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Hukum – Hukum KHULU’

❑Khulu’ menurut bahasa artinya mencabut, memecat, berhenti

❑Khulu’ menurut istilah syara’ ialah bercerai karena tebusan
yang disengaja.

❑Khulu’ ialah Talak (cerai) dari seorang suami kepada istrinya
atas dasar tuntutan pihak isteri, yakni dengan membayar
uang tebusan atau memberi sesuatu kepada suami.



❑Khulu’ dinyatakan sah, baik isteri dalam keadaan suci
maupun tengah datang bulan (haid), tidak ada larangan.

❑Khulu’ yang telah diatur (direncanakan) sebelumnya oleh
pihak suami, misalnya : Seorang suami tidak memberi nafkah
dengan tujuan supaya isteri bersedia khulu’, dan persis
sebagaimana yang direncanakan (suami) tersebut yakni isteri
berbuat demikian, maka khulu’ itu batal (statusnya hanya
talak raj’i) tapi kalau tiada rencana suami tersebut statusnya
talak ba’in.

❑Tidak sah khulu’ diikuti talak, artinya setelah isteri melakukan
khulu’, berarti suami tidak bisa lagi merujuk atau kembali
kepadanya, juga tidak bisa meralatnya (dengan bentuk talak
yang baru) dengan tujuan supaya bisa merujuknya.



Hukum Hukum TALAK

❑Talak menurut bahasa ialah melepas ikatan

❑Talak menurut istilah syara’ ialah sebutan bagi terlepasnya
suatu ikatan pernikahan.

“perbuatan halal yang paling dibenci
Allah ialah talak”

(HR. Abu Dawud & Ibnu Majah)



❑Dalam Islam yang memiliki hak talak adalah suami. Artinya
istri tidak bisa lepas dari ikatan pernikahan kecuali di talak
oleh suami.

❑Tetapi walaupun suami diberi hak untuk menjatuhkan talak,
namun islam tidak membolehkan suami menggunakan hak
talak ini dengan semena-mena dan gegabah dalam
memutuskan talak, apalagi jika hanya menuruti hawa
nafsunya saja.



Hukum Talak dibagi menjadi :

1. Wajib : Talak menjadi wajib apabila yang menjatuhkan adalah wali
hakim yang menjadi penengah di antara suami dan istri. Penyebab
jatuhnya talak ini dikarenakan tidak ada jalan terbaik untuk perbaikan
hubungan tersebut kecuali talak, karena tidak mungkin disatukn
kembali. Dan talak adalah satu-satunya jalan keluar.

2. Haram : Talak menjadi haram yaitu jika talak dijatuhkan dengan alasan
yang tidak benar atau karena alasan yang tidak syar’i.

3. Sunnah : Hukum talak menjadi sunnah apabila istri menggabaikan
kewajibannya terhadap suami. Dan bisa juga disebabkan karena istri
tidak taat terhadap perintah dan larangan Allah Swt. Karena istri sudah
termasuk merusak moral dirinya, padahal suaminya sudah berusaha
memperbaiki dan mengingatkan istri. karena hal tersebut akan
mempengaruhi keimanan suami dan mempengaruhi keharmonisan
rumah tangga.



Talak ada 2 macam, yaitu :

1. Talak Sharih artinya talak yang tiada tersimpan di dalamnya
juga tersimpan (sesuatu) selain talak. talak yang langsung
diungkapkan dengan kata yang jelas dan tegas. Talak yang
mudah dipahami perkataannya dan dimengerti bahwa kata-kata
tersebut talak.

2. Talak kinayah artinya talak yang di dalamnya juga tersimpan
(sesuatu) selain talak. Talak yang diungkapkan dengan kalimat
tidak langsung seperti kata-kata sindiran. Dan kata sindiran itu
bermakna untuk menjatuhkan talak.



❑Takliq talak (menggantungkan cerai) itu diperbolehkan
dengan sifat dan syaratnya, misalnya : Kalau kamu masuk
rumah itu, berarti kamu adalah wanita yang ditalak. Maka
talak yang demikian dinyatakan sah ketika wanita tersebut
memasuki rumah yang dimaksud.

❑4 macam orang yang tidak sah menjatuhkan talak :

1. Anak kecil

2. Orang gila

3. Orang mengigau

4. Orang yang dipaksa



Hukum –Hukum Rujuk (Raj’ah)

❑Menurut bahasa ialah kembali satu kali

❑Menurut istilah ialah kembalinya wanita kepada nikah dalam
iddah talak.

Kalau seorang suami mencerai isterinya 1x atau 2x, maka suami
bisa kembali kepada isterinya (rujuk) dengan catatan masa
iddahnya belum habis. Rujuk tidak harus mendapat persetujuan
dari isteri. Rujuk bisa dengan kata – kata seperti “Aku kini
kembali kepadamu”.

Kalau isteri yang dirujuk itu telah habis masa iddahnya, maka
suami menghalalkannya dengan memperbaharui akad nikah.


