
CERAI BIASA & CERAI 
DENGAN KOMPENSASI



LEPASNYA IKATAN PERNIKAHAN
• Lepasnya ikatan pernikahan dan putusnya hubungan antara suami-istri dengan sebab tertentu

disebut dengan FURQAH.

• Menurut Mazhab Syafi’i, ada DUA MACAM FURQAH; yaitu Furqah Thalaq dan Furqah Fasakh. 
Sehingga secara akumulatif terdapat 21 (dua puluh satu) macam Furqah

• Furqah Thalaq ada Empat Macam: (1) Thalaq Biasa, (2) Thalaq dengan Kompensasi (Khu’lu’), (3) 
Furqah Thalaq Karena Ila’, (4) Thalaq Furqah Berdasar Kesepakatan Dua Hakam (Kasus Nusyuz
oleh Kedua Pihak)

• Furqah Fasakh ada Tujuh Belas Macam: (1) Furqah I’sar Mahar, (2) Furqah I’sar Nafkah, (3) Furqah
Li’an, (4) Furqah ‘Atiqah, (5) Furqah ‘Uyub, (6) Furqah Ghurur, (7) Furqah Wathi Syubhat, (8)Furqah
Sabyi, (9) Furqah Karena Islam, (10) Furqah Karena Murtad, (11) Furqah Karena Islam atas dua
bersaudara, (12) Furqah Karena Islam atas lebih dari empat istri, (13) Furqah karena istri menjadi
milik suami, (14) Furqah Karena Suami menjadi milik istri (15) Furqah Karena Tidak Kafa’ah, (16) 
Furqah Pindah Agama, (17) Furqah Radha’. (lihat: Tuhfah at-Thullab ma’a Hasyiyah as-Syarqawi, 
juz 4 jild 2, hal. 24-25, Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2005)



PERTAMA: 
FURQAH THALAQ



MAKNA THALAQ
• Bahasa: Melepaskan ikatan ي د) حل الق  ) lihat: Kifayah al-Akhyar, 2/72, 

Fathul Qarib ma’a Hasyiah al-Bajuri, 3/5)

• Al-Bajuri mengatakan: Baik ikatan tersebut hissy; seperti tali pengikat
hewan, maupun ma’anwi; seperti ikatan antara suami-sitri. (Hasyihah
al-Bajuri, 3/5)

• Istilah:

حوه
 
ظ طالق أو ب لق 

اكح ب 
 
د الي حل عق 

“Melepas ikatan pernikahan dengan kata thalaq atau semacamnya”. 
(Hasyiah al-Bajuri, 3/6, Mughni al-Muhtaj, 3/279) 



DALIL DISYARI’ATKANNYA THALAQ
• al-Qur’an:
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• as-Sunnah: 
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• Ijma’: Seluruh ulama telah sepakat akan disyari’atkannya thalaq (al-Fuqh al-Manhaji, 
2/114; Hasyiah al-Bajuri, 3/5)



HIKMAH SYARI’AT THALAQ
• Pada asalnya dalam pernikahan adalah keberlangsungan kehidupan pernikahan antara

suami dan istri. 
• Untuk pernikahan, Allah telah syari’atkan banyak hukum dan banyak adab (sikap-sikap

dan tindak tanduk yang mulia) agar terjamin keberlangsungan, bahkan kekokohan, 
ikatan tersebut. 

• Namun hukum-hukum dan adab-adab tersebut kerap kali tidak dijaga oleh kedua belah
pihak. Akibatnya, terjadi kebencian antara suami-istri, dan terkadang sampai pada
taraf tidak dapat diperbaiki. 

• Di sinilah posisi Thalaq disyari’atkan; sebagai sebuah bentuk qanun ikhthiyathi (hokum 
alternatif) agar tidak terjadi kezhaliman oleh dan terhadap suami-istri. 
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“Dan jika mereka (berdua) berpisah, maka Allah akan memberi kecukupan pada masing-
masing dari keluasan (anugerah) Allah. Dan Allah adalah Dzat yang Maha Luas (karunia-Nya) 

lagi Maha Bijaksana (dalam hokum-hokum-Nya)”. (QS. An-Nisa’: 130)



HUKUM THALAQ
• Hukum Thalaq adalah MUBAH. (lihat: al-Ghazali, al-Khulashah, hal. 561, al-Ihya’, 3/211) 

• Kata “Mubah” di sini maknanya perkara yg boleh dilakukan, sehingga mencakup mandub
dan makruh. Imam al-Qarafi dalam Syarh Tanqih al-Fushul (hal. 71): “Mengartikan ibahah
sebagai kesamaan dua sisi merupakan istilah Muta’akhirin. Jika demikian, artinya di dalam
kata Ibahah tercakup pula Makruh. Dan thalaq merupakan di antara perkara yang paling 
makruh… Dengan demikian hadits ini dapat difahami. Jika tidak demikian, akan sulit
difahami”. (Footnote Ihya’ Ulum al-Din, 3/211, Dar al-Minhaj, 2021)

• al-Hafihz az-Zabidi: “Hal itu dilihat dari aspek di mana thalaq akan mengantarkan pada
terputusnya hubungan dan ikatan suami istri yang akan mengantarkan pada terjadinya
perkembangbiakan sehingga semakin banyak jumlah Umat ini. Bukan dilihat dari esensi
thalaq itu sendiri; sebab dari esensinya dia tidak haram dan tidak pula makruh, sebaliknya
berlaku lima hukum atasnya”. Lihat: Ithaf as-Sadah al-Muttaqin Syarh Ihya’ Ulum al-Din, 
5/391. (Footnote Ihya’ Ulum al-Din, 3/211, Dar al-Minhaj, 2021)



HUKUM THALAQ
• Oleh sebab itu, Imam Ibn Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa hukum Thalaq sebagai

berikut:

• Terkadang Wajib, seperti laki-laki yg melakukan Ia’ yg tidak ingin lagi menggauli
istrinya, atau Dua Hakam yg kesepakatannya mengantarkan pada kesimpulan thalaq; 

• Terkadang Mandub, seperti saat suami tidak lagi mampu memenuhi hak-hak istri, atau
istri tidak lagi menjaga kesuciannya, atau karena diperintahkan orangtua; 

• Terkadang Haram, seperti thalaq bid’iy’ 

• Dan terkadang Makruh, seperti saat sebab-sebab di atas tidak terjadi.

(lihat: Tuhfah al-Muhtaj Syarh al-Minhaj, 8/2-3) 



MACAM-MACAM THALAQ

Thalaq dapat dibagi berdasarkan tiga aspek yang berbeda; diksi (lafazh), 
keadaan istri, dan ada atau tidak adanya kompensasi. 

1. Dari aspek diksi, terbagi menjadi Sharih dan Kinayah; 

2. Dari aspek keadaan istri, terbagi menjadi Sunni, Bid’iy, Bukan Sunni, 
dan Bukan Bid’iy ; 

3. Dari aspek ada atau tidaknya kompensasi terbagi menjadi Thalaq
biasa dan Khulu’



(1) THALAQ SHARIH DAN KINAYAH

• Thalaq Sharih: Setiap diksi yang secara zhahirnya lafazh (eksplisit) tidak bermakna
kecuali Thalaq; yaitu lafazh Thalaq, Sirah, Firaq, dan semua lafazh yang musytaq
(derivasi) dari lafazh-lafazh ini.

Termasuk Sharih adalah terjemahan kata Thalaq ke dalam Bahasa non Arab (lihat: al-Fiqh
al-Manhaji, 2/117). Seperti: “talak”, “cerai”, “putus” dan yg lain. 

• Thalaq Kinayah: Setiap diksi yg mungkin dimaknai thalaq dan bukan thalaq; seperti: 
“Pulang saja ke orang tuamu”, “Kamu bebas”, “menjauhlah dariku”, “pergilah”, dll



HUKUM THALAQ SHARIH DAN KINAYAH

• Mengucapkan lafazh-lafazh yg tergolong ke dalam diksi Sharih, 
dinyatakan telah jatuh Thalaq, baik disertai niat atau tidak. 

• Mengucapkan lafazh-lafazh yang tergolong ke dalam diksi Kinayah, 
dinyatakan telah jatuh Thalaq, bila disertai niat thalaq, dan dinyatakan
tidak, bila tidak disertai niat thalaq. 



(2) THALAQ SUNNI, BID’I, DAN BUKAN KEDUANYA

Wanita yg diceraikan tidak lepas dari satu dari tiga keadaan: 

1. Kondisi suci dan haid dan nifas, dan tidak ‘disentuh’ oleh suaminya selama
kondisi ini. > Jika thalaq terjadi pada kondisi ini disebut Thalaq Sunni

2. Sedang haid atau nifas, atau suci dari keduanya namun sempat ‘disentuh’ oleh
suami pada kondisi ini. > Jika thalaq terjadi pada kondisi ini disebut Thalaq
Bid’i

3. Masih anak-anak (belum haid) atau sudah menopause > Thalaq pada kondisi ini
tidak disebut Sunni dan tidak pula Bid’i



HUKUM THALAQ SUNNI, BID’I, DAN BUKAN 
KEDUANYA

• Thalaq Sunni hukumnya boleh dan dinyatakan jatuh thalaq. Inilah thalaq
yg diajarkan syara’ dalam tata cara menjatuhkan thalaq (QS. At-Thalaq:1). 
Baik thalaq satu atau thalaq tiga sekaligus. Namun tetap disunnahkan
menjatuhkan thalaq satu atau thalaq dua; agar dapat diruju’ kembali jika
terjadi penyesalan. (QS. Al-Baqarah: 229)

• Thalaq Bid’i hukumnya haram, namun tetap dinyatakan jatuh thalaq. 

• Bukan Sunni & Bukan Bid’i hukumnya boleh dan dinyatakan jatuh thalaq. 



SYARAT SAH THALAQ

1. Telah sah akad nikah

2. Sempurnya sifat rasyid pada suami (baligh, berakal, dan dalam kondisi sadar)

3. Atas pilihan sendiri/tidak dipaksa

• Thalaqnya orang mabuk, (1) muta’addy = jatuh thalaq, (2) ghayru muta’addy = tidak jatuh
thalaq

• Thalaq berguaru/pura : Tetap jatuh thalaq



TATA CARA MENJATUHKAN THALAQ

1. Thalaq dapat dilakukan dg beberapa cara: (1) Memisah antar thalaq, (2) Menghimpun
antar thalaq, (3) Menjatuhkan Thalaq seketika, (4) Menjatuhkan Thalaq bergantung
dengan syarat, (5) Menjatuhkan Thalaq dengan model istitsna’. 

2. Cara paling baik adalah cara yg pertama. Namun semuanya sah dan berkonsekuensi
pada jatuhnya thalaq sesuai diucapkan

3. Dalam thalaq yg digantungkan pada syarat, akan terjadi secara otomatis bila semua
syarat telah terpenuhi. 



MENYERAHKAN THALAQ PADA ISTRI
1. Hak thalaq ada pada suami. Namun dia dapat menyerahkan atau 

memberikannya kepada istri. Dan istri dapat menggunakannya jika dia 
mengehendaki. 

2. Dalam kasus ini, (1) thalaq harus munjaz (bukan bergantung pada 
syarat), (2) Suami yg memberikan hak thalaq mukallaf, (3) Istri juga 
mukallaf, (4) Istri harus menceraikan dirinya langsung sesaat mendapat 
hak cerai, tidak boleh jeda dalam waktu lama (sekira ijab qabul 
dianggap telah putus)



(3) THALAQ BIASA DAN KHULU’
• Thalaq biasa adalah thalaq yg terjadi atas keinginan suami. Hukumnya seperti 

dijelaskan di atas. 

• Khulu’ adalah thalaq yg terjadi atas keinginan istri, yaitu dengan cara menebus 
dirinya dari suami dengan sejumlah harta yg disepakati kedua belah pihak dari 
mahar istri yg diberikan kepada suami. 

• Khulu’ hukumnya boleh berdasarkan dalil syara’ (QS. Al-Baqarah: 229 dan HR 
Bukhari tentang Istri Tsabit bin Qais)

• Khulu’ memiliki perbedaan dg thalaq biasa dalam: (1) Tidak sah kecuali dg 
kompensasi, (2) Tidak terjadi kecuali dari istri yg rasyidah, (3) Tidak ada ruju’ 
setelah terjadi khulu’, kecuali dg akad baru, (4) Wanita yg dikhulu’, dalam masa 
iddahnya, tidak dapat dithalaq, zhihar, atau ila’. (5) Boleh khulu’ pada saat haid 
dan atau suci yg sempat terjadi hubungan badan di dalamnya



والله أعلم ب الصواب


