BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN RUJU'

A. Tentang Talak
1. Pengertian Talak

ُ ُ ط ق – َ ْط
Dalam Kamus Arab Indonesia, talak berasal dari – ق
ً َ ( َطbercerai).1 Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, talak berarti
ْ ) َط.2
berpisah, bercerai (ُت ا ْ َ رْ أَة
Talak menurut istilah adalah:
3

ٍ ِ
ٍ ﺼ ْﻮ
ص
ِ  َﻜﻪُ اَِزاﻟَﺔُ اﻟﻨﺑِﺄَﻧ
ُ َْﻪ ﺑِﻠَ ْﻔﻆ ﳐﺼﺎ ُن َﺣﻠ
َ ﺎح اَْو ﻧـُ ْﻘ

Artinya: Talak itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau
mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan katakata tertentu.
4

 ِﺔﺰْوِﺟﻴﺰْو ِج َواِﻧْـ َﻬﺎءُ اﻟْ َﻌﻼَﻗَِﺔ اﻟﻞ َراﺑِﻄَِﺔ اﻟ ﺮِع َﺣَْوِﰱ اﻟﺸ

Artinya: Talak menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan
mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

ِ ِ ٌ ﺎح وﻫﻮ ﻟَْﻔ
ِ
ِ ِ
ِ
ُﺮعْﻰ َوَرَد اﻟﺸ ﻆ َﺟﺎﻫﻠ
َ ُ َ ِ  َﻜﻞ ﻗَـْﻴﺪ اﻟﻨ َﺸْﺮِع ا ْﺳ ٌﻢ ﳊ ﺎﻟ2َوُﻫ َﻮ ﻓ
ِ ِ ِ ﺑِﺘَـ ْﻘ ِﺮﻳ ِﺮﻩِ واْﻷ
ﺔُ َواِ ْﲨَﺎعُ اَ ْﻫ ِﻞ اﻟْ ِﻤﻠَ ِﻞ َﻣ َﻊ اَ ْﻫ ِﻞﺴﻨ ﺎب َواﻟ
ْ َ ْ
ُ ََﺻ ُﻞ ﻓْﻴﻪ اَﻟْﻜﺘ
5 ِ
ﺔﺴﻨ اﻟ
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Artinya; "Talak menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali
ikatan nikah dan talak itu adalah lafaz jahiliyah yang
setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata
melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak adalah
berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama
dan ahlus sunnah.
Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang
dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat
ikatan pernikahan itu sehingga tidak lagi isteri itu halal bagi suaminya
(dalam hal ini kalau terjadi talak tiga). Yang dimaksud dengan
mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak
bagi suami (dalam hal kalau terjadi talak raj'i). Kalau suami mentalak
isterinya dengan talak satu, maka masih ada dua talak lagi, kalau talak
dua, maka tinggal satu talak lagi, kalau sudah talak tiga, maka hak
talaknya menjadi habis.6
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa talak
adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa
mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau
cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.
2. Macam-Macam Talak
Talak itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa
keadaan. Dengan melihat kepada keadaan istri waktu talak itu diucapkan
oleh suami, talak itu ada dua macam:
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a. Talak sunni
Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talak yang didasarkan
pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami mentalak istrinya yang
telah disetubuhi dengan talak satu pada saat suci, sebelum disetubuhi.7
Atau dengan kata lain yaitu talak yang pelaksanaannya telah sesuai
dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk
talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan
oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau
dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh
suaminya8. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam
masa si istri yang di talak langsung memasuki masa iddah. Hal ini
sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Talak ayat 1:

 ِ  ِ َﻬﺎ اﻟﻨﻳَﺎ أَﻳـ
(1 :ﻦ )اﻟﻄﻼق ِِﻦ ﻟِﻌِﺪ ﻮﻫ
ُ  ُﻘﺴﺎء ﻓَﻄَﻠ
َ ﱯ إذَا ﻃَﻠ ْﻘﺘُ ُﻢ اﻟﻨ
Artinya: Hai nabi bila kamu mentalak istrimu, maka talaklah
di waktu akan memasuki iddah. (Q.S. at-Thalaq: 1)9
Yang dimaksud dengan masa iddah di sini adalah dalam masa
suci yang belum digauli oleh suami. Cara-cara talak yang termasuk
dalam talak sunni diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya
adalah talak dalam masa iddah, namun diikuti lagi dengan talak
berikutnya. Talak dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam
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Malik berpendapat bahwa talak semacam itu tidak termasuk talak
sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah
talak sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.10
b. Talak bid'iy
Talak bid'iy, yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut
ketentuan agama. Bentuk talak yang disepakati ulama termasuk dalam
kategori talak bid'iy itu ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam
keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh
suami. Talak dalam bentuk ini disebut bid'iy karena menyalahi
ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan talak pada waktu istri
dapat langsung memulai iddahnya.11 Hukum talak bid'iy adalah haram
dengan alasan memberi mudarat kepada istri, karena memperpanjang
masa iddahnya. Yang menjadi dalil talak dalam kategori bid'iy adalah
sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

ِ ﺪﺛَـﻨَﺎ إِ ْﲰ ﺣ
 ِﻪ ﺑْ ِﻦﻚ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ َﻋ ْﻦ َﻋْﺒ ِﺪاﻟﻠ
ﺎﻋ
َ َ ِﻪ ﻗﻴﻞ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪاﻟﻠ
ٌ ِﺪﺛَِﲏ َﻣﺎﻟ ﺎل َﺣ
َ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
 ِﻪﺾ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ َر ُﺳﻮِل اﻟﻠ
ٌ  َﻖ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ َوﻫ َﻲ َﺣﺎﺋﻪُ ﻃَﻠﻪ َﻋْﻨﻪُ أَﻧﻋُ َﻤَﺮ َرﺿﻲ اﻟﻠ
ِ َ ﺎب رﺳ
ِ ْ ﻢ ﻓَﺴﺄ ََل ﻋُﻤﺮ ﺑْﻦﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ وﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
ﻪﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َ
ُ َ اﳋَﻄ
ُ َُ
َ َ ََ
ِﻢ ﻋﻦ َذﻟﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠ
ِ
ِ ُ ﺎل رﺳ
ﻘ
ـ
ﻓ
ﻚ
َ
َ
َ
َ
ُ َﻢ ُﻣْﺮﻩﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
َُ
َْ َ َ َ َْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ  َﲢُﱴ ﺗَﻄْ ُﻬَﺮ ﰒ  ﻟﻴُ ْﻤﺴ ْﻜ َﻬﺎ َﺣُﻓَـ ْﻠﻴُـَﺮاﺟ ْﻌ َﻬﺎ ﰒ
َ إ ْن َﺷﺎءُ ﺗَﻄْ ُﻬَﺮ ﰒُﻴﺾ ﰒ
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ِﱵ أ ََﻣَﺮ اﷲُ أَ ْنﺪةُ اﻟ ِﻚ اﻟْﻌ
َ ﺲ ﻓَﺘِْﻠ
َ أ َْﻣ َﺴ
 َ َﻖ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن َﳝﻚ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َوإِ ْن َﺷﺎءَ ﻃَﻠ
12

(ﺴﺎءُ )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
َ ﺗُﻄَﻠ َﻖ َﳍَﺎ اﻟﻨ
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah
dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu
Umar r.a. mentalak istrinya sewaktu haid dalam masa
Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada
Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia
(Ibnu Umar) kembali kepada istrinya, kemudian
menahannya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan
kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat
menahannya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya
itu sebelum digaulinya. Itulah masa iddah yang disuruh
Allah bila akan mentalak istrinya. (HR. al-Bukhary)
Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami
kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:
1). Talak raj'iy. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak
dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya
(ruju') sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik
istri tersebut bersedia diruju' maupun tidak.13 Hal senada
dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak raj'iy adalah
suatu talak dimana suami memiliki hak untuk meruju' istri.14
Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir bahwa talak raj'iy
adalah talak yang masih memungkinkan suami ruju' kepada bekas
istrinya tanpa nikah.15 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
talak raji'y adalah talak di mana si suami diberi hak untuk kembali
12
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kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih
dalam masa iddah.
Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa talak raj'iy adalah talak
satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri, di mana
suami boleh ruju' kepada istri, sebagaimana firman Allah pada surat
al-Baqarah (2) ayat 229:

ٍ ِ ٌ ﺎن ﻓَِﺈﻣﺴ
ٍ وف أَو ﺗَﺴ ِﺮﻳﺢ ﺑِِﺈﺣﺴ
ِ

(229 :ﺎن )اﻟﺒﻘﺮة
َ ْ ٌ ْ ْ ﺎك ﲟَْﻌُﺮ
َ ْ َﺮﺗاﻟﻄﻼَ ُق َﻣ

Artinya: Talak itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah
dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. alBaqarah: 229)16

ٌ َ ْ ِ َ mengandung arti ruju' pada waktu
َِْ ك
Lafaz ُوف
ٍ
masih berada dalam masa iddah.
2). Talak bain. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak bain
adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali,
dimana suami tak dapat lagi secara sepihak meruju'i istrinya.17
Dengan kata lain, talak bain yaitu talak yang putus secara penuh
dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya
kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk
disebut putusnya perkawinan.
Talak bain ini terbagi pula kepada dua macam:
a

Bain sughra, ialah talak yang menghilangkan hak-hak ruju' dari bekas
suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas

16
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istrinya itu.18 Atau talak yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan
istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui
muhallil. Yang termasuk bain shughra itu adalah sebagai berikut:
Pertama: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh
suami. 'Talak dalam bentuk ini tidak memerlukan iddah. Oleh karena
tidak ada masa iddah, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab
ruju' hanya dilakukan dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman
Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

ِ
ِ ِ
ﻦ ِﻣﻦ ﻮﻫ
ُ  ْﻘﺘُ ُﻤ ﻃَﻠُﻳﻦ َآﻣﻨُﻮا إِ َذا ﻧَ َﻜ ْﺤﺘُ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨَﺎت ﰒ
َ  َﻬﺎ اﻟﺬﻳَﺎ أَﻳـ
وﻧَـ َﻬﺎةٍ ﺗَـ ْﻌﺘَﺪﻦ ِﻣ ْﻦ ﻋِﺪ ﻦ ﻓَ َﻤﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﻮﻫ
ُ ﺴ َﻗَـْﺒ ِﻞ أَن َﲤ
(49 :)اﻷﺣﺰاب
Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi
orang-orang perempuan beriman kemudian kamu
mentalaknya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak
ada iddah yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab:
49).19
Kedua: talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak
istri atau yang disebut khulu'. Hal ini dapat dipahami dari isyarat
firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

ِ ِ
ِ  ﻳ ِﻘﻴﻤﺎ ﺣ ُﺪﻓَِﺈ ْن ِﺧ ْﻔﺘُﻢ أَﻻ
ﻚ
َ ت ﺑِِﻪ ﺗِْﻠ
ْ ﻴﻤﺎ اﻓْـﺘَ َﺪ
َ ُ َ ُ ْ
َ َود اﻟﻠّﻪ ﻓَﻼَ ُﺟﻨ
َ ﺎح َﻋﻠَْﻴﻬ َﻤﺎ ﻓ
ِ
ﺎﻟِ ُﻤﻮ َنﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻈ
َ ِود اﻟﻠّ ِﻪ ﻓَﺄ ُْوﻟَـﺌ
َ ﺪ ُﺣ ُﺪ وﻫﺎ َوَﻣﻦ ﻳَـﺘَـ َﻌ
ُ ُﺣ ُﺪ
َ ود اﻟﻠّﻪ ﻓَﻼَ ﺗَـ ْﻌﺘَ ُﺪ
(229 :)اﻟﺒﻘﺮة
18
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Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan
ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk
memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah,
maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang
melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang
aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)20
b

Bain kubra, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga.21 Atau dengan kata
lain talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan
istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu
kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan
habis iddahnya. Yang termasuk talak dalam bentuk bain kubra itu
adalah sebagai berikut:
Pertama: istri yang telah di-talak tiga kali, atau talak tiga.
Talak tiga dalam pengertian talak bain itu yang disepakati oleh ulama
adalah talak tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan
yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh masa iddah.
Termasuknya talak tiga itu ke dalam kelompok bain kubra itu adalah
sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat
230:

ِ َﱴ ﺗ ﻞ ﻟَﻪ ِﻣﻦ ﺑـﻌ ُﺪ ﺣ  َﻘﻬﺎ ﻓَﻼَ َِﲢﻓَِﺈن ﻃَﻠ
ﻨﻜ َﺢ َزْوﺟﺎً َﻏْﻴـَﺮﻩُ ﻓَِﺈن
َ
َ َ َْ ُ
(230 :اﺟ َﻌﺎ )اﻟﺒﻘﺮة
َ ﺎح َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ أَن ﻳَـﺘَـَﺮ
َ َ َﻘ َﻬﺎ ﻓَﻼَ ُﺟﻨﻃَﻠ
Artinya: Jika kamu mentalaknya (setelah dua kali talak), maka
tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin
dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua)
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mentalaknya tidak ada halangannya bagi keduanya
untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)22
Tentang talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu
kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini
terdapat empat pendapat di kalangan ulama:
Pendapat pertama: talak tiga dalam" satu ucapan itu tidak
jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya talak seperti ini ke
dalam talak bid'iy, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh
sebagaimana keadaannya talak dalam masa haid. Adapun yang
menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori talak bid'iy adalah
kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi
Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

ٍ َﺧﺒَـﺮﻧَﺎ ُﺳﻠَْﻴﻤﺎ ُن ﺑْﻦ َداوَد َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ وْﻫ
َﺧﺒَـَﺮِﱐ ﳐََْﺮَﻣﺔُ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ
َ َﺐ ﻗ
ْ ﺎل أ
َ
ُ ُ َ
َ ْأ
ٍ
ِ ُ ﺎل أُﺧِﱪ رﺳ
ِ َ َﻗ
 َﻢﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﺖ َْﳏ ُﻤ
ُ ﺎل َﲰ ْﻌ
َ ﻪﻮل اﻟﻠ
ُ َ َ ْ َ َﻮد ﺑْ َﻦ ﻟَﺒِﻴﺪ ﻗ
ٍ ث ﺗَﻄْﻠِﻴ َﻘ
َِ ﺎت
ﺎل
َ َ ﻗُﻀﺒَﺎﻧًﺎ ﰒ
ْ ﲨ ًﻴﻌﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎم َﻏ
َ  َﻖ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ ﺛََﻼَﻋ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ ﻃَﻠ
ِ ِ َأَﻳـ ْﻠﻌﺐ ﺑِ ِﻜﺘ
ﻮل
َ ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ
َ َﱴ ﻗَ َﺎم َر ُﺟ ٌﻞ َوﻗ ﲔ أَﻇْ ُﻬ ِﺮُﻛ ْﻢ َﺣ
َ ْ ﻪ َوأَﻧَﺎ ﺑَـﺎب اﻟﻠ
ُ َُ
23
( ِﻪ أََﻻ أَﻗْـﺘُـﻠُﻪُ )رواﻩ اﻟﻨﺴﺎئاﻟﻠ
Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin
Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah
mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw
telah memberitakan kepada saya tentang seorang lakilaki yang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan
Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah
kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan
22

Ibid., hlm. 56.
Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu’aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa’i,
hadis No. 3503 dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic
Software Company).
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saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki
berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya
bunuh saja orang itu?"
Pendapat

kedua:

dipegang

oleh

jumhur

ulama

yang

mengatakan bahwa talak tiga sekaligus itu jatuh talak tiga, dan dengan
sendirinya termasuk talak ba'in. Alasan yang digunakan golongan ini
adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak
memisahkan antara talak tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara
terpisah.24
Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah
Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini talak tiga dalam
satu ucapan jatuh talak satu dalam kategori talak sunni.25 Ulama ini
berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

ِ ِ ِ
ٍ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ
ﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ َﺎس ﻗ
َ ﻪَﻼ ُق َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬﺪ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﺎل َﻛﺎ َن اﻟﻄ
ِ
ِثو
ِ ِ ِِ
ﺎل
َ اﺣ َﺪ ًة ﻓَـ َﻘ
َ ﻼَ  َﻢ َوأَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َو َﺳﻨَﺘَـ ْﲔ ﻣ ْﻦ ﺧ َﻼﻓَﺔ ﻋُ َﻤَﺮ ﻃَ َﻼ ُق اﻟﺜَو َﺳﻠ
ِ
ِ ِ  ْ ﻋُﻤﺮ ﺑْﻦ
ﺖ َﳍُ ْﻢ ﻓِ ِﻴﻪ
ْ َاﺳﺘَـ ْﻌ َﺠﻠُﻮا ِﰲ أ َْﻣ ٍﺮ ﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻧ
ْ ﺎس ﻗَﺪ
ُ َُ
َ ن اﻟﻨ اﳋَﻄﺎب إ
26
(ﻀﺎﻩُ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ) رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ ﻀْﻴـﻨَﺎﻩُ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄ َْﻣ
َ أَﻧَﺎةٌ ﻓَـﻠَ ْﻮ أ َْﻣ
Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw.
zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar,
talak tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu
mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburuburu terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa
berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan
24

Al-San'any, Subul al-Salam, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi alHalabi, 1950, hlm. 174 – 175.
25
Menurut golongan ini, talak tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga,
melainkan yang dianggap terjadi hanya satu
26
Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Sahih Muslim,
Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.
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terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru.
(HR. Muslim)
Kedua hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

ِ ِﻠﻳﺪ أَ ُﺧﻮ اﻟْﻤﻄ
ٍ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ
ﺐ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ ﺛََﻼﺛًﺎ
َ َﺎس ﻗ
َ  َﻖ ُرَﻛﺎﻧَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ ﻳَِﺰﺎل ﻃَﻠ
ُ
ِ
ِﺲ و
 ِﻪﻮل اﻟﻠ
ُ ﺎل ﻓَ َﺴﺄَﻟَﻪُ َر ُﺳ
َ َﻳﺪا ﻗ
ً اﺣ ٍﺪ ﻓَ َﺤ ِﺰ َن َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ُﺣْﺰﻧًﺎ َﺷ ِﺪ
َ ٍ ِﰲ َْﳎﻠ
ِ
ﺎل ِﰲ
َ ﺎل ﻓَـ َﻘ
َ َ ْﻘﺘُـ َﻬﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ ﻗﺎل ﻃَﻠ
َ َ ْﻘﺘَـ َﻬﺎ ﻗﻒ ﻃَﻠ
َ  َﻢ َﻛْﻴﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ
ٍ ِ ٍ َِﳎﻠ
27
ِﻚو
ِ ِ َ َﺎل ﻧَـﻌﻢ ﻗ
(اﺣ َﺪةٌ ﻓَ ْﺎرِﺟ ْﻌ َﻬﺎ )رواﻩ اﲪﺪ
ْ
َ َ ﳕَﺎ ﺗ ْﻠﺎل ﻓَﺈ
ْ َ َ َﺲ َواﺣﺪ ﻗ
Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib
mentalak istrinya talak tiga dalam satu majelis kemudian dia
sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya:
"Bagaimana cara kamu mentalaknya". la berkata: "Saya
mentalaknya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda:
"Itu hanyalah talak satu, oleh karena itu ruju'lah kepada
istrimu. (H.R. Ahmad)
Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas
yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini
mengatakan bahwa seandainya talak tiga dalam satu ucapan itu
dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami istri, maka yang jatuh
adalah talak tiga, dan oleh karenanya termasuk talak bain kubra;
namun bila talak diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi
hubungan kelamin yang jatuh hanyalah talak satu.28 (al-Shan'aniy 175)
Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud
yang mengatakan:

27

Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi,
hadis No. 2079. dalam CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic
Software Company).
28
Al-San'âny, Subul al-Salâm, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950,
hlm. 175.
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ِ
ٍ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ
 َﻖ ْاﻣَﺮأَﺗَﻪُ ﺛََﻼﺛًﺎﺮ ُﺟ َﻞ َﻛﺎ َن إِذَا ﻃَﻠن اﻟ َﺖ أ
َ َﺎس ﻗ
َ ﺎل أ ََﻣﺎ َﻋﻠ ْﻤ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َُﺎ َﺟ َﻌﻠ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ
ُﻪﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﻪﻮﻫﺎ َواﺣ َﺪ ًة َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬﺪ َر ُﺳﻮل اﻟﻠ
29
( َﻢ )رواﻩ اﺑﻮ داودَﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ
Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku
bila seorang laki-laki mentalak istrinya talak tiga
sebelum digaulinya yang jatuh adalah talak satu pada
masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Kedua: istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li'an.
Berbeda dengan bentuk pertama mantan istri yang di-li'an itu tidak
boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya
muhallil, menurut jumhur ulama.
Talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua
macam yaitu:
1). Talak tanjiz, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan
ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan
ucapan sharih (tegas) atau kinayah (sindiran). Inilah bentuk talak yang
biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami
mengucapkan ucapan talak tersebut.
2). Kedua: talak ta'liq, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan
menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu
yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz sharih atau kinayah.30
Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya

29

Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam
CD program Mausu'ah Hadis al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media,
2006, hlm. 225.

26

talak". Talak dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat
yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas talak terjatuh segera
setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu
diucapkan.
Talak ta'liq ini berbeda dengan taklik talak yang berlaku di beberapa
tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan.
Taklik talak itu adalah sebentuk perjanjian dalam perkawinan yang di
dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika
suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat
mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.
Talak dari segi siapa yang mengucapkan talak itu secara langsung
dibagi kepada dua macam:
1. Talak mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami
yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantaraan atau wakil.
2. Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh
suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila talak itu
diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada istrinya, seperti ucapan
suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-talak dirimu", secara khusus
disebut talak tafwidh.
Secara arti kata tafwidh mengandung arti melimpahkan. Talak
tafwidh dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan
menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan
wewenang istri dalam bentuk talak tafwidh itu, ulama tidak sepakat.
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Sebagian ulama Syafi'iyah menempatkannya sebagai tamlik atau
menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai
tawkil.31
Beda di antara wewenang tamlik dengan tawkil ialah: bila
ditetapkan sebagai tamlik, si istri harus melaksanakan pelimpahan
wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan
suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya.
Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai tawkil, si istri tidak harus segera
melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini
masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.32
B. Tentang Ruju'
1. Pengertian Ruju'
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "ruju'" berarti
kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, talak satu atau dua, ketika
istri masih dalam masa iddah.33 Dalam Kamus al-Munawwir, kata "ruju'"
berasal dari kata raja'a yarji'u rujû'an, yang bermakna "kembali", dan
"mengembalikan".34 Jadi kata kerja "raja'a" dapat dipakai sebagai kata
kerja transitif (fi'il muta'addi) dan dapat pula dipakai sebagai kata kerja
intransitif (fi'il lazim). Menurut istlah, terdapat berbagai rumusan di
antaranya:

31

Ibid., hlm. 226.
Ibid.,
33
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966
34
Ahmad Warson Al-Munawwir, op.cit., hlm. 476.
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a. Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, ruju' menurut syara
adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan ba'in
kepada pernikahan semula sesuai dengan peraturan yang ditentukan.35
b. Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dimaksud ruju' adalah kembali
hidup bersuami istri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan
perceraian dengan jalan talak raj'i selama masih iddah tanpa akad
nikah baru.36
c. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, ruju' adalah
mengembalikan isteri yang masih dalam masa iddah dan bukan talak
ba'in kepada pernikahan (semula).37
Berdasarkan tiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruju''
ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah
terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas
isterinya dalam masa 'iddahnya, dengan ucapan tertentu.
2. Dasar Hukum Ruju'
Perkawinan berbeda dengan ruju'. Perbedaanya yaitu ruju' lebih
ringan syarat dan rukunnya dibandingkan syarat dan rukun perkawinan.
Hukum nikah bisa wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah,
demikian pula hukum ruju' tidak lepas dari al-ahkam al khamsah (lima
hukum Islam: wajib, haram, halal, mubah, makruh dan sunnah).

35

Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Kairo: Maktabah Dar
al-Turas, tth, hlm. 48.
36
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 99
37
Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, Fath al-Mu’în, Kairo: Maktabah Dar alTuras, 1980, hlm. 115.
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Dalam satu sisi ruju' itu adalah membangun kembali kehidupan
perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan perkawinan.
Kalau

membangun

kehidupan

perkawinan

pertama

kali

disebut

perkawinan, maka melanjutkannya setelah terjadi talak disebut ruju'.
Hukum ruju' dengan demikian sama dengan hukum perkawinan. Dalam
mendudukkan hukum asal dari ruju' itu ulama berbeda pendapat, Jumhur
ulama mengatakan bahwa ruju' itu adalah sunat. Dalil yang digunakan
jumhur ulama itu adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat
229:

ٍ ﺎك ِﲟَﻌﺮ
ٍ وف أَو ﺗَﺴ ِﺮﻳﺢ ﺑِِﺈﺣﺴ
ِ ِ

(229 :ﺎن )اﻟﺒﻘﺮة
ْ
َ ٌ ْ ْ ُ ْ ٌ ﺮﺗَﺎن ﻓَﺈ ْﻣ َﺴاﻟﻄﻼَ ُق َﻣ

Artinya: Thalaq itu ada dua kali sesudah itu tahanlah dengan baik, atau
lepaskanlah dengan baik.
Demikian pula firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

ِ
ِ
(228 :ﺻﻼَﺣﺎً )اﻟﺒﻘﺮة
َ ﻦ ِﰲ ذﻟ دﻫﻖ ﺑَِﺮ َﺣ
ْ ِﻚ إِ ْن أ ََر ُادواْ إ
َ ﻦ أ َوﺑـُﻌُﻮﻟَﺘُـ ُﻬ
Artinya: Suaminya lebih berhak untuk kembali kepadanya dalam hal
itu jika mereka berkehendak untuk damai.
Dalil dalam hadis Nabi di antaranya adalah apa yang disampaikan
oleh Ibnu Umar yang bunyinya:

 ِﻪ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦﺪﺛـَﻨَﺎ ﻋُﺒَـْﻴ ُﺪ اﻟﻠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ُﳕٍَْﲑ َﺣﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ اﻟﻠ َﺪﺛـَﻨَﺎ ُﳏ َﺣ
ِ ِ ِ
 َﻢﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ َﻋُ َﻤَﺮ ﻗ
ُ  ْﻘﺎل ﻃَﻠ
َ ﻪﺖ ْاﻣَﺮأَِﰐ َﻋﻠَﻰ َﻋ ْﻬﺪ َر ُﺳﻮل اﻟﻠ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 َﻢ ﻓَـ َﻘﺎ َلﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﻰ اﻟﻠﺻﻠ
َ ﺾ ﻓَ َﺬ َﻛَﺮ ذَﻟ
ٌ َوﻫ َﻲ َﺣﺎﺋ
َ ﻪﻚ ﻋُ َﻤُﺮ ﻟَﺮ ُﺳﻮل اﻟﻠ
ِ
ِ
ِ
ُﺧَﺮى ﻓَِﺈ َذا
َ ﻴﺾ َﺣْﻴ
ْ ﻀﺔً أ
َ  َﲢُﱴ ﺗَﻄْ ُﻬَﺮ ﰒ  ﻟﻴَ َﺪ ْﻋ َﻬﺎ َﺣُُﻣْﺮﻩُ ﻓَـ ْﻠﻴُـَﺮاﺟ ْﻌ َﻬﺎ ﰒ

30

ِﱵ أ ََﻣَﺮﺪةُ اﻟ ِ َﻬﺎ اﻟْﻌ ْﻘ َﻬﺎ ﻗَـْﺒ َﻞ أَ ْن ُﳚَ ِﺎﻣ َﻌ َﻬﺎ أ َْو ﳝُْ ِﺴ ْﻜ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧـت ﻓَـ ْﻠﻴُﻄَﻠ
ْ ﻃَ ُﻬَﺮ
38


(ﺴﺎءُ )رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
َ اﻟﻠﻪُ أَ ْن ﻳُﻄَﻠ َﻖ َﳍَﺎ اﻟﻨ
Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu
Umar, dia berkata: pada zaman Rasulullah Saw. aku
menceraikan isteriku yang sedang dalam keadaan haid.
Ketika hal itu diceritakan oleh Umar bin Al Khaththab
kepada Rasulullah Saw. beliau bersabda: "Suruh dia untuk
meruju'nya kembali. Kemudian biarkanlah sampai ia suci.
Kemudian setelah suci dari haid satu kali lagi, maka boleh
dia menceraikannya, dengan tanpa menggaulinya atau
menahannya. Sesungguhnya itulah iddah yang diperintahkan
oleh Allah jika orang mau menceraikan wanita.
(H.R.Muslim).

Dengan demikian talak yang benar adalah ketika isteri tidak dalam
keadaan haid. Adapun kata imsak dalam ayat pertama dan kata rad dalam
ayat kedua mengandung maksud yang sama yaitu kembalinya suami
kepada istri yang telah diceraikannya. Tidak ada perintah yang tegas
dalam kedua ayat tersebut untuk ruju'. Adanya perintah Nabi supaya Ibnu
Umar ruju' adalah karena sebelumnya dia menalaknya dalam keadaan
haid. Oleh karena itu hukum ruju' itu adalah sunat.
Ulama Zhahiriyah yang berpendapat wajibnya hukum asal dari
perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum ruju', bahkan bentuk wajib
di sini lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi.
3. Syarat dan Rukun Ruju'
Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun
ruju' maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang
38
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makna syarat dan rukun secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa
bila meruju' pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang
harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"39 sedangkan syarat adalah
"ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."40
Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah
sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,41
melazimkan sesuatu.42
Secara istilah, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu
yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak
adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan
adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.43 Hal ini sebagaimana
dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf,44 bahwa syarat adalah sesuatu yang
keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari
ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang
dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan
efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth
(syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya
hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi
wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.45
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Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi
eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu
itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau
tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi
pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (almaushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).46
Beda syarat dengan rukun yaitu syarat dikerjakan sebelum
mengerjakan rukun, sedangkan rukun dikerjakan sesudah dipenuhinya
syarat. Adapun kata kunci yang membangun definisi tersebut di atas
menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk
terlaksananya sebuah perbuatan ruju', rukun atau unsur ruju' yang
disepakati oleh ulama adalah: ucapan ruju', mantan suami yang meruju'
dan mantan istri yang diruju'. Itulah sebabnya Fuad Said menyatakan
bahwa rukun ruju' itu tiga perkara:
a. Mahal: َ َ ﱞ
b. Murtaji' : ٌ ِ َ ْ ُ
c. Shighat : ٌ َ ْ ِ
Yang dimaksud dengan mahal (tempat) adalah isteri, shighat
adalah ucapan ikrar dan murtaji' adalah suami. Talak adalah penyebab
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bagi ruju', bukan rukun ruju'.47 Bahasan mengenai hal ini penulis
kemukakan sebagai berikut:
a. Laki-laki yang meruju'. Adapun syarat bagi laki-laki yang meruju' itu
adalah sebagai berikut:
1). Laki-laki yang meruju' adalah suami bagi perempuan yang diruju'
yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.
2). Laki-laki yang meruju' itu mestilah seseorang yang mampu
melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa
dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.
Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila
tidak sah ruju' yang dilakukannya. Begitu pula bila ruju' itu
dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah ruju'nya. Tentang
sahnya ruju' orang yang mabuk karena sengaja minum minuman
yang memabukkan, ulama beda pendapat sebagaimana beda
pendapat dalam menetapkan sahnya akad yang dilakukan oleh
orang mabuk.
b. Perempuan yang diruju'. Adapun syarat sahnya ruju' bagi perempuan
yang diruju' itu adalah:
1). Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang meruju'.
Tidak sah meruju' perempuan yang bukan istrinya.
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2). Istri itu telah diceraikannya dalam bentuk thalaq raj'iy. Tidak sah
meruju' istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah
ditalak namun dalam bentuk thalaq ba'in.48
3). Istri itu masih berada dalam iddah thalaq raj'iy. Laki-laki masih
mempunyai hubungan hukum dengan istri yang ditalaknya secara
thalaq raj'iy, selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu
putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak
lagi boleh diruju'nya.
4). Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah
ruju' kepada istri yang diceraikannya sebelum istri itu sempat
digaulinya, karena ruju' hanya berlaku bila perempuan itu masih
berada dalam iddah, sedangkan istri yang dicerai sebelum digauli
tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.
Berdasarkan hal itu maka ruju' terhadap isteri yang belum digauli
bisa kapan saja dengan syarat yang ringan.
c. Ucapan ruju' yang diucapkan oleh laki-laki yang meruju'.
Ruju' dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami.
Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa
ruju' itu merupakan hak khusus seorang suami.49 Adanya hak khusus itu
dipahami dari firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:

ِ
ِ
(228 :ﺻﻼَﺣﺎً )اﻟﺒﻘﺮة
َ ﻦ ِﰲ ذَﻟ دﻫﻖ ﺑَِﺮ َﺣ
ْ ِﻚ إِ ْن أ ََر ُادواْ إ
َ ﻦ أ َوﺑـُﻌُﻮﻟَﺘُـ ُﻬ
48
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Artinya: Suami mereka lebih berhak untuk meruju'inya jika mereka
menginginkan melakukan islah atau damai. (QS. al-Baqarah:
228)
Ruju' dapat menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki
dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara
keduanya terdapat perbedaan yang prinsip dalam rukun yang dituntut
untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada ruju' menurut yang
disepakati

oleh

ulama,

ruju'

tidak

memerlukan

wali

untuk

mengakadkannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu
pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan ruju' lebih sederhana
dibandingkan dengan perkawinan.50 Terdapat perbedaan pendapat
mengenai cara ruju':
Meruju' istri yang ditalak raj'i adalah dibolehkan. Demikian
menurut kesepakatan pendapat para imam mazhab. Tetapi, para imam
mazhab berbeda pendapat tentang hukum menyetubuhi istri yang sedang
menjalani 'iddah dalam talak raj'i, apakah diharamkan atau tidak?
1. Menurut pendapat Hanafi dan Hambali dalam pendapat yang kuat:
tidak haram.
2. Menurut pendapat Maliki, Syafi'i dan pendapat Hambali yang lainnya:
haram. Apakah dengan telah disetubuhinya istri tersebut telah terjadi
ruju' atau tidak? Dalam masalah ini, para imam mazhab berselisih
pendapat.
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3. Menurut pendapat Hanafi dan pendapat Hambali dalam salah satu
riwayatnya: Persetubuhan itu berarti ruju', dan tidak diperlukan lafaz
ruju', baik diniatkan ruju' maupun tidak. Menurut Maliki dalam
pendapatnya yang masyhur: jika diniatkan ruju', maka dengan
terjadinya persetubuhan itu terjadi ruju'. Syafi'i berpendapat: Tidak
sah ruju' kecuali dengan lafaz ruju'.51
4. Ibnu Rusyd, dalam Kitab Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al
Muqtasid memberi penjelasan yang sama bahwa menurut Imam
Syafi'i, ruju' hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja dan tidak sah
hanya mencampuri atau menggauli meskipun dengan niat ruju'.
Sementara menurut Imam Abu Hanifah dan Hambali bahwa ruju'
dapat terjadi dengan percampuran atau menggauli isteri dan tidak
perlu niat. Sedangkan menurut Imam Malik bahwa ruju' dapat terjadi
dengan percampuran atau menggauli isteri tetapi harus dengan niat,
tanpa niat maka ruju' itu tidak sah.52
5. Syafi'i berpendapat bahwa ruju' itu disamakan dengan perkawinan,
dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian,
sedang penyaksian hanya terdapat pada kata-kata.
Perbedaan pendapat antara Malik dan Abu Hanifah itu dikarenakan
Abu Hanifah berpendapat bahwa ruju' itu mengakibatkan halalnya
penggaulan karena disamakan dengan istri yang terkena ila' dan istri yang
51

Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf alAimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm.
375.
52
Ibnu Rusyd, Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil,
1409 H/1989, hlm. 64.

37

terkena zhihar, di samping karena hak milik atas istri belum terlepas
daripadanya, dan oleh karenanya terdapat hubungan saling mewaris antara
keduanya. Sedang Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang tertalak
raj'i adalah haram hingga suami meruju'nya. Oleh karenanya harus
diperlukan dengan niat.53
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