

berdomisili di wilayah hukum Klaten maka yang berhak mengadili adalah

Pengadilan Agama Klaten. Keduq, faktor-faktor apa yang menyebabkan

terjadinya perceraian karena murtad yaitu adanya perbedaan keyakinan

atau agama, dimana perbedaan ini menimbulkan ketidakcocokan diantara

suami istri hingga menimbulkan perceraian.22

2. Husnul Mutaqin, dengan judul penelitian "CERAI GUGAT DENGAN

ALASAN ZINA ( STUDr ?UTUSAN NO.831/pDT.G/2006/pA.pwR),"

Penelitian ini membahas tentang cerai gugat dengan alasan zina. Fokus

yang dikaji dalam penelitian ini adalatr pertimbangan hukum yang

digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat atas alasan zina

_ . 
22Dina Triasmadji, .,Kewenangan pengadilan Agama Dalam Meuyelesaikan pertara Gugat

ccrai Dcngan Alasan Salah satu pihak Bcrpindah ABama (studi Kasus di pengadiran egaia
Klaten)", Skipsi Sarjana: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Marct Surakarta,2d0g.
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studi putusan No. 831/Pdt.G/2006/PA.pwr. Ji Kabupaten purworejo. Hasil

penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang

digunakan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan zina

adalerh: PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU No. l/1974 rentang

perkawinan, dan kompilasi hukum Islam (KHI) serta hujjah-hujjah Syariah

yang terdapat dalam Alquran, al-Hadis, serta doktrin-doktrin atau pendapat

parafukaha yang ada relevansinya dengan perkara tersebut. yaitu, gugatan

perceraian dikabulkan oleh majelis Hakim dengan bcrdasarkan pada

ketentuan pasal 23 PP No. 9/1975 Pasal 116 huruf a KHI dan telah

memenuhi tata cara pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam pasal

14.19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 129 sampai dengan pasal l3l KHI.

Tetapi dalam kasus ini majelis hakim tidak menggunakan alasan

perceraian pada huruf a. Namun, dalam putusan tersebut hakim

menggunakan alasan huruf f. Alasarurya ialah, bahwa alasan huruf a hanya

sebagai salah satu faltor timbulnya pe(engkaran pada rumah tangga,

sedangkan alasan pada huruf f, digunakan dengan pertimbangan bahwa

perceraian dikabulkan karena pertengkaran yang terus.menerus tidak akan

mendapatkan tujuan perkawinan sebagaimana tuntunan syariah. yakni,

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.23

Alasan Zina (Studi Putusan'3Husnul Mutaqin, ,.Cerai Gugat Dengan
No.83 l/Pdt.G2006/Pa.Pwr)", Skripsi Sarjana, yoryakanq 2008.



3. Usman, dengan judul penelitian KHULUK (PENERAPAN DAN

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN OLEH HAKIM DI

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA). Dibawah bimbingan

Prof. Drs. H. Asywadie Syukur, Lc. dan prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.H.

Tcsis, Pada Progmm Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 200g.

Penelitian ini bertujuan unluk menggambarkan bagaimana penerapan dan

penyelesaian tlrulg' oleh hakim di pengadilan Agama Kota palangka Raya

serta problematika penyelesaiannya antara hukum Islam dan peraturan

Perundang-undangan. Penelitian ini kemudian menemukan bahwa ada dua

bentuk penerapan khuluk oleh hakim, pertama khuluk yang disebabkan

oleh adanya pelanggaran taklik talak oleh suami dan kedua adalah khuluk

murni yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran taklik talak. Untuk

membedakan kedua jenis perkara khuluk ini para hakim juga melakukan

upaya dengan membuat kategore perkara cerai gugat sebagai indikator

khuluk murni yaitu: pertama, gugstan cerai yang diajukan oleh isteri

temyata terbukti di persidangan suami tidak bersalah, kedua, kedua-belah

pihak tidak mungkin lagi untuk dapat didamaik an dan ketiga adwrya

kesepakatan antara suami isteri menyangkut perceraian dan tebusannya.

Jika perkara khuluk ini belum jelas tuntutannya di persidangan maka

hakim berinisiatif memberikan tawaran penyelesaian dengan jaran khuluk

sebagai jalan keluar. Hakim juga dapat menentukan jvriah iwadh yang

harus dibayar isteri kepada suaminya didasarkan pada jumlah kerugian

yang diderita oleh suami. Probtematika yang dihadapi hakim dalam upaya

t3



penyelesaian perkara khuluk antara hukum Islam dan peraturan

Perurdang.undangan adalah: Alasan khuluk dalam Islam lebih tonggar

dibandingkan dengan alasan perceraian atau khuluk yang diatur dalam

peratuan perudang-undangan, karena adanya pnnsip mempersulit

te{adinya perceraiar; sehingga memungkinkan juga bagi hakim yang lain

untuk menolak perkara dimana si penggugat tidak mempunyai alasan yang

kuat untuk bercerai. khuluk yang diminta isteri meskipun suami tidak

bersalah, secara hukum materiil dalam Islam dapat dibenarkan, mcskipun

dalam hukum formal di Indonesia pada dasamya gugatan dapat diajukan

jika si penggugat hak-haknya dilanggar, namun jika tidak ada pelanggaran

hak maka gugatan dapat ditolak. Kesepakatan dalam khuluk temyata

tidaklah mutlak diterapkan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari

adanya kesewenang-wennngan suami terhadap isterinya.2a

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, sepanjang

pengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang khuluk menurut

mazhab Maliki dan sydf i. oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan fokus penelitian terhadap kedudukan khuluk tersebut

dengan membandingkan pendapat mazhab Maliki dan SyAfi.i yang memiliki

perbedaan pandangan tentang kedudukannya.

t4

. T:rq, $uluk (Penerapan Dan problematika penyetesaian Oleh Hakim Di pengadilan
Agama Palangka Raya), Tesis, pada program pascasarjanaiAlN Antasari Banjarmasin, iOOg.
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F. Kerangka Teori

Teori yang akan

penelitian ini adalah

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam

teori kaidah usuliyyah lugctwilyah yailu kaidah

kebahasaan dalam ilmu usul fikih ketika memahami nasrr. Teori usuliyyah

lugor,ttiyyah atau kajian kebahasaan melalui metode-metode usul fikih banyak

menyclesaikan persoalan perbedaan pemahaman makna yang telah dipahami

dari sigot nas. Nas sendiri didatangkan untuk menjelaskan makna atau

menetapkan makna" oleh karerra itu makna adalah asli dari ungkapan nas dan

juga disebut arti asal nas.26 Penggunaan teori ini telah banyak dilakukan untuk

memahami perbedaan pendapat yang ada di kalangan para fukaha. Di

antaranya adalah dalam pemahaman makna kata (,rJ) lamisa yang diambil

dari redaksi (:Li ..-i;D. Menurut maz.hab Hanafi kata tersebut bukan berarti

berscntuhan kulit, namun bersentuhan antara laki-laki dan percmpuan dengan

disertai syahwat atau melakukan hubungan seksual. Sedangkan menurut

mazhab Sydfi'r kata tersebut dianikan dengan menyentuh secara langsung

atau bersentuhan kulit disertai ataupun dengan tidak disertai syahwat maka hal

tersebut termasuk hal yang membatalkan wudhu.27

2sAbdul wahaf Kh araf, Kaidoh-kaidah Hu*um rsran, diterjemahkan oleh Noer rskandar
al-B-arsany dengan buku asli yang berjudul .Iirz lJsul ol-Fiqh, Jakarta: Raja Gramedia penadl
2@2, h.224,

'u lbid.

, .- "M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqh, Jakarta: pT. RajaGrafindo persada, 2000,
h.40.
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Demikian pula halnya perbedaan pemahaman makna kata (t i) Vu"g

diambil dari redaksi (tj 'rl ;q ,1. Menurut Imam Sy6f i, kedudukan wali

nikah dalam perkawinan a&lah sangat penting berdasarkan hadis tercebut.

Sedangkan menurut Imam Hanafi wali nikah tidaklah sepenting yang

dipandang oleh Imam SySf i namun hanya sebagai penyempuma utau nikah

lebih baik apabila ada wali.28

Teori inilah yang digunakan dalam Penelitian ini. Melihat terjadinya

perbedaan pemahaman oleh kedua mazhab ini adalah berdasarkan perbedaan

pemahaman dari nas Alquran maupun hadis.

G. Metode Penelitian

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan (library research) yutu

penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-

literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik disebut

penelitian normatif dalam hukum Islam, disebut normatif karena

penelitian hukum dokriner, juga disebut sebagai penelitian pustaka atau

studi dokumen. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data

sekunder yang ada di perpustakaarl yang digali dengan cara melakukan

penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan

dengan permasalahan yang diteliti.2e

h. l 14 - 117.

"tbid.,h. t3l.
zeBambang 

Soenggono, Metode Penelitian Hukun, Jzkarta'. Raja Grafindo Penada, 1990,
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Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.30

Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara apa

adanya dengan cara penalaran terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini

penulis menggambarkan konsep khuluk menurut pemikiran mazhab

Maliki <tan mazhab SyEf i secara apa adanya.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini digali dari bahan primer, sekunder dan

tertier. Ketiga bahan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan primer, yaitu bahan pustaka tersebut sebagai sumber

utama dan bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan

hukum primer terbagi menjadi du4 antara lain:

l) Alquran, Hadis, dan Kitab Ushul Fikih

2) Bahan primer bagi mazhab Syefi,I, antara lain Ringkasan

Kitab Al-Omm diterjemahkan oleh Imron Rosadi dibuku asli

yang berjudul Al-Omn karangan Imam Ab[ AbdullEh

Muhammad bin Idris As- Sydfi.i yang diterbitkan oleh pustaka

Azzam Jakarta pada tahun 2008 M, Tedemah Nailul Aulhar lilid

VII diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthafa dibuku asli yang

berjudul Nailul Aurhar Jilitl VII kanngan Imam Muhammad Asy-

Syaukani yang diterbilkan Asy Syifa Semarang pada tahun 1994

-, -'oData deskriptif yaitu merupakan penggambaran secara apa ailanya, ranpa dibumbui
analisis ataupun pandangan pribadi peneliti, Deskriptif merupakan p€nggambaran gagasan
manusia taDpa suatu analisis yang bersifat kritis. Lihat M. Deden trawan (id,), Tratlii-Baru
Penelitian Agama lslsn (Tinjauqn AnlqrDisip!in nu), Bandung: Nuans4 2001, h. 6g.



dan kitab atau buku lainnya yang membahas tentang kedudukan

khuluk menurut mazhab Sydfi'I.

3) Bahan hukum primer mazhab Maliki, antara lain Tarjamah aI

Muwalla' diterjemahkan oleh Adib Bisri Musthofa dibuku

asli yang berjudul al-Muwaud' karangan Al-Mefiki Ibn Anas,

yang diterbitkan oleh Asy-Syifa Semarang pada tahun 1992 M,

Tarjamah Biddyatul Mujtahid diterjemahkan oleh M.A

Abdurahman dan Haris Abdullah dibuku asli yang berjudul

Biddyatul Mujtahid karangan AbU Al-Walid Muhammad bin

Ahmad Al-Rusyd (lbnu Rusyd) yang diterbitkan oleh Asy-Syifa

Semarang pada tahun 1990 M , dan kitab atau buku lainnya yang

membahas tentang kedudukan khuluk menurut mazhab Maliki.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer, antara lain seperti Alquran terjemah,

Asbabfrn Nuzul, Asbabill l/urzd, buku-buku tafsir, kitab-kitab Hadis

dan syarahnya.

c. Bahan hukum tertier, merupakan bahan yang memberi petunjuk

ataupun suatu penjelasan akan bahan hukum primer dan

sekunder s€perti kamus-kamus, ensiklopedia serta jumal-jumal Islam.

l8
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3. Penyajian Data

Data-data yang dikumpulkan disajikan dengan mctode deduktif.

Disebut deduktif karena membahas suatu pemrasulahan yang bersifat

umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.3r Datam penelitian ini

Penulis akan membahas permasalahan khuluk dari yang bersifat umum

dilanjutkan dengan pembahasan khuluk secara khusus yakni yang menjadi

fokus dalam penelitian ini yaitu khuluk yang dilakukan oleh seorang istri

kepada suaminya.

4. Analisis Data

Data.data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan

metode komparatiP2 dan metode analisis isi (content analysis)31 serta di

analisis melalui kaidah-kaidah atau metode dalam ilmu nsfiul fikih.

Metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran mazhab

Maliki dan mazhab Sy6f i tentang khuluk. Metode conlent analysis dalam

penelitian ini digunakan untuk menganalisis substansi pemikiran ulama

yang bersifat normatif dan dasar hukum yang digunakan mereka dalam

3rBambang soenggono, Metode Penelitian.h. 37-8-

3?Menurut Aswami Sudjud yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, dengan penelitian
komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-
bend4 tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik tedladap orang, kelompok,
terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandsngan oran&
group atau ncgara, tcfiadap kasus, tcrhadap orang, pcristiwa atau tcrhadap idc-idc. Lihat
Suhanimi Arikunto, Prosedur Penelitiqn (Suatu Pendekalqn Prakiek), laka(ta]. Rineka Cipta,
2002,h.236.

33sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri metode content analysis (analisis
isi) dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang benifat normatif. Isi teks Alquran dan
pemikir:an Fukaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah - kaidah lain yang dikenal seperti
kaidah ashul dan kaidah Fikih. Lihat Cik Hasan Bisi, Penuntun Penyusunan,h. 53.
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menetapkan kedudukan khuluk serta relevansinya dengan Undang-Undang

yang berlaku sekarang dan dengan keadaan sekarang.

H. SistemrtikaPembahasan

Demi mencapainya kemudahan dalam penelitian ini, maka penulis akan

mengklasifikasikan isi dari skripsi ini melalui sistematika pembahasan. Skripsi

ini tersusun atas lima bab yang terdiri dari:

l. Bab I yang juga merupakan bab pendahuluan yang berisi latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

2. Bab II mendeskripsikan teori-teori umum tentang khuluk yang memuat

pengertian khuluk, dasar hukum khuluk, syaralsyarat khuluk.

3. Bab III yang meliputi perkembangan mazhab Maliki dan mazhab

Syafi'r, tentang biografi kedua Imam besar ini yakni Imam Maliki dan

Imam SyIf i, yang biograti keduanya ini diawali dengan kehidupan awal,

guru-guru, murid-murid, karya-karya dari kedua Imam mazhab serta

dasar-dasar hukum yang diambil oleh kedua Imam dalam menetapkan

hukurn

4. Bab IV menjabarkan pendapat-pendapat dua mazhab tentang khuluk

kedudukan hukum ktuluk, persamaan dan perbedaan pendapat dua

mazhab tentang kedudukan khuluk dan refleksi serta relevansinya

terhadap peratuan pemerintah.

5. Bab V penutup, yang memuat kesimpulan dan saran mengenai

kedudukan khuluk menurut kedua mazhab.





BAB II

TEORI-TEORI UMUM YANG BERKAITAN DENGAN KHULUK

A, Pengertian Khuluk

Secara etimologi, khuluk berasal dari bahasa Arab yaitlu khala-a yang

mempunyai makna menanggalkan atau membuka pakaian.l Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia khuluk didefinisikan ,'perceraian atas permintaan

pihak perempuan dengan membayar sejumlah urmg atau mengembalikan

maskawin yang diterimanya".2

Menurut Amir Syarifudin khuluk ialah permintaan perceraian oleh istri

kepada suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada

suaminya. Apabila suami menerima dan menceraikan istrinya atas dasar uang

ganti itq maka putuslah perkawinan antara keduanya.3

Adapun secara terminologi, khuluk berarti talak yang diucapkan isteri

dengan mengembalikan mahar yang pemah dibayarkan suaminya. Artinyg

tebusan itu dibayarkan oleh seorang isteri kapada suaminya yang dibencinya

agar suami itu dapat menceraikannya.a Berdasarkan pendapat ini, maka

menurut penulis, khuluk adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam

21

retabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, /(onr us Konlemporer Arab lndonesia, yoryakana:
Multi Karya Grafik4 1998, h. I 152.

zDepdikbud, ,(ozrzs Besar Bahasa lndonesia, lali rta: Balai Pustak4 1995, h. 565.

'Amir Syarifuddin, H, Lan Perkowinqn,h.232,

aHasan Ayyub, Fikih Keluarga. h.305.
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5 ...* LGi r+ c .# aG )r ;'fr t;l' 4- $i "ir+ 
Av"...

Artinya:

...Jilra kamu khowatir bahwa keduanya (suami isteli) tidak dapat nenjalankan
hulatm-hukum Allah, maka tidak adu dosa atas lScduunya tentang bayaran
yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...6

Menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya al-Misbah mengatakan

bahwa dalam surah al.Baqarah 12:2291 ini suami mengalami kerugian ganda

jika istrinya melakukan ulah atau kedurhakaan kepada Atlah atau suaminya.

Kerugian pertama adalah tidak terciptanya ketenangan yang merupakan tujuan

kehidupan rumah tangga dan kerugian kedua adalah hilangtya mas kawin dan

uang belanja yang pemah diberikan dalam rangka melaksanakan perkawinan.

Di sisi lain istri pun dapat mengalami kesulitan jika suami menganiayanya tapi

enggan menceraikannya tetapi sang suami tidak menegakkan ketentuan AIlahT

5Q. 
S. Al-Baqarah [2] : 229.

6Departemen 
Agam a&1, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 55.

TQumisy Shihab, Tafsir al-Misbah, lakarta: Lentera Hati, 2002, Jilid l, h. 462.

dengan cara isteri menebus dirinya dari ikatan perkawinan dengan alasan-

alasan yang dibenarkan oleh Syar'i.

B, Dasar Hukum Khuluk

Adapun dasar-dasar hukum ktuluk yang digunakan ulama mazhab

terhadap kedudukan khuluk, antara lain:

a. Alquran
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Asbabun nuzul dari ayat tersebut ialah dari kejadian Habibah binti Sahl

adalah istri Tsabit bin Qais. Pada suatu ketika dia dipukul oleh suaminya

sehingga mengalami patah tulang. Oleh Karena itu Habibah datang

menghadap Rasulullah pada waktu beliau setelah melakukan salat Subuh

untuk mengadukan peristiwa yang dialami. Kemudian Rasulullah SAW

memanggil Tsabit bin Qais dan Rasulullah SAW bersabda kepadanya:

"ambillah sebagian harta kekayaannya dan ceraikanlah dia,'. Tsabit

berkata:"adakah yang demikian itu diperbolehkan, wahai Rasulullah? Jawab

beliau:"ya, boleh". Kata Tsabit:"aku memberi mahar kepada habibah dua

bidang kebun, yang kedua bidang kebun itu sekarang berada padanya,'. Sabda

Rasulullah:"Ambillah dua bidang kebun itu dan ceraikan dia, maka Tsabit bin

Qais pun mcnceraikan Habibah.E

tiw e:4 frvt cti 3rs1 si Jr :r;i j,1i 6g
./,

' @, (i *Y ea:,:ntL:6i"q"'i-, \LA \t

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu
telah memberikan kepada seseorong di ontara mereka harta yang banyat<,
maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
apalrnh kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta
don dengan (menanggtng) doso yang nyata."'

Artinya:

Mujab Mahali,,{s6obun Nuzul, stutli pcdaloman al-quron, Jakarta: Raja Grafindo,2002,
8

eQ. S. An-Nisa [4] : 20

roDepartemen 
Agarn aPtl, ll-Qur'an dan Terjemahnya, h. ll9

h. 106.
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Ahmad Mustafa al-Maragi mengatakan bahwa para suami apabila

bermaksud mengganti istri yang tidak di senangi dengan istri yang baru,

lantaran sudah tidak tahan bersabar hidup denganny4 sedangkan isteri

tersebut belum (tidak) melakukan perbuatan Fahisyah secara jelas dan telah

memberikan padanya harta yang dibayar kontan atau telah mengikat akan

membayarkan kepadany4 sehingga hal itu merupakan hutang yang harus

dilunasi, maka jangan mengambil sesuatu pun darinya. Bahkan harus

membayarkannya secara utuh sesuai dengan perjanjian

Pada ayat selanjuhrya beliau mengatakan bahwa merupakar, kebiasaan

bagi kaum Jahiliyah apabila bermaksud menalak istrinya, maka mereka

menuduhnya berbuat zin4 sehingga istri takut padanya dan mau menebus

dirinya dari suami dengan mengembalikan mahar yang pernah ia berikan

kepadanya.rrAdapun sebab ayat ini diturunkan karena orang-orang Jahiliah

apabila bercerai dngan istrinya biasa mengnmbil hartaJrarta yang telah

diberikarurya sebagai mahar. Setelah Islam hadir ke tengah-tengah merek4

cara ini masih sering terjadi dikalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu pada

suatu ketika Umar bin Khattab berkata: ingatlah, jangan sekali.kali kamu

mengambil kembali harta yang telah kamu berikan kepada istrimu, sebab

demikian itu perbuatan yang mulia di dunia dan termasuk takwa kepada

Allah.r2

_ 
rf Ahmad Mustafa Al-Marag| Terjemah Talsir al-Maragi juz 2,3 dan 4, Semarang Karya

Toha Putra, 1992, h.387-E.

r2Muiab Mahali,ls babun Nuzut, h.216.
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Artinya:

Mereka adalah paktian bagimu, dan kamupun adalah pokttiun bagi mereka.tr

Sayyid Qutb dalam kitab tafsimya Fi ZhilAli eur an mengatakan

pakaian adalah penutup dan pelindung. Demikan pu.la hubungan antar suami_

istri ini, masing.masing menutupi dan melindungi yang lain. Islam

membimbing makhluk manusia dengan segala realitalya yang ada, yang

menerima pembentukan dan fitrahnya sebagaimana adanya dan menuntunnya

menuju ketinggian dengan eksistensinya. Islam yang memiliki sudut pandang

seperti ini, memenuhi tuntutan daging dan darah, meniupkan n:rias lembut ini

kepadanya dan menyelimutinya dengan selimut yang lembut ini pada waktu

u'qd+d''€)...'#;aeii

l5yang sama.

b. Hadis

7"; ;f i i; G L'n';1t :sra' *l' # !j'i! $'L

)
'e'C:it, i' j "_r .fi- : L:*'{- : * i,",* Ct|lt

JY

CJ

tVa tJe

*,

t.)
.t

Lcr ( a -
fqil,f

,"f,
1- 1 ,.. i>
U t^{.1, dJJv i'r;t o ,c

U 6,
,l->

t3Q. s. Al-Baqarah [2] : t 8?.

r'Departemen 
Agam aRI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,h.34,

"sayyid Quthb, Tafsir fi Zhitdti eur,an,Jakarta:Robbani press, 2003, h. 396
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l, 
j ::,,1w';<jr'r; i'ii o \, *,t': i.t g y,$

J*'fr ' U[i t11 t;. *st # r- : i D *', * it'*

Artinya:

Bersumbcr dari lbnu Abbas, ia berkttta: ', tsterinya Tsctbit bin euis bin
Syammas datang kepada Rasulullah SAW. Lalu berktta: .,yo Raiulu ah,
sesungguhnyu suyu tidak mencela dia (suaminya) di datum mosalah ukhlak
alau agomdnya, telapi sayu tidak menyenangi kekufurannya didakm Islam',.
Rasulullah SAll bertanyu: "Maukah komu mengembulikan kebunnya
kepadanya? " perempuan itu menjawab: 'Mau,. Maka Rasulultah SiW
bersabda ft,cpada Tsahit): "Terimalah kebunmu itu dan Talakluh Isterimu
dengan Talak Sarz. " (tlR Bukhari dan Nasa-iy).17

Dalam Hadis tersebut menunjukan bahwa Tsabit tidak tercela,

sedangkan permintaan perceraian datang dari istri yang takut tahwa dia tidak

mampu menjalankan perintah Allah, dia tidak dapat menunaikan

kewajibannya sebagai serang istri. Nabi Muhammad SAW mengij inkan

wanita rurtuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan mahamya

kepada suaminya sebagai ganti rugi atas pembebasan yang telah diberikan

kepadanya. I8

C. Syarat-Syarat Khuluk

Ada beberapa syarat bagi pasangan suami istri untuk bisa melakukan

khuluk, syarat-syarat itu adalah:

l. Seorang istri boleh meminta kepada suaminya unhrk melakukan khuluk

jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan ia merasa takut tidak

'6Abi Abdillah Muhammad lbn lsmail ibn Ibrahim ibn Mughirah afBukhari, .fatlr
Bukharl luz S,Beintt: Dar al-Fik, t.t.,h. l70.

rTMuhammad Nashiruddin Al-Albani, Sh ahih Sunan An-Nasai, diterjemahkan oleh
Fathurahman Zuhdi, jakarta: Pustaka Azzam ,2006., h.779.

rEA. Rahman l.Doi, Perkuwinan dalan, h,l15,

''( .srf'.1iiri, p
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akan menegakkan hukum Allah SWT. Ishi juga harus berada dalam

wilayah suami dalam arti istrinya masih berada dalam idah raj,i.Istri juga

telah mampu bertindak atas harta karena untuk keperluan khuluk, istri

hams meyeralrkan harta. Untuk syarat ini istri harus seorang baligh,

berakal, tidak berada di bawah pengampuan dan sudah cerdas bertindak

atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini, maka yang melakukan

khuluk adalah walinya, sedangkan uang tebusan dibebankan kepada

hartanya sendiri kecuali keinginan dari pihak wali.

2. Khuluk itu hendaknya dilakukan suami tanpa dibarengi dengan tindakan

penganiayaan yang dilakukan oleh suami. Jika pihak suami melakukan

penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuzrtu pun dari isterinya.

Apabila suami belum dewasa atau sedang dalam keadaan gil4 maka yang

akan menceraikan adalah walinya, demikian pula keadaanya seseorang

yang berada di bawah pengampuan karena kebodohannya, maka yang

menerima permintaan khuluk istri adalah walinya.

3. Adanya uang tebusan atau ganti rugi, mayoritas ulama menempatkan uang

tebusan sebagai syarat yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya khuluk.

Uang tebusan itu tidak ada batas tertentu dan bahkan boleh melebihi

ukuran mahar yang diberikan suami waktu akad perkawinan sesuai dengan

kesepakatan antara suami Jan istri.
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4. Sigat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam

ungkapan tersebut dinyatakan uurg ganti atau uang tebusan. Mayoritas

ulama berpendapat bahwa $igat itu merupakan satu rukun yang tidak

boleh ditinggalkan. Ucapan khuluk ada dua macam:

a. Menggunakan lafaz yang jelas dan terang, seperti : .,saya khuluk kamu

dengan iwadh sebuah sepetlu motor',,

b. Menggunakan lafaz kinayah yaitu lafaz yang tidak langsung berarti

peroeraian tapi dapat digunakan untuk khuluk. 'ferjadinya khuluk

dengan lafaz kinoyah ini disyaratkan harus disertai dengan niat,

sepefii: "pergilah pulang ke rumah orang luamu dun kamu memhayar

iwadh sebanyak satu iuta rupiah',.te

5. Khuluk itu berasal dari pihak isteri dan bukan dari pihak suami dan adanya

alasan yangjelas untuk terjadinya khuluk tersebut.2o

D. Hal-Hal yang Membolehkan adanya Khuluk dan yang tidak

Membolehkannya.

Istri yang cakap boleh mengadakan khuluk untuk dirinya, sedang hamba

perempuan tidak boleh mengadakan khuluk untuk dirinya kecuali dengan izin

tuannya. Disepakati pula bahwa istri yang bodoh adalah bersama walinya,

yakni bagi fukaha yang menetapkan adanya pengampuan atasnya. Batasan

yang membolehkan adanya khuluk dan yang tidak adalah memperhatikan

barang yang dijadikan tebusan dalam proses khuluk. Jika barang itu adalah

'eAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinon, h.235.

2oHasan Ayyub, Fi*rr, h. 309.
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sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka khuluk dianggap sah. Sedangkan

bila barang itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperjualbelikan, maka khuluk

ini tertolak.

E. Pengaturan Khuluk dalam Undang-Undang

Khuluk sebagai salah satu benhrk putusnya perkawinan tidak diatur sama

sekali dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.21 Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam, masalah khuluk ini tidak dijelaskan secara detil.

Oleh karena itu, pasal yang membahas masalah ini juga sangat terbatas. Di

dalam KHI, tidak dijelaskan suatu proses bagaimana khuluk tejadi secara

khusus serta penyelesaian khuluk. Pasal yang langsung berkaitan dengan

khuluk yaitu pasal 124 dan pasal 16l, serta pasal ll9 ayat (2) b.r, KHI

memberikan prosedur khusus melalui pasal 148 yang lengkapnya sebagai

berikut

Pasal 148

l. Seorang istri yang mengajukan gugatan dengan jalan khuluk

menyampaikan permohonannya kepada pengadilan ag:rma yang

mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

2. Pengadilan Agama selambatJambatnya satu bulan memanggil isteri dan

suaminva untuk didengar keterangannya masirrg-n:asing.

3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan

tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.

2rAmir Syarifudin, flztunt Perkowinan lslam Di lndonesia, h.241.

z2ltahmat Hakim, ,, ukum perkawinan,h, 175,
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4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besamya iwadl atau tebusan,

maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami

untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama.

Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi

5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal

3l ayat (5)

6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan besamya tebusan atau iwadl.

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.23

DDepartemen AgamaF.l, Bahan Penyaluhan Hukum, Jakarta, Direktorat Pembinaan
Peradilan Agam4 2004, h.195.





BAB III

PERKEMB.A,NGAN MAZHAB MALIKI D.AN M.A,ZHAB SYAFI'I

A. MAZHAM MALIKI

Perkembangan Mazhab Meliki

Mazhab Maliki adalah maztrab fikih kedua dalam urutan mazhab-

mazhab fikih besar. Mazhab Maliki dikenal sebagai maztrab aliran hadis

dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi pada

kemaslahatan manusia. Mazhab ini muncul di tempat kediaman pendirinya

yaitu Madinah, melalui halaqah pengajian yang dipimpin imam Maliki

sendiri.r Semula mazhab Maliki hanya berkembang di Madinah dan

sekitarny4 akan tetapi disebabkan murid-muridnya telah tersebar di

seluruh penjuru dunia Islam, maka setelah kembali ke negaranya harus

mengembangkan ilmu yang didapatnya mazhab Mefiki.2

Orang yang berjasa dalam pemyebaran mazhab Maliki di Mesir

diantaranya Abu Muhammad bin AMul Wahab bin Muslim (197),

Abdurahman bin Qasirn (l9l H), Asyhab bin.A.Mil Azis Al.eaisi (20a)

Dan Abdullah bin Hakam (268 H). Ke Afiika utara seperti Asad bin Furat

(142 H), Abdus Salam bin Habib (238 H) dan di Spanyol disebarkan oleh

Yahya bin A,l.Laisi 212 H) kemudian usaha itu dilanjutkan lagi oleh Ibnu

_ rAbdul Azis Dahl?!I, (et.al), ensiklopedia lluhum Islam, aflikel' Miliki, Mazhib", Jakarra:
Iktiar Baru Van Hoeve,, h. 1094.

'Bahri Ghazali, MA, Perbandingan Mwhqb, Jakaia: pedoman llmu Jays, 1992, h,66,

1

3l
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Rasyd (520 H) dan oleh lbul Arabi (460 H).3 Mazhab Maliki sekarang

tersebar di Maroko, Tunisi4 Tripoli, Sudan, Bahraiq Kuwait, dan daerah

Islam sebelah barat, termasuk Andalusia. Sementara itu, di dunia Islam

sebelah timur mazhab Maliki ini kurang berkembang.a

2. Biografi Imam Maliki

a. Awal Kehidupan

Nama lengkap beliau ialah Abu Abdullah Malik bin Anas. Imam

Maliki sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pemah

meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke

Mekah. Madinah ketika itu merupakan pusat p€rkembangan hadis

Rasulullah sAW dan ia sendiri menjadi sakrah seorang periwayat hadis

yang masyhur.s Pada masa kecilnya lmam Maliki dikenal gigih menuntut

ilmu, kehidupan sehari-harinya dimulai dengan menghafal Alquran dan

kemudian menghafa.l sejumla hadis Rasulullah SAW. Kegemarannya

menyanyi di masa kecil segera ia tinggalkan setalah mendapat nasihat dari

ibunya agar belajar hadis dan fikih. Belajar hadis waktu itu sangat

tergantung pada daya hafalan, Maliki pada masa kecilnya terkenal sangat

gemar menghafal dan daya hafalnya kuat.6 Atas piliharurya sendiri imam

Maliki bertempat tinggal di bekas rumah kediaman AMullah bin Mas,ud

. - ^ 
3Asywadie 

S yr*ur,L.c, penganar lmu FiLih Dan ushr, Frt rr, sumbaya: Bina IImu, I 990,h.33

._ llf-Pllf:* EnsiHopedio hlam, artikel"Malih Imam,,, Jakarra: lchtiar Baru VanHoevg 200l,jilid 5, h.l4O.

5Ibid

tAMul Aris Dahlan (ct.al), ensiHopedia Hukan, h. 1092.
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r.a., salah seorang sahabat terdekat Rasulullah SAW. Rumahnya diatur

demikian baik, hal itu dimungkinkan karena kecukupan rezeki yang

diperolehnya. Ia menerima gaji dari Baitul Mal di samping hadiah-hadiah

yang diterimanya dari para penguasa yang membenarkan dan mendukung

pemikiran fikihnya yakni bahwa seorang ilmuwan seharusnya tidak

melibatkan diri dalam kesibukan mencari nafkah.T Adapun sebab kematian

imam Maliki para ahli sejarah berbeda pendapat, ada yang mengatakan

karena fatwanya tentang ketidakabsahan talak bagi perempuan yang

dipaksa kepada suaminya untuk menalak istrinya dan ada pula yang

mengatakan disebabkan fatwanya yang mengatakan seorang yang

memisah diri dari jamaah tidak dapat dijatuhi hukuman mati terkecuali

khalifahnya seperti tJmar bin Abdul Azis. Fatwa ini jelasnya menyinggung

pemerintah pada masa itu sehingga pemerintah menangkap dan

memas.rkannya kedalam p€njara serta dijatuhi hukuman cambuk yang

menyebabkan beliau jatuh sakit yang membawa kepada ajalnya. Beliau

meninggal pada tahun 179 H dalam usia 87 tahun.s

b. Guru-Guru tmam Maliki

Guru yang sekaligus menjadi sumber penerimaan hadis Imam Maliki

adalah Nafi bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zvhi, Abul Zinad, Hasyim

bin Urwa, Yahya bin Said al-dnsari dan Muhammad bin Munkadir.

Gurunya yang lain adalah Abdunahman bin Hurmuz, seorang tsbiin ahli

7H.M.H.Al-Husaini, 
Riwayr/t Sembilsn Imam Fiqih, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, h

270.

EM.Asywadie Syukur,L.C, Pengantar Ilmu, h.33
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hadis, fikih, fatwa dan ilmu berdebat.e Sedangkan guunya dalam bidang

hukum Islam adalah Rabi'ah ibn Abd Rahman atau dikenal dengan

Rabi'ah a-Ray, Ibnu Syihab al-Zuhri adalah salah seorang ahli fikih dan

ahli hadis, pada zamannya dialah ulama yang paling mengetahui sunnah.t0

c. Murid-Murid Imam Maliki

Imam Maliki mempunyai banyak murid dalam meneruskan kaj ian

fikih dalam alirarurya. Yang paling berperan dalam penger.bangan aliran

frkih Imam Maliki ini antara lain:

l. Abdunahman bin Al-easim

AMurrahman bin Al-easim berguru kepada Imam Maliki selama 20

tahun hingga matang dalam fikihnya ia tidak mencampuradukan ilmu

Imam Maliki dengan ilmu yang lainnya. Ibnu al-easim telah mencapai

tingkatan mujkhid mutlak, hingga Asad bin Furat dari sahabatsahabat

Abu Hanifah di lrak memfatwakan har tersebut, kemudian fatwa tersebut

dikembangkan di sana. Ibnu easim dikenal dari sisi keilmuanny4 takw4

wara dan zuhud sehingga ia tidak mau menerima hadiah dari sultan dan

beliau wafat di Mesir pada tahun 19 I H. I I

Adapun murid-muridnya yang lain ialah Asy-syaibani, Imam Syafii,

Yahya bin Yahya al.Andalusia dan Asad al.Furat ahTunisi. .A.dapun

murid-murid dan penerus imam Maliki yang berasal dari mesir adalah:

eTim 
Penyusun, Ens iklopedia lslan, h. 140

^^^^ .'oJaih 
Mubar ok, Sejarah Dan perkenbangan Hukum Islam, Bandung: Remaja Rosda&arya,

2000, h.80.

rrMuhammad AIi As-Sayis, SeTarai F* ih lslam, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2003, h. 150.



35

Abu Muhammad Abdullah Wahhab bin Muslim

Asyab ibn Abdul al-Kaisi

c. Abdullah ibn Abdul Hakam

d. Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Hakam

e. Muhammad ibn Ibrahim al-Iskandari

f. Asbagh ibn Fajr al-Amawi.12

d. Karya-Karya Imam Maliki

Karya Imam Maliki yang terbesar adalah kttab al-Muwal1a', yar4

merupakan kitab hadis pertama yang disusun dan juga kitab fftih yang

didalamnya dihimpun hadis-hadis dalam tema-tema fikih yang pemah

dibahas imam Maliki, seperti praktek amalan penduduk Madinah,

pendapat tabiin yang ia temui dan pandapat sahabat serta tabiin yang tidak

sempat beliau temui. Kitab al-Muwattd 'ini mulai ditulis pada masa

ktalifah al-Mansur 9(137 H) dan selesai penulisannya pada masa ktralifah

al-Mahdi ( 159 H).r3

Selain al-Muwatyd', beberapa kitab lainnya dihubungkan kepada

imam Maliki, antara lain yzurg terbesar adalah kitab al-Mudowwanah al-

Kubra. Ktab ini adalah catatan seorang murid Imam Maliki, Abdus Salam

bin Said at-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun, kitab ini

r2Muhammad Zuhri, Hu*un lslan Dalom Lintason Sejarah, Jakarta: Rajawali Pers, 1996,

a

b

h. r.

r3Tim Penyusun, Ean i*lopedia Islan,h.l40
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e.

berisi tantang jawaban-jawaban Imam Maliki terhadap pertanyaan-

pertanyaan masyarakat. I a

Manhaj Istinbal Hukum Imam Maliki

Dasar-dasar hukum yang diambil dan dipergunakan oleh Imam

Mafiki adalah sebagai berikut:

1) Alquran

2) Sunnah rasul yang telah beliau pandang sah

3) Ijmak para ularna Madinah, tetapi kadang.kadang beliau menolak

hadis apabila temyata berlawanan atau tidak diamalkan oleh para

ulama Madinah.

4) Qiyas

5) Istislah (Mashalihul Munalah).

Istislah adalah mengekalkan apa yang telah ada karena suatu hal

yang belum diyakini. Adaprn Mashalihul Mursalah ialah memelihara

tujuan'tujuan syara dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak

makhluk. 15

B. MAZHAB SYAFI'I

l. Perkembangan Mazhab SyEfi'I

Terdapat dua fase penting dalam pembentukan mazhab Sydfi'I yaitu

fase pertama yakni fase Imam Syafi'r sebelum berpindah ke Mesir. Pada

fase pertama, Imam Syafii setelah menlusun metodologi lgtinbat (tsul

fikih) sebagai pedoman dalam pembentukan mazhab fikihnya, Imam

raAbdul Azis Dahlan (et.al\, ensiHopedia Hutun,h 1094.

ItM.Ali Hasan, PerD andingan Mazhab, lakarta: Rajawali Pcrs, 2002, h. 199
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Sydf i mulai mengeluarkan fatwa-fatwa fikih yang kemudian dikenal

dengan qaul qadlm atau pendapat lama. Sedangkan pada fase kedu4 yaitu

setelah Imam Syef i pindah ke Mesir, fatwa-fatwa lama beliau (gazl

qadlm) iltirtja:o kembali dengan mengadakan penyempumaan atau

penyesuaian, bahkan diantaranya ada yang diubah dan diganti. Perubahan

ini dipahami sebagai proses menuju kematangannnya yang pendapat-

pendapat tersebut lebih dikenal dengan seb$an qaul jadid atau pendapat

baru. Dari hal ini dapat dikatakan perubahan fatwa seorang mujtahid

adalah mungkin selama masalah-masalah ijtihadiai 6.

Berbeda dengan mazhab-mazhab lai^rnya, mrz-hab Syaf i adalah

satu-satunya maztrab yang tersobar tanpa mendapat dukungan dari

pemerintah melainkan tersebar disebabkan hukum selalu menggunakan

dalil nas dan rasio. Keunikan lain dari mazhab Syef i adalah dalam bentuk

usul fikihnya menggabungkan aliran aht ra'yu dart ahl hadis.tl

Sekarang mazhab Sy6fi'i tersebar dan berkembang di Hijaz

(sekarang Saudi Arabia) dan Mesir. Selain itu mazhab Syaf ijuga tersebar

di negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, Filipin4 Malaysia,

Bnurei Darussalam, Singapura dan lndonesi4 di luar Asia Tenggara

seperti Palestin4 Libanon, Ethopia Urganda dan Samali.ls Perkembangan

begitu pesat dari mazhab Syafii ini tidak lepas dari ulama-ulama yang

l6Abdrl Ari. Drhl- (et.al), ensiklopedia Hukun,h. 1683.

t?M.Asywadie Syukvr, Pengantar llmu,h. 35.

'tAbdut Aris Dahlan (ct.al), ensiHopedia Hukun, h. 1684-
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mengembangkannya seperti Abu Ishak Al-Fairulizabadi, Abu Hamid Al-

Ghazali, Abu Qosim Rofii Izuddin ibn Abdussalam, Muhyiddin an-

Nawawi. Di Indonesia mazhab Sydfi'r dikembangkan oleh Muhammad

Arsyad Al-Banjari, Muhammad Nawawi Al-Bantani serta ulama-ulama

besar lainnya.Ie

2. Biografi Imam Sy6fr'i

a. Awal Kehidupan

Nama beliau adalah abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al.Abbas

bin Utsman bin SyAfi'i, nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah

SAW pada kakeknya Abdullah Manaf. Imam Syaf i dilahirkan pada bulan

Rajab pada tahun 150 H di Gaza, Palestina, beliau menjadi yatim sejak

bayi karena ayahnya wafat tidak lama setelah belaiu dilahirkan. Ibu beliau

bemama Fatimah al-Azdiyah, salah satu kabilah di Yaman. Irnam Sydfi'I

kecil memiliki kecerdasan yang mengagumkan serta kecepatan hapalan

yeng luar biasa.

Beliau pemah berkata: "Saat aku di kuttab, aku mendengar guruku

mengajar ayat-ayal Alquran, maka aku langsung menghafalkarL apabila

dia mendiktekan sesuatu. Belum selesai guruku membacakanya kepada

kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didiktekannya.2o Beliau

pindah ke Madinah untuk belajar fikih kepada Imam Maliki, pada usia dua

puluh tahun sampai imam malik meninggal pada tahun 179 H. Pada tahun

rfu. Asywadie Syukur, Pengantar llma, b. 36.

2oLahmuddin Nasutioa, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Sydf'r, Bandung:
Romaja Rosdakaya, 2001, h. 15.
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184 H, kahtifah Harun Al-Rasyid memerintahkan imam Syafii

didatangkan ke Baghdad bersama sembilan orang lainnya atas tuduhan

menggulingkan pemerintahan. Namun beliau dapat lepas dari tuduhan itu

atas bantuan Muhammad Ibn al-Hasan Al-syaibani, murid dan teman

hanafr, yang kemudian jadi guru beliau.2l Tak lama di Baghdad, Imam

Syefi'I kembali ke Mekkah dengan membaw a ilmu ahl ra'yu, yatg dia

peroleh dari Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani yang bersinergi dengan

ilmu a/r/ Hijaz, yang diperoleh dari lmam Meliki. Pada tahun 195 H,

beliau kembali ke Baghdad yang hrtujuan untuk berdiskusi tentang fikih.

Tidak lama di Baghdad, beliau melanjutkan perjalanan ke Mesir pada

bulan Syawal tahun 199 H. Tak lama setelah tinggal di Mesir, tepatnya

pada tahun 204 H, beliau menghembuskan nafas terakhimya. Konon

beliau sebelum wafat menderita penyakit wasir yang parah, hingga

terkadang jika naik kuda, darahnya mengalir mengenai celananya bahkan

mengenai pelana dan kaos kakinya. Beliau rela menanggung sakit demi

ijtihadnya yang baru di Mesir. Selain itu beliau terus mengajar, meneliti,

dialog serta mengkaji siang maupun malam.22

b. Guru-Guru Imarn Syaf i

Imam SyEf i merupakan ulama sintesis yang beraliran antaru ahl

ra'yu dan ahl hadis (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'I

menimba ilmu kepada Muhammad lbn al-Hasan al-Syaibani yang

merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di

2rAbdul Azis Dahlan (et.al), ensiklopedia Hukun,h. 1680

22lahmuddin Nasution, P embahoruan Hukun.h. 4 l.
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Madinah, beliau belajar kepada tmam Maliki, beliau (Imam Miliki)

dikenal dengan sebutan ail ludrls. Selain itu, beliau juga berguru kepada

ulama-ulama di Yaman, Mekah dan Madinah. Adapun ulama yaman yang

menjadi guru Imam SyEf i yaitu:

l. Mutharaf ibn Mazim

2. Hisyam Ibn Yusuf

3. Umar Ibn Abi Salamah

4. Yahya Ibn Hasan

,{dapun selama tinggal di Mekkah, Imam Syafi.i belajar kepada

beberapa ulama antara lain:

l. Sufoan Ibn Uyainah

2. Muslim Ibn I(halid al-Zauji

3. Said Ibn Khalid al-Kaddah

4. Daud Ibn Abdunahman al-Aththar

5. A,bdul Hamid AMul Azis Ibn Muhammad ad-Dahrawardi

6. Ibrahimlbn Abi Said Ibn Abi Fudaik

7. AMullahlbnNafi23

Selain dua fikih di atas (aliron ra'yu dan hadis), lmarn Syefi,I juga

belajar likih aliran al.A.uza'i dari Umar Ibn Abi Salamah dan fikih al.Laits

dari Yahya Ibn Hasan.

23Syaifudin 
Nur, .f/rr u Fiqh Suqtu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islom,

Bandung: Tafakur, 2007, h.99-100.
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c. Murid-Mudd Imam Sydfi.I

Imam Syif i mempunyai banyak murid dalam meneruskan kajian

fikih dalam alirannya. yang paling berperan dalam pengembangan aliran

fikih Imam SyAf i ini antara lain:

l. Al.Mrzani

Nama asli beliau adalah Abu Ibrahim Ismail Ibn yahya al-Muzani al-

Misri yang lahir pada tahun 185 H serta menjadi besar daram menuntut

ilmu dan periwayatan hadis. Saat Imam SyEfi.i datang ke Mesir pada

tahun 199, al-Muzani menemuinya dan belajar fikih kepadanya. AI-

Muzani dianggap orang yang paling pandai, cerdas serta yang paling

banyak nrenyusun kitab untuk mazhabnya. Beliau meninggal pada tahun

264 H. Adapun kitab karangan beliau antara larn al_Jami ul_Kubfr, al_Jami

aq-$agir, serta yang terkenal al-Mukhtasar a;_$agir.2a

2 Al-Burvairi

Nama beliau adalah Abu ya'qub yusuf Ibn yahya al_Buwaiti, yang

berasal dari Bani Buwait kampung di Tanah ringgi Mesir. Beliau adalah

murid sekaligus sahabat Imam Sy6fi.i yang tertua kebangsaan Mesir dan

pengganti atau penerus Imam Sydfi.I. Beliau belajar fikih dari Imam

Syef i dan mengambil hadis darinya pula serta dari Abdullah bin Wahab

dan dari yang lainnya. Imam Sydfi,i merupakan sandaranya dalam

berfatwa serta pengaduannya apabila diberikan satu masalah padanya.

Beliau selalu menghidupkan malam dengan membaca Alquran dan shalat

2aMuhammas Ali as -Sayis, SejarahFikih. h. 156-7.



serta selalu menggemkkan kedua bibimya dengan berdzikir kepada Allah.

Beliau wafat pada tahun 231 H di dalam penjara Baghdad karena tidak

menyetujui paham Mutajilah yang merupakan paham resmi negara saat

itu, tentang kemahlukan Alquran. Beliau menghimpun kitab at-Jiqh, al-

Mukhtasar al-Kab[r, al-Mukhtasar a;-$agir dan sl-Faraid datam aliran

Sy6f i menjadi satu.2s

Selain mereka berdua, murid-murid Imam Syefi.i yang lain yaitu ar-

Rabiin Ibn Sulaiman al.Marawi, ,A.Mullah Ibn Zubair al.Hamidi, Abi

Ibrahim, Yunus Ibn Abdul ala as-Sadafi, Ahmati il_rri Sibti, yahyah ibn

Wajir al-Misri, Harmalah Ibn yahya AMullah at.Tujaidi, ,Ahmad Ibn

Hanbal, Hasan Ibn Ali al-Jarabisi, Abu Saur lbrahim Ibn Kahalid yamani

al-Kalbi serta Hasan Ibn lbrahim Ibn Muhammad as-Sahab az_Zafarani.26

Karya-Karya Imam Sydfi,i

Adapun beberapa kitab fikih karangan imam Sy6fi.i, seperti kitab At_

Umm dwr al-Risalah yang merupakan rujukan utama para ulama mazhab

Syaf i dalarn fikih dan ushul fikih. Selama itu, kitab lain karangan Imam

SyEf i seperti ol-Musnad yang merupakan kitab hadis Nabi SAW yang

dihimpun dai al-lJmm, sertl ikhtilof al-Hadits yaitu kitab yang

menguraikan pendapat Imam Syiifi .i mengenai perbedaan-perbedaan yang

yang terdapat dalam hadis.2?

"tbid,.h. l5't.

2tim Penyusun, Eru iHopedia lslan, h.329

?laih Mubarok, Sel orsh Dan perkembangon,h. ll5

a
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Beberapa kitab kaidah fikih Imam SyEfi'I yang dikarang oleh ulama-

ulama bermazhab Sydfi'I antara lain:

l. Qawaid al-ahkam fi masalih al-anam karya Ibnu AMussalam (wafat

66 H)

2. Al-asybah wa al-Nazair karya Ibnu Wakil (wafat 716 H)

3. Al-Asybah wa al-Nazair korya Taj al-Din al-Subki (wafat 27l H)

4. Al-Asybah wa al-Nazair karya Jalaluddin as-suyuthi (wafat 9l I H).28

b. Manhaj lqtinDat Hukum Imam Syiifi.I

Adapun dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Sy6li.i dalam

Istinbat hukum, antara lain:

1 . Alquran

2. Sunnah

3. Ijmak

4. Qiyas

5. Istidlal(lstishab).2e

"lbid.

"M.Ali Hu"ur, P erbondingon, h. 212.
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BAB tV

KHULUK DALAM PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI

DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Kedudukan Hukum Khutuk dalam perspektif Mazhab Maliki dan

Mazhab Syifi'I

l. Keduduksn Hukum Khuluk dalam perspektif Mazhab Maliki

Khuluk dalam tinjauan mazhab Maliki merupakan talak. pendapat ini

juga merupakan pendapat dari jumhur ulama. Ibn Rusyd dalam kitabnya

Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa jumhur ulama yang berpendapat

bahwa khuluk adalah talak, menjadikannya sebagai talak ba'in Sugrd. Oleh

karena itu apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa idab maka

penebusannya itu tidak akan berarti lagi. Selain itrl fuqaha yang menganggap

khuluk sebagai talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu tidak lain

merupakan perkara yang menjadikan suami yang kuat dalam pemutusan

ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan

khuluk itu berpangkal pada kehendak (ikhtiyar). Oleh karena itu, khuluk itu

bukan fasakh.r Pendapat ini didukung oleh mazhab Hanati Selain itu, para

ulama yang mendukung pendapat ini antara lain Umar, Ali, lbn Mas,ud, Ibn

Umar, Sa'id ibn Musayyab, Hasan al-Bashri, Atha,, Syura'ih, Asy-Sya,bi,

rAbu al-Walid Muhammad lbtr Ahmad Al-Rusyd (ibn Rusyd), .f.tjenah 
Bidayatul

ytuitahid' diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman dan A. Aaris euiuiiah a-engan u*ri arri
berytdul Biddlyah al-Mujtqhid,semalang: CV. Asy-Syifa', 1990, h. 495.
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Ibrahim, Jabir ibn Zaid, Ats-Tsauri, Al-Auza,I serta Abu Usman al-Bati.2 para

ulama tersebut, khususnya mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk

bukanlah fasakh sebab fasakh merupakan p'rtusan (hakim) kepada suami

unfuk mencerai istrinya karena adanya perpecahan sesama merekq dan

perceraiannya ini bukan karena kemauarmya. Sedangkan khuluk berdasarkan

kemauan bersama" jadi dapat dikatakan khuluk bukanlah fasakh. Demikian

yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya.3

Adapun dasar mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk merupakan

talak, terutama tal ak ba'in Sugra, antara lain:

I. Alquran.

Ayat yang dijadikan sandaran para ulama Maliki mengeluarkan hukum

ini dalam mazhabnya yaitu:

I
tt" z-l

-

iP rio r L
.l
3t 'r\:jg "o.*.,Fe"r eii ,ifui

fii';lq op" fi it t:,*:. $i ea oi 
-t1 Q $ fiit; t:.- r, Lii

$ $fr sr';- d\'-1i.;6 qC* t+ tt il tL q-
' @ i+fui i4a;U qit #L G. ;i'tir'"ii

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
tidok halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah

zHasan Alyub, Fifr, Keluarga, h.3l}.
rlihat Salyid S abiq, Fikih Sunnah. diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf dengan buku asli

yang b€rjudul, Fiqhussunnah Bandung: pT. Alma'arif, 1978, h. I16. Lihar juga Abd; Rahman I.
Doi, Perk'qwinan Dalan syariat, diterjemahkan oleh Basri Iba Asghary dan *adi Masturi dibuku
asli yang berjudul, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h.l l2-3.

4Q.S. Al-Baqarah [2]i 229.
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kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu
khawqtir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Allah, mska tidak ada dosa atas kcduonya tentang
bayaran yang diberiktn oleh isteri unluk menebus tliinya. hulah
hukum-hukum Allah, maka janganlah komu melanggarnyo.
Burangsiapa yang malatggar hukum-hukum A ah mereka ltulah
orang-orang yang zal im.s

Menurut A. Mudjab Mahali dalam kitab Asbabun Nuzul, mengalakan

bahwa sebab dari turunnya ayat ini yakni diriwayatkan oleh lbn Jarir dari Ibn

Juraij, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Habibah yang datang

mengadu kepada Rasulullah SAW tentang suaminya yang bemama Tsabit ibn

Qais. Menanggapi pengaduan Habibah itu Rasulullah SAW bersabda: .apakah

kamu sanggup mengembalikan kebrurnya?" jawab Habibah: ..ya, sanggup".

Kemudian Rasulullah SAW memanggil Tsabit ibn eais untuk memberikan

keterangan tentang pengaduan istrinya dan dikatakan bahwa kebunnya akan

dikembalikan kepadanya. Mendengar hal itu Tsabit ibn eais berkata: ,.apakah

kebun itu halal bagiku setelah aku berikan kepadanya kemudian aku minta

kembali?" jawab Rasulullah SAW: '.ya halal bagimu,'. Tsabit ibn eais

berkata lagi: "kalau demikian, maka aku pun menerimanya". Sehubungan

dengan peristiwa itu Allah SWT menurunkan surah al-Baqarah 12:229), yang

pada pokoknya membenarkan scseorang menerima kembali mahar maskawin

yang pemah diberikan kepada istrinya apabila istrinya itu mengajukan

gugatan unnrk meminta cerai. Hal ini dimaksudkan sebagai tanda sahnya

sDepartemen 
Agam aRl, Al-Qur'an don Terjenahnyo, h.45-6.
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seorang istri memutuskan tali pernikahan dengan suaminya lewat gugatan di

Pengadilan.6

Seperti yang diungkapkan Syaikh Imad Zaki al-Banrdi dalam kirabnya,

bahwa Imam al-Qurthubi mengatakan dalam tafsimya" yakni ayat ini

menunjukkan akan kebolehan khuluk. para ulama berbeda pendapat mengenai

masalah ini. lmam Maliki, Imam as-SyEfi.r, Abu Hanifah dan para murid

mereka serta Abu Tsaur berkata: "Hendalnya dia membayar sesuai dengan

kesepakatan kedua. Bisa dilakukan dengan memberi lebih sedikit dari apa

yang diberikan suaminya itu atau lebih banyak. Ini diriwayatkan dari Usman

bin Affan, Ibn Umar, Qubayshah dan an-Nakha,i".7

2. Hadis.

Adapun dalil mazhab Maliki dari hadis yaitu:

i* $J}rtfl:tr . 
tu^r .-,r11r*$:L . 1; ;t;';ici;.,

ls Jyr'Jt,tb; ";ir *..,u ii:\t,ie ,Su c6 4t;
elL |.*i\, ot,lt J;,t:- ,i*'rr,, iy, *,\t *

A , \ , ,: .t.il' ,r[, ir J'yr.tul . ,>*yi 3:;Ar i';i g: i:yt * u

* it J';, tA';; uG i *.o ,lL'i.i5 &') l)r {"
'(.src;Ji 

^i-,y,WWt 
;.*st Ei , *',ljr;r,\t

6a.Mud.lab 
tr,tahali, Asbqbun Nuzul, h. 105-6.

TLihat Syaikh Imad Zaki al-Barudi, Tafsir Wanita, diterjemahkan oleh Samson Rahman
dibuku asli yang berjudul rafsir al-Qur'an at-Azhim li an-Nisd', lakartai pustaka Al-Kautsar,
2007, h. I 10.

tAbi Abdiuah Muhammad lbn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari, Sairi
Buhhari hz 5, Beintt: Dar al-Fikr, t.t.,h. t70.
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Artinya: Memberitahulan kepatla kami Azhar ibn Jamil. Memberitqhukan
kepada kami Abdul Wahhab As-Saqa/i. Memberitahukan kepada
kami Khalid dari 'lkrimah dari lbn Abbo* i,t berkata: " istrinya
Sabit ibn Qais ibn Syammas detang kcpada Rasulullah SAll. lalu
berksla: "ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak mencela dia
(suaminya) di dalam masalah akhlak atau agamanya, letapi toyo
tidak menyenangi kekufuran di dalam Islam". Rasululluh SAIY.
berlanya: " maukah kamu mengembalikan kebunnya l<epadanya? "
perempuan ilu menjowab: "mau". Maka Rasulullah SAW bersabda
(kepada Sabit): " lerimalah kebunmu itu dan talaklah istrimu dengan
talak satu". (H.R. Bukhari).e

Imam Maliki dalam kitabnya al-Muwatta' mengatakan bahwa dalam

masalah ini, apabila diketahui dengan jelas bahwa sang suami sering

menyakiti dan menyusahkan istrinya, dan juga diketahui suka berbuat zalim

kepadanya, maka jatuhlah talak dan suami harus mengembalikan harta

istrinya. Pendapat tesebut merupakan pendapat yang diketahui oleh Imam

Maliki tetapi tidak mengapa apabila sang istri mau menebus lebih banyak

ketimbang yang pemah diberikan oleh suaminya. Imam Maliki juga

mengatakan bahwa idahnya wanita yang mengkhuluk itu sama seperti idahnya

wanita yang dicerai, yakni tiga kali quru (suci). Istri tidak boleh kembali

kepada suaminya kecuali dengan pernikahan baru lagi. Apabila sang suami

menikahinya lagi lalu menceraikannya, sebelum sempat dia menggaulinya"

maka dia tidak dibebani menjalani idah lainnya melainkan hanya menjalani

iddah yang pertama sajq demikian penjelasan hadis tersebut dari Imam Maliki

'qlmam Abdullah Muhammad ibn lsmail aFBukhari, Terjenah Shohih Bukhui !\z 7
diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, et.al., dengan buku asli yang berjudul gahih Bukhari Juz7,
Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993, h.185-6.
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dalam kitabnya.'o Selain itu, hadis lain yang menjadi sandaran bagi kalangan

mazhab Maliki terhadap pendapatnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn

Majah yang berbunyi sebagai berikut:

t:7 ,)i ;:#ti *yii; ; Si.tiizc .'r\'; ';!Jix:L

a ?t *'**;c itj : Uu" *) lt;'i;" *

/. ta 21. a, r. t2 . c_tc. .'* . /

-Jl Sjl Jft-, .:+tt=** .rt .fW 3.1 ;re,r.,.ft.f,irUr a
a.

nt ,S?, i;v i Uu t *ly #;-;t , *, i:, *

Artinya:

f Ualik ibn Anas ibn Malilq Terjemah'Al-Muwattho' al-lmam Ma1iki, diterjemahkan oleh
Adib Bisri Musthofa dengan buku asli yang bequ.dul Al-Muwattho, Semamng: CV. Asy-Syifa',
1992, h. 7E-80.

"Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majab Szzaz /6nu Majah, Jiuz\ Beirut: Dar
al-Fik, t.t.,h. 663.

"Abu Abdullah Mubammad ibn Yazid ibn Majah, Tarjanah Sunan lbnu Majah
diterjemahkan oleh Abdullah Shonhaji dibuku asli yang berjudu'l Sunan lbnu Majah, lilid?,
Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h. 7 51 -8.

h' .p Utq J* +il r>gyi .r,"(t;7i drJi *vt

'>ti.'j-\ 1 ^i;-*retV ;ti'$': iy, *- io, ,i;
"(ia[ ut 

^:'rbMemberitahukan kepada lami Azhar ibn Marwan. Diberitahulcan
oleh 'Abdul A'la ibn 'Abdul A'la. Diberitahukan oleh Sa'id ibn Abi
'Arubah, dari Qatadah, dari 'Ilrimah, dari ibn Abbas, bahwq
Jamilqh binti Salul datang pada Rasulullah SAIY. lalu berkata:
" demi Allah, saya tidak mencela Sabit mengenai agama dan
akhlaknya, tetapi sqya tidak menyukai kekufuran di dolam Islam,
soya tidak kuat menahan benci kepadanya". Nabi SAltt beltanya
kpadanya: "maulrah kamu mengembalikan kebunnya? ". Jamilah
menjawab: "mau". Maka Rasulullah SAW menyuruh Sabit agar
mengambil kebunnya dari jamilah dan tidak minta tambahan. (H.R.
Ibn Majah).12
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Menurut H. Rahmat Hakim dalam karyanya Hukum perltowinan Islam,

dari hadis ini .lnpat dikatakan bahwa khuluk merupakan talak, yang

mempunyai konsekuensi hukum berupa talak ba'in shughra sehingga suami

tidak dapat merujuk istrinya dalam masa idah. Hal ini karena suami tidak

mempunyai hak lagi pada istrinya karena kehendak perceraian datang dari

pihak istri. Hak-hak itu hilang karena suami telah menerima imbalan tadi,

kalau hak rujuk itu tidak hilang apalah arti pengorbanan materil istri. Kalau

ada keinginan untuk bersatu lagi dari pihak suami, harus melalui perkawinan

baru, itu harus ditentukan oleh kerelaan mantan istri sebab ia mempunyai hak

pilih mutlak yang tidak dapat dipaksa" seperti keadaan suami yang mempunyai

rujuk pada kasus talak raj'f .13

2, Kedudukan Hukum Khuluk dalam Perspektif Mazhab SyIfi.I

Menurut sebagian mazhab Sydfi'I menyatakan bahwa khuluk

merupakan fasakh dan bukanlah talak, pendapat ini terdapat dalam kitab

Ahkamul Qur'an. Alasan mazhab ini berpendapat demikian yaitu bahwa ayat

tentang khuluk bersamaan datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan

kemudian disusul dengan perceraian. Apabila khuluk diartikan dengan talak,

maka perceraiannya Jika dikatakan khuluk itu termasuk talak, maka jumlah

bilangan talak bukanlah tiga tetapi empat, hal ini tidak mungkin. Oleh karena

itulah khuluk merupakan fasakh bukanlah talak. Pendapat ini berakibat hukum

bahwa boleh melakukan berapa kali pun tanpa memerlukan mulullil. Selain

itq beberapa ulama yang sepakat dengan pendapat Imam Syef i ini

lsLihat Rahmat Hakim, Hukum perkawinan,h. 174.
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menyatakan bahwa para ulama fikih sepakat bahwa khuluk boleh dijatuhkan

pada masa haid, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri atau

yang telah dicampuri. Pendapat ini berdasarkan pengertian umum dari surah

al-Baqarah 12:2291 dn hadis Ibn Abbas yang tidak menyebutkan waktu-

waktu menj atuhkan khuluk. I 4

Selain Imam SyAfi'i dalam qaul qadim, pendapat ini diikuti oleh para

ulama seperti lbn Abbas, Amirul Mukminin Usman ibn AffarU Ibn Umar,

Thawus, Ikrimah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishak ibn Rahawaih, Abu Tsaur

dan Daud ibn Ali Aztr-Zhahiri. Para ulama tersebut mempunyai kesesuaian

pendapat antara merek4 yang pada intinya bahwa khuluk bukanlah tElalq

melainkan hanyalah fasakh.rs Adapun dasar dari maztrab SyAfi'T berpendapat

demikiarU berasal dari penafsiran terhadap Alquran dan juga Hadis-hadis yang

antara lain sebagai berikut:

1. Alquran

Tidak berbeda dengan apa yang dijadikan dasar dari mazhab Maliki

terhadap menetapkan kedudukan hukum Khuluk, mazhab Syefi'I pun

menggunakan dasar yang sama terhadap menetapkan hukum Khuluk ini

ralihat Kamal Muchtar, ,{sas-asas Hukum lslam Tentang Perkowinan, Jakafla: Bulan
Bintang, 1993, h. 187. lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan lslam di lndoneisa,
Jakarta: Kencan4 2006, h. 239. Lihat juga Hafid AMullah, Kunci Fi*ih Syaf i, Semamng: CV.
Asy-Syifa', 1992,h.242. Bandingkan dengan Imam Muhammad ibn ldris as-Syaf i, Mukhtosar
Kitab al-Umn fi al-Fifl, diterjemahkan oleh lmron Rosadi, et.al., dengan judul Ringkasan Kitab
Al-Unn, Buku 7. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 574-5. lman Teqiyuddin Abu Bakar Ibn
Muhammad Al-Husaini, Kfayatul AHryar Ji Halli Gayah ql-lkhtisar, diterjemahkan oleh
Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafg dengan judul Kifayanl AHryar (Kelengkapan Orang
Saleh), Surabaya: Bina Iman, 2003, h. 167-8. Qadli Abu Syuja al-Ashfahani , Kitab Fikih Ringkos,
diterjemshksn oleh Sirajuddin Abbas dengan buku asli yang ber judul Cdyah wa at-Tqqrib,
Jakarta: CV. Pustaka Tarbiyah,2004, h. 142-3.

t5Llhat Hasan Ayyub, Fikih Keluctrga,h.3l2.
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(walaupun memiliki penafsiran yang berbeda) yaitu surah al-Baqanh lZ:2291

yang berbunyi:

Artinya:

''(E) i;riri 3 alilu $i iL G.,i'rir3;!i
Talak (yang dapat dirujuki) dua kqli, setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik,
tidak halal bugi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduonya khawatir
tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu
khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan
hukum-hukum Alloh, malu tidak ada dosa atas keduanya tentang
bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Ilulah
hukum-hukun Allah, maka janganlah kamu melanggarnya.
Barangsiapa yang melonggar hukum-hukum Alluh merel<a ltulah
o r ang-or ang y ang zal i m.t7

Adapun tafsir ayat ini, seperti yang dituliskan Muhammad Ali Ash-

Shabuni dalam kitab tafsimya Rawd'ul Baydn Tafstru Aydt al-Ahldmi mina

al-Qur'an adalah sebagai berikut:

. .. Perlu diketahui, bahwa Allah memerintahkan suami untuk menceraikan
istrinya dengan cara yang baik dan melarang mengambil sesuatu mahar
yang sudah pemah diberikan kepada istrinya itu, kecuali dengan keadaan
yang sangat mengkhawatirkan, bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu
melaksanakan hukum-hukum Allah... tebusan yang diambil suami itu
adalah imbalan dan keinsyafan. Sebab suami telah memberikan mahar,
perbekalan perkawinan dan pesta menjelang (lailatuz zafaf) serta infaq-
infaq lainnya. Itu semua kini dihadapi oleh perempuan dengan keingkaran,

'6q.S. et-naqarat 121; ZZl.

fTDepartemen Agam aRl, Al-Qur'on dan Terjenahnya,h. 45-6.

.,4a , t t
illl )Ja' \tl,EYe L t',+-l+ v;,ff,+a44J 9.1:t
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lalu dia minta cerai. Oleh karena itu, wajar pula kalau sekarang dia pun
harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya itu...r

Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin dalam bukunya Fihlz

Munakahat 11 mengatakan bahwa Ibnu Qayyim menyangkal bahwa ayat ini

merupakan ayat yang menggambarkan bahwa khuluk merupakan talak. Beliau

berkata "barang siapa yang hendak memikirkan hakikat dan tujuan dari akad

atau perjanjian bukan hanya melihat katB-kata yang diucapkan saja" tentu akan

menganggap khuluk sebagai fasakh, apabila diucapkan dengan kata apapun

sekalipun dengan kata talak. Pendapat ini juga merupakan salah satu pendapat

murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibn Taimiyah dan

diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata: "barang

siapa hanya melihat dan berpegang kepada lafal-lafal itu, dan

memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum akad, tentu ia akan

menenhrkan lafal 'talak' wrtuk 'talak' saja".le

2. Hadis

Adapun Hadis-Hadis yang digunakan sebagai dasar dalam

menetapkan kedudukan hukum Khuluk, antara lain:

'rq.,:t , L,wjt;. Ll S2eV ,'rtfr ,|')trl.'ji'r3#:r,
dl

/*
elY ,J. ;ezt ak P J)P ,f , fo f @r- J.I

'EMuhammad Ali Ash-Shabuni, Terjemahan Tafsir Ahkan Ash-Shabuni, diterjemahkan
oleh Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan dengan buku asli yang berjudul Rowd'ul Baydn
Tafsiru Aydl al-Ahkdmi mina al-Qar'an, Surabaya: PT. Bina llmu, 2003, h. 278-80.

'euntuk lebih .jclas, lihat Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahot //, Bandung:
CV. Pustaka Setia, 1999, h. 92-3.
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'oi 
-;i'ri *: ll: # h, *'eta;Gw'r: ; o

'zo(:1t:yt oty.rp 4-.a->;LJ:t:

Artinya: Telah memberitahukan kepada kami Muhammad ibn Abdirrahim,
telah memberitahukan kepadu ktmi 'Ali ibn Bahri al-gallon, telsh
diberitahukan kepada kami dari Hisyam ibn yusuf dari Ma,mar dari
'Umar ibn Muslim dari 'llqimah dori lbn Abbas bahwa istrinya
Sabit ibn Qais menebus talak suaminya lalu Nabi SAll/.,
menyuruhnya supaya beriddah sekati hard (H.R. Abu Daud).2|

Pengarang kitab Nail al-Auldr Syarh Muntaqd al-Akhbdr Min ahadii

Sryyid al-Akhyar menerangkan bahwa perkataan ..menunggu sekali haid,' ini

dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa khuluk itu berarti fasakh

(pembatalan) bukan talak. Pendapat ini diceritakan di dalam *al-Bahrul

Muhi1" dari Ibn Abbas, Ikrimah, An-Nashir dalam salah satu pendapatnya,

Ahmad Ibn Hanbal, Thawus, Ishaq, Abu Tsaur dan dari ibn al-Mundzir. Selain

itu, pengarang juga menambahkan bahwa dari segi pengambilan dalil dari

hadisnya Ibn Abbas dan Rubayyi'di bawah ini adalah, andai kata khuluk itu

talak, Nabi SAW tidak akan merasa cukup memerintahkan menrmggu satu kali

haid, lagi pula di dalam kedua hadis tidak ada perintah mentalak, tetapi

perintah melepaskan. Al-Hafiz Muhammad ibn Ibrahim al-Wazir berkata

bahwa dia meneliti perawi-perawi kedua hadis tersebut, dan temyata mereka

g u
/..
l),

aAbi Daud Sulaiman lbn al-Sy'as Al-sajastan i, Sunan Abi Daud, Betn,lt: Dar al-Fik,
1994 M/14t4 H,h.245.

_ 
2rAbi Daud, Terjemah Sunan Abi Daud, ditciemahkan oleh Bey Arifin dan Slnqithy

Djamaluddin dengan buku asli yang berjudul Mul:htasar Sunan Abi Oaia fohqiq Al_ionii;,
Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h. I 15.
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mahmud ibn ,Ailan. 
Telah

memberitahukan kepada kami Fadhl ibn Musa dari Sofyan. Tetah
memberitahukan kepada lumi Muhammad ibn Abduriahman, dia
merupakan budak dari Ali Thalhah dari Sulaiman ibn yasar.
Bersumber dari Ruboyyi, binti Mu'awwiz, bahwa pada masa
Rasululloh SAI{. ia pernah khuluk lalu Nabi SAW. meiyuruhnya _
atau, ia diperintahkan- supoya beriddah satu lwli haid. (4.R.
Tirmizi, dan dia berkata: hadlq Rubayyi, yang sahih, di
diperinrahkan beriddah sekali haid).2a

Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa lbnu Taimiyah

mengatakan Ibn Ashim berpendapaq "d.lam hadis ini tidak disebutkan talak

dan Rasulullah SAW berkata 'satu kali haid' merupakan dalil bahwa dia

bukan ditalak, juga tentang lamanya masa idah yang boleh di rumahnya jika

^ ,., . . "f,rlryul,ammad Asy-Syauk ani, Terjemah Nailul Authar Jilid yll, ditcrjemahkan olch
19j9 _MSlh?_B_l:ri, et.al., dengan hrku asali yang berjudul Nail al_Au1dr Syarl Munhqa ot_
AkhbAr Min ahddii Sayyid al-AHtydr, Semarang: CV. Asy_Syifa', 1994, h. 74_j.

"Abu ,Ali Muhammad Abdurrahman lbn AMunahman al-Mubtakafixi, Tuhfatul
Ahwdzibi Syarahi Jami'ul Tirmizi, Juz 4, Beirut: Dar al-Fik, t.th., h.363-4.

2{Muhammad 
Isa Ibn surah at-Tirmia, sunan ot-Tirnbi Jaz rI diterjemahkan oleh Moh.

?1t|1L."rl-: -dengan 
buku asli yang berjudul Sunan at-Tirmizi luz 2, Semarang: CV. As-Syifa;,

1992. h. 531-2.

orang-orang yang berkeduduk an iiqah.22 Adapun hadis dari Rubayyi, yang

dimaksud di atas ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang

berbunyi sebagai berikut:
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dia termasuk istri yang diceraikan, maka harus ada baginya tempat tinggal dan

naftah. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa, ini adalah dalil yang menjadikan

khuluk sebagai talak raj'i jika dikatakan talak, seperti perkataan Abu

Muhammad dari jumhur ahl ql-hadii. Daud dan Ibn Abi Ashim sependapat

dengan mereka tentang hal tersebut, bahwa sesunggutnya al_Mabtutah

(perempuan yang diputus) tidak mendapatkan na{kah dan tempat tinggal. lni

merupakan hadis Fatimah binti Qais. Ibn Abi Ashim berkBta tentang sahabat

yang mengatakan bahwa beridah itu dengan satu kali haid (menurut pendapat

Usman ibn Affan dan Ibn Umar). Sementara sahabat yang mengatakan fasakh

bukan talak, yaitu Ibn Abbas dan Ibn Zubair. Ibnu Taimiyah berkata Ibn

Munzir dari Ahmad ibn Hanbal telah menyebutkan bahw4 beliau

melemahkan semua yang diriwayatkan dari sahabat yang bertentangan dengan

perkataan Ibn Abbas.25

Sedangkan menurut sebagian mazhab Sydfi.I bahwa khuluk adalah

talak, alasan mazhab ini berpendapat demikian bahwa kht'tuk paJa hakikatnya

suami mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada istrinya

dalam bentuk iwadh. selain itu mazhab ini menganggap khuruk sebagai talak

mengemukakan alasan bahwa suami merupakan orang yang paling kuat dalam

pemutusan ikatan perkawinan karena diucapkan olah suami, meskipun atas

permintaan istri dengan memberikan iwadlr.

. _ ?nu Taimiyah, Majmu Fatawq tentang Nikuh diterjemahkan oleh Abu Fahmi Huaidi
dengan buku asli yan gberiud:ul Fatnl,a lbnut Taiiiyah,,lakri: pustaka Azzam,2002, h.27E-9.
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Selain Imam SyEfi'I dalam qaul jadid, pendapat ini diikuti oleh para

ulama seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar bin

Abdullah al-Muzanniy serta jumhur ulama. Para ulama tersebut mempunyai

kesesuaian pendapat antara merekq yang pada intinya bahwa khuluk adalah

talalq bukanlah fasakh.26 Adapun dasar dari mazhab Sydfi'i berpendapat

demikian, berasal dari ayat alquran dan penafsiran terhadap Alquran yang

antara lain sebagai berikut:

l. Alquran

u{,b) 4 "a -',t eil '-, d cti Jt'-"r"i

' 16r qi 6y ql,urltii'q:4 l;f;U

Artinta : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu lelah memberikan kepada seseorang di antara mereka
harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil l<zmbali dari
padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya
kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyala.'o

fidaFsn tafsir ayat ini, seperti yang dituliskan Sayyid Qutbh dalam

kitab tafsimya Fi-Zhilalil Qur'an bahwa Islam memandang rumah tangga

sebagai tempat ketenangan dan kedamaina. Apabila terbukti sesudah

kesabaran, ketegaraq upaya dan harapan bahwa kehidupan sudah tidak

bl-ihat Hasan Ayyub, Fikih Keluarga,h.3l2,

'7q. S. an-Nisa J41 : 20.

2tDepartemen Agam aRl, Al-Qur'an dan Terjenabrya, h.76.

t)
rt { -
it:t c;FH
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Dsayyid 
Quthb, Talsir Fi Zhitail,h.7Q8.

rkamil Muhammad Uwaidah, Fiqih wanita, h.444

3rlbnu Taimiyah, MaTz u Fatawa,h.279.

memungkinkan lagi maka tidak ada jalan lain kecuali perpisahan dan mencari

istri atau suami yang lain.2e

Menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab At-Jami' Fi

Fiqh An-Nisa bahwa khuluk termasuk talak. Lafal khuluk itu hanya

dimiliki suami saja, seandainya khuluk itu dianggap sebagai fasakh, niscaya

tidak akan boleh mengambil harta pemberian selain mahar. Akan tetapi

jumhw ulama membolehkan pengambilan harta selain mahar, baik dalam

jumlah sedikit maupun banyak, dengan demikian hal itu menunjukan khuluk

sesungguhnya merupakan talak.3o

Asy-Syaikh Abu Muhammad telah menyebutkur di dalam kitab

' Mughni'-nya tentang riwayat ini, yang telah diriwayatkan oleh Abu Bakar

Abdul Aziz di dalam kitab 'Asy-Syifa' dari Ahmad. Diantaranya yang

diriwayatkan oleh Abu Muhammad, serta yang ada di dalam serain kitab-kitab

tersebut. Lalu beliau berkomentar "kebanyakan ahl al-'llm berkata bahwa"

idahnya wanita yang dikhuluk sama dengan ditalak. Persamaan masa idah

tersebut juga menjadikan alasan mazhab Sydf i bahwa khuluk itu talak.3l



B. Persamaan dan Perbedaan Perspektif Mazhab Meliki dan Mazhab

SyIfi'L

Berdasarkan pada pemaparan dan penjelasan pada bab-bab

sebelumnya, penulis dapat mengatakan bahwa dari perbedaan-perbedaan yang

ada anlara kedua mazhab (Mefiki dan Syaf i) dalam permasalahan

kedudukan hukum khuluk ini tidak dipungkiri juga memiliki persamaan-

persarnaan dalam hal tersebut. Apabila dijelaskan lebih rinci maka persamaan

dan perbedaan tersebut antara lain:

1. Persamaan pandangan mazhab Maliki dan mazhrb Sylfi'I dalam

pengambilan dalil naqli tentang khuluk

Persamaan-persamaan pandangan mazhab Maliki dan mazhab

SyEfi'I dalam permasalahan ini, dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kedua mazhab sepakat bahwa dasar hukum dari khuluk adalah berasal

dari Alquran, bahkan kedua mazhab tidak berbeda mengatakan surah

al-Baqarah l2l:229 merupakan landasan hukum khuluk. Sedangkan

mazhab Sydf i yang berpendapat bahwa khuluk itu talak

menggunakan surah an-Nisa [4:20] yang berbunyi :

tt r5W *';l#r;i C:i 3t+J, CtiJ|ry"i ]':i oy

32

Artinta : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain,
sedang kamu telah memberikan kzpada seseorang di anlara
mereka harta yang banyaN mala janganlah kamu mengambil

6 6i 6y a,i:nrL\i"q.'+ 6LU

r2Q. S. An-Nisa [4] : 20.

59
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kembali dari padanya barang sedikitpun. opukah kamu akan
mengambilnya kzmbali dengan jalan tuduhan yang dusra dan
dengan (menanggung) dosa yang nyala.rJ

Ibn Rusyd salah satu ulama besar di kalangan mazhab Maliki

menuliskan dalam karyanya Bidaydh ol-Mujlahid bahwa landasan

hukum mcngenai kebolehan terjadinya khuluk ini dipegangi oleh

kebanyakan ulam4 yaitu surah surah al-Baqarah l2:22911a Ayat yang

diambil ada.lah berbunyi sebagai berikut:

I
rs(YYl ;6_,i+I ) ... -ro'6qc*t+ \t .

Artinya: ...mako tidak ada dosa atas keduunya tentang boyaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...rb

Syaikh Imad Zaki al-Barudi dalam kitab tafsimya mengatakan

dengan mengutip dari pendapat Imam Qurthubi dalam tafsimya bahwa

ayat ini menunjukkan akan kebolehan khuluk. Walaupun para ulama

berbeda-beda dalam menanggapi ayat ini, namun tidak dapat

diindahkan kalau ayat ini merupakan landasan bagi dibolehkannya

khuluk dalam hukum Islam.37

Tidak berbeda dengan pendapat mazhab Sydf i yang

berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh, mereka juga menyandarkan

33Departemen Agam aful, Al-Qur'on dan Terjeuahnya, h.76.

r4Abu al-Walid Muhammad tbn Ahmad Al-Rusyd (ibn Rusyd), Terjemah Bidayatul, h
489.

3rq.S. et-aaqaral 1Z;; ZZe.

36Departemcn Agama(l, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45-6.

3TSyaikh Imad Zaki al-Barudi, Ta/sir Wanita, diterjemankan oleh Samson Rahman
dengan buku asli yang berjudul Talsir ol-Qur'an ol-Azhim li on-Nisa' l*artz: Pustaka Al-Kautsar,
2007,h. lll.
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pendapatnya (dalam masalah khuluk ini) pada surah al-Baqarah ini,

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitabnya mengatakan mengenai

bolehnya khuluk tidak ada perbedaan, apakah dengan membayar

maskawin atau sebagiannya atau dengan harga yang lain, sama ada

kurang atau lebih daripada maskawin. Juga tidak ada perbedaan

apakah pembayaran itu dalam b€ntuk barang, hutang maupun manfaat.

Semua yang boleh dijadikan maskawin, boleh dijadikan pembayaran

dalam bentuk khuluk karena firman Allah SWT yang sifatnya umum

seperti ayat di atas.3E

Beliau menambahkan kembali, disebabkan khuluk itu

sebenamya adalah akad karena kepemilikan kemaluan, sehingga

menyerupai nikah. Disyaratkan dalam pembayaran khuluk harus

diketahui bendanya dan dalam bentuk harta dengan semua syarat

pembayaran: seperti dapat diserahkan, sudah dimiliki, dan sebagainya.

Karena khuluk merupakan akad tukar ganti, sehingga ia menyerupai

dengan jual beli dan maskawin.3e Demikian juga pendapat Ibn

Taimiyah yang sejalan dengan pendapat lbn Abbas bahwa

sesunggutrnya khuluk dibolehkan di dalam Alquran dan Sunnah.a0

3Elmam Taqiyuddin Abu Bakar lbn Muhammad Al-Husaini, Kifayatul Abyar
(Kelengkapan Orong Saleh), diterjemahkan oleh Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthaf4
dengan buku asfi yaJJ.gberjtdul Kifoyatul AWat li Halli Gayah al-llJrtisa, Surabaya: Bina lman,
2003, h. 167.

'"Ibid.

otbnu Taimiyah, Ma1z u Fqtqwq,h.247.
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b. Kedua mazhab sepakat !6[y,,6 dasa hukum dibolehkannya khuluk

berdasarkan dari Sunnah atau Hadis Nabi Muhammad SAW.

Penulis menilai walaupwr kedua mazhab berbeda dalam

memahami hadis, namun seluruh ulama sepakat bahwa selain Alquran,

hadis atau sunnah menjadi landasan hukum kedua dalam penetapan

hukum Islam, termasuk dalam permasalahan menetapkan kedudukan

hukum khuluk ini. Menurut ulama Maliki, dasar hukum dari pendapat

mereka yaitu didasarkan dari hadis yang diriwayltkar: oleh Bukhari

dan an-Nasa'i. Secara jelas, dalam hadis tersebut menggunakan redaksi

ral/iqd (talaklah) yang secara lahiriyah menunjukkan hal tersebut

adalah talak, bukanlah fasakh seperti anggapan-anggapan ulama yang

-enentangnya.o'

Sedangkan mazhab Sydh'I yang berpendapat khuluk itu fasakh

(dan juga mazhab Imam Ahmad) menggunakan hadis yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi sebagai landasan pendapat

mereka, yang mengatakan bahwa khuluk merupakan fasakh, bukanlah

talak. Menurut mereka apabila khuluk merupakan talak, maka

seharusnya memiliki idah 3 kali qur 'berdasarkan ayat Alquran yang

berbunyi sebagai berikut:

arUntuk redaksi hadis, lihat Abi AMillah Muhammad lbn lsmsil ibn Ibrahim ibn
Mughirah al-Bukhari, $ahih Bukhari Juz 5, Beirut: Dar al-Fik, t.t., h. t70. lihat juga lmam
AMullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, gahih Bukhari Juz 7, diterjemahkan oleh Achmad
Sunarto, et.al., dengan judul Terjemoh Shahih Bukhari llz7, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993, h.
t85-6.
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r3'^4 Jr; .i. 3;5 Liia:s'

Artinya: Dan wanita-wanita yang diralak hendaWah menahan diri
(menunggu) selama tiga kali qur ' (suci atau haid)...43

Menurut Syaikh Muhammad ibn Abdurralunaa ad-Dimasyql

bahwa seorang yang telah ditalak ra7 'i haruslah beriddah selama 3 kali

qur kecuali ada ketentuan lain yang disebutkan dalam Alquran

ataupun Hadis. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama dan tidak

satupun yang menyalahkannya. Namun untuk kasus khuluk,

berdasarkan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi ini

ditemukan bahwa idah dari khuluk edolah I kali suci, bukan 3 kali.

Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa khuluk bukanlah talak,

melainkan berkedudukan sebagai fasakh.4

Walaupun berbeda hadis yang digunakan sebagai landasan

argumen masing-masing mazhab, menurut penulis kedua mazhab

sama-sama menggunakan hadis sebagai dalil hukum setelah Alquran,

termasuk dalam permasalahan kedudukan hukum khuluk ini.

Sedangkan mazhab Sydfi'I yang berpendapat ktruluk itu talak mereka

tidak menggunakan hadis sebagai landasan argumen tetapi

menggunakan logika.

4'zQ.S. Al-Baqarah [2]; 228.

'rDepartemen Agam a Pil, Al-Qur'an dan Terjenahnya, h. 45.

{syaikh Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empar Mazhab,
diterjemahkan oleh AMullah Zaki Alkaf dengan buku asli yang beqtsd Rahnah al-lJmmoh
JiI kht il df al-A' innat Bandung: Hasyimi Press, 2004, h. 403.

63
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c. Kedua mazhab sepalat bahwa khuluk merupakan salah satu jenis

pemutusan perkawinan yang dibolehkan oleh Syari,at Islam.

Bukan hanya kedua mazhab, bahkan seluruh ulama sepakat khuluk

telah dibolehkan dalam Syari'at lslam. para imam mazhab juga

sepakat bahwa seorang istri apabila sudah tidak senang lagi kepada

suaminya lantaran keburukan mukanya maupun keburukan

pergaulannya, boleh menebus dirinya dari suaminya dengan suatu

pembayaran (khuluk). Sedangkan apabila mercka setuju untuk

melakukan khuluk tanpa sebab apapun maka hal tersebut dibolehkan

dan tidak makruh. Demikian yang diungkapkan oleh Muhammad Ibn

Abdurrahman ad-Dimasyqi dalam kitabnya.as

2. Perbedaan pandangan mazhab Maliki dan mazhab Sytrfi.I dalam

pengambilan dalil naqli tentang khuluk

Apabila bahasan di atas telah menjabarkan pennmaan-persamarut

pandangan, baik oleh mazhab Maliki maupun mazhab Sy6fi.i yang

berpendapat khuluk adalah fasakh dan maztrab Sydfi'I yang belpendapat

khuluk adalah talak tentang kedudukan hukum dari khuluk ini maka

bahasan selanjutnya adalah perbedaan-perbedaan pandangan dari kedua

mazhab dari permasalahan ini. Menurut penulis, perbedaan-perbedaan

tersebut dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

15tbid.,h,363.
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Bahwa kedua mazhab berbeda pendapat dalam memahami kedudukan

hukum khuluk yang terdapat dalam Alquran.

Mazhab Maliki dan mazhab Sydfi'I yang berpendapat bahwa

khuluk adalah fasakh juga berbeda pendapat dalam memahami

kedudukan hukum khuluk dalam Syari'at Islam yang terkandung

dalam Alquran, khususnya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah di

atas. Menurut fuqaha maztrab Maliki (serta jumhur ulama) mengatakan

bahwa ayat ini menjelaskan akan kedudukan khuluk sebagai talak,

khususnya talak ba'in. Alasan golongan ini adalah ikrar pelepasan dari

khuluk ini di tangan suami dengan lafal talak, walaupun semua itu atas

permiutaan si isteri dengan membayar tebusan.;6 Adapun terhadap ayat

ini, para fuqaha yang mengatakan khuluk itu addah talah berpendapat

bahwa ayat tersebut memuat kedudukan tebusan (khuluk) sebagai

suatu perkara yang dipersamakan dengan talak, bukan suatu perkara

yang berbeda.a?

Adapun dari kalangan mazhab Syaf i yang berpendapat khuluk

adalah fasakh menyatakan ayat tentang khuluk ini bersamaan

datangnya dengan ayat tentang talak dua kali dan kemudian disusul

dengan perceraian. Apabila khuluk merupakan talak, maka dapat

eAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan,h. 239.

47Abu al-Walid Muhammad lbn Ahmad Al-Rusyd (ibn Rusyd), Terjenoh Bidayatul, h.
496
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disimpulkan perceraiannya menjadi menjadi empat kali dan hal ini

menjadi tidak mungkin.a8

b. Kedua mazhab memiliki landasan hadis yang berbeda dalam

mengeluarkan pendapatnya tentang kedudukan hukum khuluk.

Mazhab Maliki maupun mazhab Sy6fi.I yang berpendapat

bahwa khuluk adalah fasakh, keduanya masing-masing mempunyai

dasar landasan hukum tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya.

Terlebih bahwa kedua mazhab mempunyai dasar hukum hadis yang

berbeda dalam masalah ini. Maztrab M,liki menyandarkan

pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan an_

Nasa'i.ae Selain itu, ditambahkan oleh Maliki, yang beliau riwayatkan

dari Nafi' yang berbunyi sebagai berikut:

,Ifk-r oa t> c.v, {P i.rf a €" ot : gr: ;p
;t:i t:t1j g,V'r, 62'JU$: t?v:# d/. nr+

/ !t+i$: i'$.i'"o oo'; or;tL'lrll.t3 di: o* ;
-'-lf i. :, .. e .,,
laLa-a.tt o_.t-e\j+: .p

Artinya: bersumber dari NaJi' sesungguhnya Rubai'binti Mu'awawidz
bin 'Afrak beserta pamannya datang kepada Abdullah ibn lJmar.
Iryanita itu menceritakan kepada Abdultah ibn Umar bahwa ia pernoh
mengkhuluk suaminya pada zaman khalifah (Jsman ibn Af,,,,,,,,,,,,,,,fai. Soat
berita itu didengar oleh Ilsman ibn Affan, beliau tidak
mengingkarinya. Abdullah ibn Umar lantas berkata: ,,iddahnya 

sama
seperti iddohnya manita yang dicerai (talak)..50

lEslamct Abidin dan Aminuddin, Frhlr Mz nakahat, h.92.

tihat Abi Abdillah Muhammad lbn Isma ibn lbrahim ibn Mrrghirah al-Bukh an, gahih
Bukhqri, h. 170.

'oMalik ibn Anas ib nMalik, Al-Muwattho,h- 79.



67

Berdasarkan hadis tersebut, penulis melihat bahwa sebenamya

khuluk itu merupakan talak. Hal ini didasarkan antara lain: Pertama,

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i

menggunakan redaksi talak dalam mengakhiri kalimat perceraian

dengan jalan tebusan ini. Artinya secara lahiriah, maka hal itu sangat

jelas menunjukkan makna talak, bukan fasakh. Kedua dari hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Malik ini, diketahui bahwa khuluk memiliki

masa idah yang tidak berbeda dengan talak yakni selama 3 kali quru'

dan hal inilah yang dipegang oteh mazhab Maliki (dan jumhur ulama).

Berbeda dengan mazhab Maliki di atas, mazhab Sy6f i yang

berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh (yang didukung oleh mazhab

Hanbali) juga mempunyai landasan hadis yang sendiri untuk

menetapkan kedudukan hukum khuluk ini. Mereka menyandarkan

hukum khuluk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan

Tirmizi sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya. Menurut

Imam Asy-Syaukani, segi pengambilan hadis ini adalah andaikan

khuluk tersebut adalah talak, maka Nabi SAW tidak cukup hanya

memerintahkan menunggu satu kali haid. Selain itu, dari kedua hadis

tidak ada perintah talak, melainkan perintah melepaskannya. Al-Hafizh

Muhammad ibn Ibrahim Al-Wazir mengatakan bahwa dia meneliti
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para perawi dari hadis-hadis tersebut, dan hasilnya mereka semua

orang yang iiqah.sl

Disebabkan bahwa kedudukan hukum yang berbeda, maka kedua

mazhab juga berbeda dalam menetapkan akibat hukum dari perbuatan

khuluk.

Penulis menilai, terjadinya perbedaan kedudukan hukum khuluk

ini menyebabkan berbeda pula akibat hukum yang diterirna oleh si

isteri yang meminta khuluk tersebut mazhab Maliki ataupun mazhab

Syafi'I yang berpendapat bahwa khuluk adalah fasakh roempunyai

pendirian yang berbeda dalam menetapkan akibat hukum dari khuluk.

Mazhab Maliki mengatakan bahwa disebabkan khuluk merupakan

talak (talak ba'in Sugrd), maka idah dari isteri yang meminta khuluk

adalah sebagaimana idahnya wanita yang tertalak yaitu 3 kali quru'.sz

Selain ihr" menurut jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh

melakukan rujuk setelah khuluk. Karena meskipun khuluk merupakan

talak, namun berkedudukan sebagai talak ba'in, yang tidak

memberikan kemungkinan unhrk rujuk.53

Adapun mazhab Sy6f i yang berpendapat bahwa khuluk

adalah fasakh menyatakan bahwasanya idah wanita yang khuluk

adalah I kdi haid, sebab hal tersebut bukan merupakan talak

. ,.. - - ''lrllyutrammad Asy,Syauk ani, Terjenah Nailul Au,hat Jilidyll, diterjemahkan oleh
Adib. Musoafa Bisri, cr.El., dibuku atri yang bcrJudur Noil ar-Au1dr syerh Munnqa\t-Afuar Min
ahddi! Sayyid al-AHrydr, Semarang: CV. esy-S!ifa', tgg4,h.7i.

52llasan 
A1,yub, Fil ih Keluarga, h. 323.

J3Amir 
Syarifuddin, Hukum perkawinan,h. 240.
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melainkan fasakh, yang tentunya mempunyai kedudukan akibat hukum

yang tersendiri. Imam Tirmizi mengatakan bahwa yang benar dalam

permasalahan ini, yaitu idahnya wanita yang berkhuluk adalah I kali

haid. Selain itu, banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa idah

dalam khuluk itu hanya I kali haid, yang juga artinya menunjukkan

bahwa hal itu adalah sebatas fasakh dan tidak sampai pada talak. Ibn

Qayyim menambahkan, orang-orumg berbeda pendapat mengenai

idahnya wanita yang berkhuluk ini. Ishak dan Ahmad berpcndapat

dalam salah satu pendapatnya yang paling sahl-i menunjukkan bahwa

dia harus menjalani idah dengan satu kali haid. pendapat itu pula yang

menjadi pendapat USman ibn Aflan dan Abdullah ibn Abbas. Telah

diceritakan pula ijmak para sahabat yang tidak ada seseorang yang

menentangnya. Hal ini telah dinrnjukkan secara jelas oleh sunnah

Rasulullah SAW demikian itulah yang paling kuat.5a

Telah tergambarkan secara jelas bagaimana persamaan dan

perbedaan pandangan dari kedua mazhab terhadap permasalahan ini.

Namun begitu, hemat penulis masih terdapat perbedaan dan persamaan

yang ada pada kedua mazhab. penulis lihat, perbedaan dan persamaan

inilah yang menjadi hal penting dari analisis penulis di bagian selanjufirya.

raSayyid 
Sabiq, Frtii, h. 102

69



70

3. Relleksi terhedap Hasil Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab

SyIfi'L

Sebelumnya, penulis menyampaikan sebab-sebab terjadinya perbedaan

pendapat di kalangan para fuqaha. Menurut Saifuddin Nur dalam bukunya,

dengan mengutip pendapat A. Djazuli mengatakan bahwa sebab-sebab

terjadinya ikhtilafdi kalangan para ulama antara lain:

1. Adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan

istilah, baik dalam Alquran maupun Hadis, misalnya seperti kata yang

musT,tarak, makta haqlqah dan makna majaz.

2. Admya tanggapan yang berbeda terhadap hadis. Ada hadis yang sampai

kepada sebagian ulama, akan tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain.

Ada juga yang sama-sama menerima suatu hadis, dengan tanggapan yang

berbeda tentang kualitas hadisnya.

3. Adanya perbedaan dalam menanggapi kaidah-kaidah Uslrrl.

4. Adanya tanggapan yang berbeda tentzrn1 tu'Arud (pertentangan antara

dalil) dan tarjth (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain).

5. Adanya tanggapsn yang berbeda Oru* ."1er"pka.i dalil yang sifatnya

ijtihAdi seperti perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan

penggunaan dalil istihsdn atau maslahah mursalaft, atau sebagainya.ss

Berawal dari hal tersebut menurut penulis, telah tergambarkan bahwa

yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan perspektif antara mazhab Maliki

dan mazhab Sy6f i tentang kedudukan hukum khuluk, yakni kedua berbeda

s'Saifuddir, Nur, I/zz Fikih, Suatu penganlar Konprehensf Kepada Hukum lslam,
Bandung: Tafakur 2007, h. 1067.
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dalam memahami makna yang terkandung dalam Alquran dan Hadis.

Kemudian keduanya juga sangat bcrbeda dalam memahami hadis, diketahui

bahwa hadis yang dipegang oleh kedua mazhab sangat berbeda. Mazhab

M6liki memegang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i serta

yang diriwayatkan oleh imam Maliki sendiri. Di dalam hadis Bukhari dengan

jelas tertulis redaksi talliqd, yang berarti secara hakikat mempunyai makna

talak. Hal ini senada dengan kaidah ushuliyyah:

'ul-i;ii :,it;>r__dr g,u'lti
Artinya: Asal dalam perkataan adalah hakikatnya.s1

Dari kaidah ini terlihar dengan jelas bahwa makna hakikat didahulukan

daripada majaz, karena asal dari hukum berasal dari hakikatnya terlebih

dahulu, bukan dari majaz. Menurut Abdul Karim Zaidan, hakikat adalah

pemakaian lafaz dalam makna yang sengaja dibuat untukny4 seperti kata

"singa" untuk menunjukkan hewan yang sudah dikenal. Sedangkan majaz

adalah pemakaian lafal bukan pada makna yang dibuat untuknya.st Jadi, suatu

hukum diambil terlebih dahulu dari kata yang bersifat hakikat, apabila tidak

ada qar'inah-qarinoft yang menunjukkan perubahan hukumnya.

$Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi, Jakana: pT RajaGrafindo
Persad4 2002, h. 172.

t lbid,.

-. 
stAbdul 

Kari m Zaidan, ol-Wajiz, 100 Kaidah Fiqih Dalam Kehidupan Sehari-hari,
diterjemah oleh Muhyiddin Mas Rida dibuku asli yang beiju dtl ot-wajiz /i syarh at-eov,a:id at-
Fiqhiyyah fi asy-Syari'ah al-Islami1ryoh, lakafla: pustaka al-Kautsar, ZbOt, tr. tO.
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Menurut penulis, tidak berbeda terhadap kaidah ushuliyyah apa yang

dijadikan landasan dalam mengambil pendapat tersebut. Mazhab Syafi.i juga

mengambil kaidah di atas sebagai awal melakukan istinbath hukum Islam. Hal

yang berbeda adalah hadis yang menjadi dasar tersebut, yang tentunya

memperlihatkan dampak hukum yang lain. Hadis yang dijadikan dasar

tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Dalam

hadis yang diriwayatkan dua orang tersebut tidak menggunakan redaksi

talliqhd, melainkan menggunakan kata "tebusan". 5e

Selain itu, untuk perlu diketahui bahwa Atquran tidak secara jelas

mengatakan bahwa khuluk itu adalah talak maupun fasakh. Alquran hanya

mengatakan bahwa "jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Moka tidak ada dosa atas keduanya

lentang bayaran yang diberilan oleh isteri untuk menebus dirinya.', Belwt

ada keterangan yang. lebih spesifik tcrhadap kedudukan hukum khuluk

(perceraian dengan tebusan) itu, yang kemudian menyebabkan para ulama

mazhab berpikir dan akhimya banyak menimbulkan perbedaan. Hal ini diakui

oleh Syaikh Imad Zaki al-Barudi dalam kitab tafsimya.60

Berasal dari uraian penjelasan inilah, penulis mencoba menganalisis

kernbali dan menilai dua pendapat tersebut. perlu diinga! dalam Asbabun

Nuzul surah al.Baqarah di atas dijelaskan bahwa Tsabit ibn eais (suami yang

^ . _sLihat redal*] 
_hadisnya 

pada Abi Daud Sulaiman lbn al-Sy'as Al-Sajastan i, Sunon Abi
Daud, Bcir .. Dar al-Fik, 1994 M/14t4 H, h. 245. lihat juga Abi Daud, Terjenai Sunon Abi
Daad, diterjemahkan oleh Bey Arifin dan Syinqithy Djamaiuddin dengan buku asli yang berjudul
Mukhtasar Sunan Abi Doud Tahqiq At-Mondziry, Semarang: CV. Asy-Byifa', 1992, h- I i5. -

@syaikh lmad Zaki al-Barudi, Tafsir al-eur'an,h. ll3.



73

dikhuluk isterinya pada masa Rasulullah SAW.) berkata: ..apakah kebun itu

halal bagiku setelah aku berikan kepadanya kemudian aku minta kembali?,'.61

Yaitu dalam arti, bahwa sebenamya sistem perceraian dengan tebusan ini

belum diketahui dan merupakan hal baru pada masa itu, sebab jika memang

perceraian dengan tebusan ini ada pada masa jahiliyah, Tsabit ibn eais tidak

perlu menanyakan kebalalan dari haxta tebusan tersebut. Hal ini memperjelas

bahwa khuluk juga bul..an talak maupun fasakh. Namun karena Syara,

menuntut adanya kemaslahatan, maka kedua mazhab mencari solusi lain di

dalam atau luar dari Alquran.

Penulis menganalisis bahwa, hal-hal yang mendasar daJam istinbarh

hukum Islam antara lain:

1. Istinbat hukum harus dimulai dari Alq,ran dan sunnah. Har ini telah

menjadi kesepakatan seluruh ulama bahwa dua sumber tersebut

merupakan sumber inti dalam berijtihad. Adapun hukum yang dihasilkan

tanpa kedua sumber tersebut, maka hukumnya tertolak.

2. Dalam kegiatan lgrrzDaT hukum Isram, sangat ditekankar, kernaslahatan

bagi mukallaf yang melaksanakarurya. Tidak diperkenankan kalau hukum

tersebut mempersulit si mukallaf dalam pelaksanaannya

3. Kondisi daerah serta sistem sosial masyarakat di suatu daerah, membawa

peranan penting terhadap hukum tersebut, apakah hukum tersebut

memiliki keserasian dan kemaslahatan dengan kondisi daerah atau sistem

6'A. Mud.iab Mahal i, Asbabun Nuzul,h. 105-6.
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sosial masyarakat tersebut, atau bahkan akan membawa kemufsadatan

yang banyak.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis sependapat dengan mazhab Maliki

dan mazhab Sydf i yang berpendapat khuluk itu talak serta jumhur ulam4

bahwa sebenamya kedudukan dari khuluk dalam hal ini merupakan talak.

Pendapat penulis didasarkan antara lain sebagai berikut:

l. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan jelas

menggunakan kata talliqhd, yang menunjukkan talak dan bukan fasakh.

Para ulama yang mengatakan bahwa khuluk itu merupakan fasakh

beralasan bahwa hadis mereka tersebut berkedudukan lebih kuat dan lebih

rajih dui hadis yang lainnya sebab diriwayatkan oleh Ibn Abbas, yang

merupakan sahabat yang paling iiqah dan paling mengetahui terhadap

permasalahan ini.62 penulis tidak sependapat dengan hal ini, sebab seperti

yang diketahui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari merupakan hadis

yang bersumber dari Ibn Abbas. Bahkan dapat dikatakan bahwa hadis-

hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari lebih rajih dan lebih kuat, daripada

hadis-hadis yang diriwayatkakn oleh perawi-perawi yang lainnya.

,. 
flBanygk.ketgrangan 

para ul_a1a yang mengatakan bahwa tbn Abbas adalah omng yang
paling mengetahui terhadap hukum Islam. Seperti ijmar lbn Khattab mengatakan uarria ttri
1-bb:1"1"":"t mengkategorikan sebagai pembesar-pembesar sahabat seperti Usman, Ali, Ibn
Mas'ud, dan lainnya di dalam bermusyawarah. umar tidak berbuat seperti itu tagi terhadap rainny;
selama hidup beliau. serain it,, Imam Ahmad saat ditanya "siapa diantu.o iu. *r,uilot yuil
banyak mengeluarkan fatwa?", beriau menjawab "rbn Abbas".'Bemwal dari keterangan'dai
pcngakuan inilah,.lbn Abtas paling mcmpunyai kompctcnsi tcbih dalam mengctatrui Riitr Jan
pendapat dalam hal ini. Lihat lbnu Taimiyah, Majnu' Fatdwa, h.252-3_
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2. Karakteristik dari khuluk adalah batrwa pelepasan tersebut tetap ditanga,

sang suami, artinya apabila suami tidak ridha dengan alasan yang

dilontarkan oleh si isteri dan suami tidak mau mengabulkan khuluk si

isteri, isteri tidak d4pat berpisah dengan suami. HaI seperti ini, tidak jauh

berbeda dengan talak karena hak talak dan pelepasan tersebut mcrupakan

hak prerogatif suami, dan hak prerogatif isteri adalah menerima atau

menolak rujuk dari bekas suami apabila sudah selesai masa iddahnya.

Slamet AMidin dan A,minuddin mengungkapkan dalam bukunya FiHi

Munakahat /d yaitu menurut fuqaha yang mengarggap bahwa khuluk

merupakan talak, berargumen kalau fasakh itu merupakan perkara yang

menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan ikatan

perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya. Sedangkan lJruluk

itu berpangkal pada kehendak (ilhtiyar). Oleh karena itu, khuluk bukan

termasuk dalam kategori fasakh.63

3. Alasan lain yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan khuluk

merupakan fasakh adalah bahwa ayat yang menerangkan tentang

kedudukan khuluk dalam sistern pemutusan perkawinan dalam Islam

terletak di antara dua ayat yang menerangkan kedudukan hukum talak.

Menurut mereka, seandainya khuluk tersebut adalah talalq maka hal ini

b€rtentangan dengan dalil dari Alquran yang menunjukkan talak tcrsebut

hanya tiga- Karena pada ayat sebelumnya telah digambarkan jika talak

yang dapat dirujuk itu ada dua dan ayat yang lain menjelaskan tentang

63slamct Abidin dan Aminuddin, Frlrrl Munakaht, h.94-
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talak juga. Apabila khuluk digabungkan maka talak tadi menjadi empat.6a

Menurut penulis alasan ini tidak logis, penulis sepanjang ini tidak

mengetahui (atau belum mengetahui) bahwa kedudukan suatu hukum,

harus berbeda dengan dua hukum yang mengapitnya. Bahkan penulis lebih

cenderung mengatakan bahwa kedudukan hukum khuluk merupakan talak

dipertegaskan oleh posisinya itu, karena khuluk seperti disamakan

kedudukan dengan talak. Seandainya khuluk bukanlah talak, maka posisi

ayat tentang khuluk dan talak terpisah jauh seperti contoh ayat tentang

talak dan zhihdr atau pun 7d.

4. Khuluk merupakan hal baru dalam sistem perceraian Islam. Berbeda

dengan zhihdr rnaupun 'Ild ywrg merupakan adopsi terhadap sistem

perceraian masyarakat jahiliyah, dalam khuluk tidak ada mengadopsi

sedikit pun dari tradisi Arab Jahiliyah ini. Hal id memberikan dampak

sesuai dengan kaidah fiqhilyah yang berbunyi sebagai berikut:

65 ol? J JL ot_{ J"t{'JJti
Artinya: Kaidoh asgl @ada sesuatu) adolah sesuatu itu tetap pada
kzadaannya semula.&

Dari kaidah ini tergambar kalau asal dari sesuatu yang baru kembali

kepada masa lalu yang lebih diketahui. Menurut penulis khuluk yang

diketahui merupakan hal baru harus dikembalikan hukumnya kepada yang

qIbid,

6AMul Karim Zaidaq At-Itajb,h.46.

6tbid,.
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lebih lazim diketahui, dan talak adalah pemutusan perkawinan yang lebih

lazim dari masyarakat Arab. Menurut Abdul Karim Zaidan, kaidah yang

dipegang teguh adalah tetapnya keadarln sesuatu seperti semula pada masa

lalu, hingga ada dalil (bukti) yang menunjukkan pada perubahannya.

Sebab keadaan sebclumnya adalah keadaan yang diyakini, schingga kita

tidak beralih darinya hingga ada dalil (bukti) yang menunjukkan pada

kebalikannya.6T

5. Selain itu dari segi kemaslahatan maka kedudukan khuluk sebagai talak

lebih membawa kemaslahatan daripada khuluk sebagai fasakh. Karena

mempunyai i//ar kemaslahatan inilah, maka sesuai dengan kaidah

fiqhiyyah:

*Jl-4$;'t;+-tt'f }t3_J-gJi
Artinya: Hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya maupun
tiadanva.69

Kaidah ini menekankan bahwa, hukum tersebut tidak dapat

dipisahkan dengaa 'illat hukumnya. Adapun 'illat hukum dari khuluk

sebagai talak yaitu kedudukan ini akan membawa kemaslahatan dan

meqiadi peringatan bagi suami, agar tidak terburu-buru dalam mengambil

tindakan, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pemutusan

perkawinan. Seandainya khuluk adalah fasakh, maka konsekuensinya saat

67lbid,h. 47.

6EMuchlis Usman, Kaidah-kaidah ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasor Dalom
Istinbath Hukum Islom,lakara: PT RajaGrafindo Persad4 2002, h. 192.

*lbid,.



menjatuhkan khuluk, sisa kesempatan talak suami tidak berkurang dan hal

ini sangat merugikan bagi kedudukan seorang perempuan (isteri). Apabila

khuluk merupakan talah maka akan menjadi pelajaran bagi suami untuk

jangan sewenang-wenang dalam urusan perceraian, khususnya dalam

hukum Islam. Selain itu konsekuensi ini juga menjadikan kedudukan

khuluk sebagai talak menjadi kuat, karena kemaslahatannya lebih banyak

dan nampak dibandingkan kedudukan khuluk sebagai fasakh. Hal ini

sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

^:a-i"-r:)\ ,,;i->,it
Artinya: 

. 
Huhtm itu mengihtti lemaslahatan yang paltng htat otau

banyak."

Dari kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak inilah, pendapat dari

penulis lebih cenderwrg pada kedudukan khuluk sebagai talak, daripada

sebagai fasakh.

Alasan dan analisis inilah, membuat penulis lebih cendenurg pada

talak daripada fasakh. Selain itu, prihal lain yang menguatkan pendapat

penulis tentang kedudukan khuluk ini yaitu bahwa dalam Kompilasi Hukum

Islam dalam pasal 119 ayat 2 poin (b) yang menegaskan kalau khuluk adalah

talak. Adapun bunyi pasal tersebut antara lain:

Pasal I 19,

l) Talak bd'in sagza adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2) Talak ba'in Sugra sebagaimana tersebut pada ayat l) adalah:

'otbid

" lbid.

t t . to- t 2'

1l--.:-r fA--".il
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a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan A,gama.

Berdasarkan dari peraturan perkawinan inilah, menurut penulis sejalan dengan

kaidah frqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut

72'^-;-ti--l;. b\L'i-+"), .,ti rr-:)i -oon--

Artinya: Tindakan imam
kemaslahatan.l3

terhadap ralryatnya harus dikaitkan dengan

Kaidah ini dengan jelas mengatakan bahwa setiap peraturan yang

dibuat oleh pemerintah, bertujuan demi kemaslahatan rakyetrya. Mcnurut

penulis, peraturan yang ditetapkan tentang kedudukan khuluk sebagai talak

dapat dipastikan bernrjuan demi kemaslahatan ataupun kebaikan rakyatnya.

C. Relevansi Kedua Pendapat dengan Peraturan Pemerintah

Hukum yang bcrlaku pada masa klasik dapat saja berubah disebabkan

perbedaan tempat dan waktu di mana hukum itu diberlakukan, maka dengan

ini berlakulah kaidah Fikih yang berbunyi:

,, J\;\i:r#\ir>;\i 3 {*\ik
" Berubahnya hukam itu diseitai perubahan zamon, ,"^po, ao, k"adoan".75

Sebenamya perubahan hukum itu telah pemah terjadi pada zaman

sahabat yakni Khalifah 'Umar bin Iftagab, padahal senggang waktu antara

zJaih Mubarok, Ka idah Fiqh,h. 178

71lbid,,

'au. Sniaqi tbn e,hmad alBumts, al-Wajiz,h. 182.

7'tbid,.
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wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak jauh dengan masa pemerintahan Islam

yang dipimpinnya. Contoh ijtihad Khalifah 'Umar bin Khaltab di antaranya

adalah hukuman potong tangan apabila didapati ada orang yang melakukan

tindakan pencurian, namun ketika masa pemerintaharurya dan pada saat itu

dalam masa kelaparan Iftalifah 'Umar bir: Khattab tidak melaksanakan

hukuman tersebut ketika ada umatnya yang mencuri atas dasar keadilan dan

kemaslahatan.T6 Dalam ijtihad Khalifah 'Umar bin Khattab ini dapat dilihat

bahwasanya ia berani untuk berbeda pendapat dalam masalah suatu hukum

karena adanya perubahan kondisi dan zaman ketika ia menjalankan

pemerintahan dalam Islam, hal ini ia dasarkan kepada kemaslahatan bagi

umatnya.

Berbicara tentang relevansi permasalahan ini (kedudukan khuluk), maka

tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia. Hukum perkawinan dan perceraian yang ada di lndonesia

terhimpun dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden (lnpres) No I

Tahun l99l tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun pasal-pasal yang

berbicara tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) yaitu

pasal 38-40, yang kesemua pasal tersebut berbunyi antara lain:

Pasal 38,
Perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas
keputusan Pengadilan.

'uAmiur Nuruddin, Ijtihad 'I-l,nar bin Khotta-b(Studi Tenlong Perubahqn Hukum dalam
Islan), lakaia: Rajawali Pers, 1991, h. 153-154.
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Pasal 39,
l) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan sendiri.

Pasal 40,
I ) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat

dalam peraturan perundangan tersendiri.
l) pasal ini diatur

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHl), penulis menilai lebih

detail dalam membahas terhadap perceraian ini. Hd ini dapat di mengerti

bahwa sebenamya UUP hanya membuat atau mengatur sisi perceraian atau

putusnya perkawinan secara umun, dan belum menyentuh sisi-sisi spesifik

dari perceraian atau putusnya perkawinan ini sendiri. Terdapat l6 pasal (pasal

I 13-128) dalam KHI yang membicarakan putusnya perkawinan. Namun

penulis hanya mengambil beberapa pasal yang terkait dengan permasalahan

yang penulis nilai sejalan dengan penelitian yang penulis takukan, yaitu Pasal

I13, 115, I l6 dan Pasal 119 yang semuanya berbunyi sebagai berikut

Pasal I 15,
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal I 13,
Perceraian dapat putus karena:
a. Kematian,
b. Perceraian, dan
c. Atas putusan Pengadilan.
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Pasal I I 9,

1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh
akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2) Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat l) adalah:
a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.

Terlepas dari beberapa pasal yang tak tercantumkan di atas, penulis

berpendapat bahwa KHI lebih menggambarkan fikih Islam itu sendiri,

ketimbang UUP. Hal ini dapat dimaklumi, sebab UUP bersifat umum dan

tidak menyangkut soal agama mana prm, walau tak dipungkiri Hukum lslam

atau fikih sangat berperan banyak dalam UUP itu sendiri.

Pembagian putusnya perkawinan yang terdapat dalam KHI

menr.rnjukkan bahwa KHI sejalan dengan pendapat jumhur Ulama khususnya

mazhab Maliki dan salah satu mazhab Syef i, yang mengatakan bahwa

khuluk termasuk talak ba'in qugra-, dm bukanlah fasakh. Keterkaitan

Pasal i 16,
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
b. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi

dan lain sebagainya yang sr.kar disembuhkan,
c. 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 di luar kemampuannya,

d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak lain,

f, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,

g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga

h. Suami melanggar taklik talak,
i. Peral ihan agama atau murtad yang menyebabkan terj adi nya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.
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pendapat mazhab Maliki dan sebagian pendapat mazhab Sydh'i ini dengan

KHI yaitu bahwa KHI merupakan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang

tersusun dengan komponen-komponen pendapat dari beberapa mazhab,

termasuk juga mazhab Maliki dan mazhab Sydfi'r, salah satunya peraturan

tentang khuluk ini. Penetapan peraturan tentang khuluk tersebut, selain

didasarkan kepada kemaslahatan bagi nilai-nilai perempuan, juga mempunyai

maksud agar menjadi pelajaran bagi setiap lakiJaki untuk tidak semena-mena,

dan ini juga tidak terkecuali sejalan dengan sifat dari bangsa Indonesia yang

plural. Pendapat ini berbeda dengan UUP yang tidak membedakan sama

sekali antara talak dan fasakh.77 Berawal dari alasan-alasan inilah, penulis

dapat mengatakan fikih dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'r yang

berpendapat bahwa khuluk adalah talak dalam permasalahan khuluk jauh lebih

relevan dan sesuai dengan perkembangan serta perubahan zaman, sebab selain

mazhab Maliki dan Synfi'I telah mengakar daging di ranah hukum Islam

Indonesia, juga memang memiliki kebaikan (maslahah) daripada mazhab yang

lain.

Muhammad Amin Summa dalam bukurya menerangkan bahwa paling

tidak ada tiga perbedaan mendasar antara fasakh dan talak, yaitu:

1. Perbedaan dari segi hakikat, fasakh adalah pembatalan nikah dari segi

masanya, dan berakibat bagi menghilangkan ikatan yang menyertai

(imbul karenanya). Sedangkan talak (kecuali talak ba'in Kubrd) adalah

pengakhiran akad tanpa efek menghilangkan kebolehan (hak) untuk

melakukan hubungan (kembali).

TTZainuddin Ali, Hukun Perdqlq Iseht di h.donesia, Jakarta: Sinar Grafika" 2006, h. 73-
6.
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2. Perbedaan dari segi penyebabnya, fasakh adakalanya terjadi disebabkan

bencana di atas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan

adakalanya karena keadaan yang mengiringi akad itu sendiri tidak

menghendaki kelangsungan daya ikat sejak awalnya. Contoh fasakh

karena sebab bencana ialah murtadnya sang istri. Sedangkan contoh

karena sebab kedua ialah hak khiydr yang dimiliki masing-masing

pasangan setelah baligh untuk meneruskan atau tidak meneruskan

perkawinannya yang dilakukan (dipaksakan) pihak lain sebelum mereka

dewasa.

3. Perbedaart karena pengaruhnya. Peristiwa fasakh tidak mengurangi

bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami. Sedangkan talak akan

mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami.78

Terlepas dari semua perbedaan itu, ada ungkapan yang menarik dari H.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan dalam karyanya Hukum Perdata

Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembungan Hukum duri Fikih, UU No

l/1974 sampai KHI), yaitu sebenamya yang menarik dari perkembangan

hukum perceraian adalah di mana Undang-Undang dalam kasus perceraian

apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan

perempuan dalam posisi yang setara sama-sarna dapat mengajukan

permohonan cerai, dan Pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau

tidaknya sebuah perceraian itu te4adi.7e

flMuhammad Amin Summa, Hu*um Keluarga lslam dl Dunio /slan, Jak8rta: Frf.
RajaGrafindo Persada, 2005, h. 102-3.

"Amiur Nuruddin dan Azisri Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesio (Studi
Kritis Perkembangan Hukun dari Fikih, UU No l/1974 sampai KHI), lalarta: Kencan4 20O4, h.
238.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka yang

dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah:

I ' Mazhab Maliki berpendapat bahwa khuluk dalam hukum Islam berkedudukan

sebagai talak. Pendapat mereka didasarkan kepada Alquran surah al-Baqarah

12:2291 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu IUajah serta

logika yang dikemukakan oleh para ulama di kalangan mereka yaitu bahwa

lafal khuluk hanya dimiliki suami. Sebagian mazhab Syafi.i berpendapat

bahwa khuluk berkedudukan sebagai fasakh. pendapat mereka dirtasarkan

kepada Alquran surah al-Baqarah 12: 2291, Hadis yang diriwayatkan oleh

Tarmizid. Sebagian mazhab Sydfi,i yang lain berpendapat bahwa khuluk

adalah talak Pendapat mereka didasarkan kepada Alquran surah al-Baqarah

surah [4:20]dan serta logika yang dikemukakan oleh para ulama di kalangan

mereka yaitu bahwa lafal khuluk hanya dimiliki suami..

2. Persamaan pandangan dua mazhab tersebut adalah dilihat dari dasar hukum

yang mereka ambil yaitu dari Alquran maupun hadis. Mereka juga sepakat

bahwa khuluk merupakan salah satu jenis pemutusan perkawinan. perbedaan

pandangan dua mazhab tersebut dapat dilihat dari pemahaman mereka

memahami kedudukan hukum khuluk walaupun sebagian dari mazhab sydfi.f

85
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berpendapat bahwa khuluk tersebut talak. Mereka juga berbeda dalam

pengambilan hadis sebagai dasar hukum setelah alquran.

3. Relevansi pendapat mazhab Maliki dan mazhab Sydfi.I yang berpendapat

bahwa khuluk adalah talak dengan peraturan perundang-undang pemerintah,

sangat sesuai dan sejalan dengan sifat dari bangsa Indonesia yang plural. Salah

satunya peraturan tentang penetapan peraturan khuluk ini, selain didasarkan

kepada kemaslahatan bagi nilai-nilai perempuan, juga mempunyai maksud

agar menjadi pelajaran bagi setiap laki-laki untuk tidak semena-mena terhadap

perempuan. Dapat dikatakan bahwa fikih dari mazhab Sydf i maupun Maliki

dalam permasalahan khuluk lebih relevan dan sesuai dengan perkembangan

serta perubahan zaman, serta tercermin dalam peraturan pemerintah yaitu

dalam undang-undang perkawinan No l tahun rg74 dan Kompilasi Hukum

Islam(KHI).

B. Saran-saren

l. Permasalairan khuluk dalam perceraian ini yang eksis dan telah menjadi

doktrin di dalam masyarakat yang berimprikasi terhadap perbedaan mazhab

hendaknya jangan dijadikan doktrin sehingga menimbulkan perpecahan di

kalangan umat Islam.

2. BagS masyarakat Islam, khususnya Indonesia pada ,mumnya serta pemerintah

dalam memahami persamaan dan perbedaan yang terjadi supaya lebih bersifat

tidak memaksakan salah satu mazhab dan tidak merakukan klaim pembenaran.

3. Diharapkan bagi lembaga atau instansi pemerintah sepeti DpR untuk

mendalami fikih Islam sefta peraturan perundangan, khususnya berkaitan
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dengan hukum khuluk sebab pemerintah mempruryai peran penting dalam

mensosialisasikan pemahaman, khususnya yang berkenaan tentang khuluk.
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Nama

Tempat Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Alamat

Nama Orang Tua

l. Ayah

2. Ibu

Pekerjaan Orang Tua

L Ayah

2. Ibu

Anak Ke

Pendidikan

CURRJCT]LUM VITAE

: YUDI FAHRUDINUR

: CEMPAKA BARAT,5 JUNI 1985

: LAKI-LAKI

: JL. CILIK RIWUT KM 33, RT 13 NO I.CEMPAKA

BARAT.KEC.CEMPAGA.KAB KOTIM

: H.NURADEHAM

: Hj. SITI KHADIJAH

: SWASTA

: IBURUMAHTANCGA

:2DARI 4BERSAUDARA

I . SDN I Cempaka Barat, tamat tahun 1997

2. SLTP I Cempaka Barat, tahun 2000

3. MA Muallimin Darussalam Martapura, tamat

tahun 2005

Palangka Raya, Nopember 2009

Penulis



UNIT PEI-AYANAN BAHASA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISI,AM NEGERI PALANGKA RAYA

n l.un t: ,1. C.Ob()s Komplcks lslanric C_.cntrc 'l clp. (0536) 322615(r !.ar .1221t05
I'alangku Rar ir Klli llrsntan 'lcn Tl l

SU T KETI]R A N(iAN
No5y'/UpB-STA lN/ xr /2009

Sl1,a lang bertanda tangan di barvah ini Kepala Unit I)clayanau l3ahasa

Sckolah Tinggi Agarna Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa ab:jrrrk

atas:

Nanra (upr F

NIM : fr56'2ll.6t-42
Jurusan : g1pp11 4 (t Hs)

Telah dipcriksa dan direvisi tet'emahannya guna memenuhi persyaratan pcndaftaran

uiian skripsi dengan judul:

)e\a...lU rrf t\znurut Mazhab MoLiri

DG\^ tvlad4crb ST.rfit

Demikian Surat

sebagaimana mestinya,

keterangan ini diberikan agar dapat digunakan

Palangka Raya, 4' tt - 2009
Pusat Pelayanan Bahasa,

I

M.Pd
II) 203 199003 I 00015



PAMTIA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

STAIN PALATTGKA RAYA
Jl.G.Obo! ltuopl.L lllroi. C.ntcr Tlp. (053611239tA76i2%356 Ft'' 3222105 Prlatrgh R.yr 731l2

SUPAT KETTPANGAN
No: sUPAN-SPSM/SG/IV/2009

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Palangka Ray4 menerangkan bahwa :

Nama

NIM

Jurusan / Prodi

Judul Proposal

YUDI FAHRUDINUR

050 ztt 0242

SARI'AIVAHS

KHULUK MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB

SYAFI'I.

Telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada tanggal l8 April 2009 di Ruang Aula

STAIN Palangka Raya dengan Penanggap Utama : MUNIB,M.Ag Moderator :

DWI PUTRI MK.S,IP dan dinyatakan lulus dapat diterima sebagai syarat penyelesaian

skipsi.

Palangka Raya, 28 April 2009

PANITIA

Ketua, s,

ANWAR.M.SiAW P

NrP. 150 3l I 460 NIP. 150 292 523
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