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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LatarrBelakang Masalah 

Pada hakikatnya, berkeluarga atau mempunyai keluarga, yakni 

mempunyai suami atau istri, anak dan seterusnya bukan sekadar sebuah 

keinginan. Berkeluarga adalah tugas peradaban, di mana darinya akan muncul 

peradaban kemanusiaan yang mulia. Hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah dalam 

firman-Nya pada Q.S. an-Nisa/4:1: 

َها َوَخَلقَ  َواِحَدة   نَ ف س   ِمن   َخَلَقك م   الَِّذي َربَّك م   ات َّق وا النَّاس   َأي َُّها يَا ه َما َبََّّ وَ  َزو َجَها ِمن    َوِنَساءً  َكِثيًرا رَِجاًل  ِمن  
َر َحامَ  بِهِ  َتَساَءل ونَ  الَِّذي اللَّهَ  َوات َّق وا  َرِقيًبا َعَلي ك م   َكانَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْل 

 

Ayat tersebut memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah 

yang telah menetapkan asal muasal manusia adalah dari Adam, dan menciptakan 

istrinya dari dirinya. Kemudian, pasangan suami istri ini memiliki anak 

keturunan dan berkembangbiak menjadi beragam manusia, baik laki-laki 

maupun wanita. Begitulah isyarat dalam ayat bahwa berkeluarga itu adalah tugas 

peradaban yang ditetapkan oleh Allah. 

Dalam hal berkeluarga, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk 

lainnya. Perbedaan yang ada di antara manusia dengan makhluk lainnya dalam 

hal berkeluarga tersebut adalah dengan adanya pernikahan. Dengan pernikahan, 

manusia menjadi berbeda dengan makhluk lain yang hidup bebas tanpa batas 

mengikutiinalurinya. 
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Kemudian, perbedaan manusia beragama, yakni seorang muslim 

dengan manusia tidak beragama dan atau non muslim dalam hal pernikahan 

adalah adanya aturan yang sudah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam 

pernikahan itu sendiri.  

Dalam aturan Allah dan Rasul-Nya tersebut, pernikahan sudah diatur 

secara terhormat. Pernikahan itu harus berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan 

yang kuat (mîtsâqan ghalîzhan) sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai. 

Ikatan perkawinan yang bersifat mîtsâqan ghalîzhan ini merupakan landasan 

filosofis dari sebuah perkawinan sebagai bentuk antisipasi terhadap praktek 

penyelewenangan arti perkawinan, di mana perkawinan hanya diartikan sebagai 

simbol dari ikatan yang rapuh dan mudah dicerai berai. Sesungguhnya 

perkawinan merupakan implementasi untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri 

kepada Allah, yang dalam pelaksanaannya pun bernilai ibadah. 

Undang-UndanggNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 

1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah 

keluarga (rumah tangga)0yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan 

YanggMaha Esa. Sementara dalam KompilasiiHukum Islam ditegaskan bahwa 

perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumahhtangga yang 

sakinah, mawadah, danrrahmah. Tujuan perkawinan ini tersirat dalam ayat yang 

difirmankan Allah pada Q.S. ar-Rum/30:21: 

َنك م  َمَودًَّة َورَح َمًة ِإنَّ  َوِمن   َها َوَجَعَل بَ ي   م  َآيَاتِِه َأن  َخَلَق َلك م  ِمن  َأن  ف ِسك م  أَز َواًجا ِلَتس ك ن وا ِإَلي   ٍ  ِلَقو  َيَا ََ ََ ََِل   ِِ 
َفكَّر ونَ   يَ ت َ

Ayat di atas berbicara tentang tanda kebesaran Allah, yang di antaranya 

adalah Dia menciptakan pasangan yang sejenis bagi manusia dengan tujuan agar 
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manusia mendapatkan ketenangan, cinta dan kasih. Ketenangan, cinta dan kasih 

atau sakinah, mawadah, danrrahmah inilah yang menjadi tujuan dalam 

perkawinan. 

Sakinahhberasal dari kata bahasa Arab as-sakînah. Arti as-sakînah 

adalah ketentraman, ketenangan atau kedamaian. Ada sejumlah ayat Al-Qur`an 

yang memuattkata as-sakînah ini, seperti dalam firman Allah Q.S. al-

Baqarah/2:248, Q.S. at-Taubah/9:26 dan 40, dan Q.S. al-Fath/48:4, 18, dan 26. 

Ayat-ayat di atas bercerita tentang as-sakînah yang diberikan Allah kepada 

parannabi dan orang-oranggyang beriman agar tetap tabah dalam melalui 

berbagai rintangan.1 Berdasarkan arti kata as-sakînah pada ayat-ayatttersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa arti sakinah dalam perkawinan adalah keadaan 

tetap tenang, tentram dan damai sekalipun mengalami banyak problem dan ujian. 

Adapun mawadah yang berasal dari kata bahasa Arab al-mawaddah 

secara sederhana dapat diartikan sebagaiicinta. Kata ini bisa berarti bahwa orang 

yang memilikiicinta di hatinya selalu lapang dada dan penuhhharapan. Jiwanya 

juga selalu berusaha menjauhkan dirinya dari keinginannburuk atau niat jahat. Ia 

juga selalu memelihara cintanya di saat senanggmaupun sedih.2 

Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Kata yang berasal dari bahasa 

Arab ar-rahmah ini artinya adalah suatu kondisi jiwa yang dipenuhi kasih 

sayang. Rasa kasihhsayang ini membuat seseorang akan berusaha untuk 

memberikan segala yang baik. Ia juga akan berusaha untuk mengalirkan 

                                                                 
1Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras Li Alfâzh al-Qur`ân al-Karîm, 

(Bairut: Darul Ma’rifah, 1994), hlm. 449. 
2Kementerian Agama RI, Fondasi Keluarga Sakinah , (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2017), hlm. 11.  
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kekuatan dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-caraayang lembut dan 

penuhhkesabaran.3 

Jadi, yang dimaksud dengan kehidupannrumah tangga yanggsakinah, 

mawadahhdan rahmah sebagai tujuannperkawinan sesuai amanat Undang-

Undang adalah mewujudkan rumah tangga  atau keluargaayang mampuumenjaga 

kedamaian dan ketentraman, dan tetap tenang dalam menghadapi berbagai 

rintangan, memiliki cinta yang mampu melahirkan keinginannuntuk bahagia, 

dan memiliki kasih sayang yang mampu melahirkan keinginan untuk 

membahagiakan.  

Demi mewujudkan tujuan tersebut maka suami dan istri harus 

menunaikan hakkdan menjalankan kewajiban masing-masing. Kewajiban dan 

hak ini secara otomatis dibebankan dan diberikan kepada masing-masing 

seketika setelah akad nikah selesai dilaksanakan dan dinyatakan sah oleh agama. 

Kewajiban dan hak ini harus ditunaikan secara timbal balik oleh keduaabelah 

pihak, sesuai dengan isyarat yang ditunjukkan dalam ayat Allah pada Q.S. al-

Baqarah/2: 187 sebagai berikut:  ٌه نَّ ِلَباٌس َلك م  َوَأن  ت م  ِلَباس Mereka adalahhpakaian bagi 

kalian dan kalian adalah pakaiannbagi mereka.4  

Menurut hemat penulis, ayat ini juga mendasari perspektiffgender 

bahwa suami dan istri memiliki fungsi yang sama dalam usaha untuk mencapai 

tujuan kehidupan keluarga bahagia. Oleh karena itu, suatu keadilan 

dalammrumah tangga akan tercapai ketika kedua belah pihak memahami hak dan 

                                                                 
3ibid, hlm. 12.  
4Kementerian Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Jakarta, Kementerian Agama RI, 

2012), hlm. 36.    
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kewajiban masing-masing. Jenisskelamin tidak boleh dijadikan sebagai landasan 

untuk berlaku tidak adil dalam kehidupannkeluarga.  

Keadilan, kesamaan dan keseimbangan dalam hak dannkewajiban 

suami istri juga diisyaratkan dalam Q.S al-Baqarah/2: 228 sebagai berikut: 

 َعَلي ِهنَّ بِال َمع ر وِف َولِلر َِجاِل َعَلي ِهنَّ َدرََجٌة َواللَّه  َعِزيٌز َحِكيمٌ َوَله نَّ ِمث ل  الَِّذي 
Salah satu simpulan dari ayat di atas bahwa istri mempunyai hak dan 

kewajiban yang sama dengan suami sesuai fitrah masing-masing. Sementara 

darajah (kelebihan) yang dimiliki suami karena suami bertanggungjawab 

terhadap keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan rumah tangga. Kelebihan ini 

juga berarti kepemimpinan suami atas istri dalam hal pemberian perlindungan 

dan pemeliharaan, bukan kepemimpinan dalam arti memperbudak dan berbuat 

semaunya. 

Atas dasar usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan 

mengingatkan, bahkan menegaskan kewajiban sebagai suami dan melindungi 

hak istri maka ada sebuah upaya dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian 

Agama, yaitu apaayang disebut dengan taklikktalak. 

Taklik talak, secara ringkas artinya menggantungkan talak.5 Sementara 

secara rinci KompilasiiHukum Islam menyebutkan bahwa taklikktalak 

merupakan perjanjian yang dinyatakan oleh mempelai pria setelah akad nikah 

dan dicantumkan dalam AktaaNikah, berupa janji talak yanggdigantungkan 

                                                                 
5Al-Habib Muhammad Bin Salim Bin Hafizh, Kunci Memahami Hukum Pernikahan  

diterjemahkan oleh S. Alwi Bin Isa Asseggaf, (Surabaya: Cahaya Ilmu Publisher, 2013), hlm. 53. 
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kepada suatuukeadaan tertentu atau syarat tertentu yang kemungkinan dapat 

terjadi di masa yanggakan datang.6 

Taklik talak sangat penting dalam sebuah perkawinan, karena dapat 

melindungi istri dari perbuatan tidak baik dari suami, perbuatan yang tidak 

termasuk dalam alasan-alasan perceraian. Sebagai contoh, kasus suami tidak lagi 

menggauli istri, di mana pada kasus ini tidak ada kekerasan, tidak ada 

percekcokan dan nafkah tetap diberikan namun suami tidak lagi menggauli istri 

tetapi tidak juga mau menceraikan.7 Jika istri mengajukan gugat cerai ke 

Pengadilan Agama, sementara saat akad nikahnya tidak ada pengucapan taklik 

talak maka penyelesaiannya akan memakan waktu lama dan prosesnya pun akan 

sulit. Lain halnya jika saat akad nikah ada bukti pengucapan taklik talak berupa 

buku nikah yang di bagian taklik talaknya ada tanda tangan suami, maka kasus 

seperti ini akan mudah diproses dan putusan perceraian pun tidak akan memakan 

waktu lama, karena suami telah melanggar taklik talak yang di dalamnya ada 

janji selalu memperhatikan dan memperdulikan istri. 

Dengan kata lain, taklik talak adalah sebuah tindakan preventif untuk 

melindungi istri dari perbuatan buruk suami yang mungkin tidak tersebut secara 

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Taklik talak juga bisa menjadi 

argumen penguat bagi terkabulnya perkara gugat cerai istri, karena dengan 

alasan suami melanggar taklik talak maka hukum materil dalam perkara gugat 

cerai telah terpenuhi. Di sinilah urgensi taklik talak dalam perkawinan.   

                                                                 
6Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan, 

(Jakarta, Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 233. 
7Wawancara dengan Drs. H. Saubari, M.Pd.I, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, 17 Maret 2021. 
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Secara normatif, konteks taklik talak sudah ada sejak zaman Rasulullah 

SAW dengan berbagai bentuk ucapan, seperti asy-syarth bi ath-athalâq (talak 

syarat), al-halaf bi ath-athalâq (sumpah menalak) dan al-yamîn bi ath-athalâq 

(janji menalak). Salah satu contohnya adalah riwayat yang termaktub dalam 

Shahîh Al-Bukhârî berikut: 8 

ثَ َنا ثَ َنا َعر َعرَةَ  ب ن   م َحمَّد   َحدَّ  نَ َهى َقالَ  َعن ه   اللَّه   َرِض َ  ه َري  رَةَ  َأِب  ن  عَ  َحاِزم   َأِب  َعن   ثَاِبت   ب نِ  َعِدي ِ  َعن   ش ع َبة   َحدَّ
َتِرطَ  َوَأن   ...... َعن   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  اللَّه   َصلَّى اللَّهِ  َرس ول   ِتهَ  َطََلقَ  ال َمر أَة   َتش   ...الحديَّ اأ خ 

 

Riwayat di atas menyebutkan tentang larangan Rasulullah SAW 

terhadap istri yang meminta suaminya menceraikan istrinya yang lain (madunya) 

sebagai syarat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Secara konteks, 

riwayat tersebut jelas berbicara tentang taklik talak. 

Imam An-Nawawi, salah seorang ulama besar abad ke-6 hijriah juga 

pernah membicarakan tentang taklik talak ini. Bahkan, ia menulis satu bab 

khusus tentang taklik talak. Dalam bab tersebut, ia menyatakan bahwa hukum 

melakukan taklik talak itu adalah jâiz, tidak wajib ataupun haram.9  

Di Indonesia sendiri, taklik talak, yakni taklikktalak yang mana 

redaksinya ditetapkan olehhMenteri Agama memiliki landasan normatif yang 

cukup. Pertama, PeraturannMenteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 tentang 

Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikahhdan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam 

MelaksanakannPeraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang 

Beragama Islam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4). Kedua, Kompilasi Hukum 

                                                                 
8Al-Bukhari, Shahîh Al-Bukhârî, juz. IX, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 

247.   
9An-Nawawi, Raudhat ath-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn, juz III, (Al-Maktabah Asy-

Syamilah: Versi 3.32), hlm. 140. 
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Islamm(KHI) yang dijadikan pedoman berdasarkan InstruksiiPresiden Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 1991, Pasal 45 dan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat 

(3). Ketiga, PeraturannDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 713 

Tahun 2018 tentanggFormulir dan Laporan Pencatatan PerkawinannAtau Rujuk, 

di mana taklik talak termasuk dalam lembaran Buku Pencatatan Perkawinan atau 

yang lebih dikenal dengan Buku Nikah. 

Namun di sisi yang berbeda, ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

yang dikeluarkan pada 23 Rabi’ul Akhir 1417 Hbbertepatan 7 Septemberr1996 

M. Bertempat di ruang rapat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, Sidang Komisi Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa sebelum adanya peraturan 

perundang-undangan yang dapat melindungi hak-hak wanita, taklik talak 

memang diperlukan. Namun, setelah adanya perundang-undangan tersebut maka 

taklik talak tidak lagi dibutuhkan. Fatwa MUI ini tidak menyebut secara rinci 

peraturan perundang-undangannyang dimaksud, akan tetapi bila mencermati 

konsiderannya maka yang dimaksud adalah Undang-UndanggNomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dannUndang-UndanggNomor 7 Tahun 1989ttentang 

Peradilan Agama. 

Perbedaan pandangan antara dua landasan normatif di atas ternyata 

berbanding sama dengan realita yang ada di masyarakat. Realita itu 

menunjukkan bahwa ada yang menerima taklik talak dan bersedia 

mengucapkanya, dan ada pula yang menolak taklik talak dan tidak bersedia 

mengucapkannya. 
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Dahulu sampai sekarang, taklik talak masih ada dan diucapkan oleh 

suami pada saat acara pelaksanaan akad nikah. Pembacaan sighat taklik talak 

oleh suami menjadi adat kebiasaan yang turun menurun. Hampir di setiap acara 

pelaksanaan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu resmi atau Pegawai 

Pencatat Nikah di manapun acara tersebut dilaksanakan, di kota maupun di desa, 

di gedung perkawinan maupun di rumah mempelai, selalu dilaksanakan 

pembacaan sighat taklik talak. 

Ratno Lukito menyebutkan bahwa seorang ilmuwan Belanda, Jan Prins, 

sudah mengklaim pada tahun 1951 bahwa taklik talak berasal dari dekret seorang 

raja Mataram pada abad ketujuh belas masehi. Ia juga menyatakan bahwa taklik 

talak yang sangat terkenal di jawa masih sering disebut oleh orang-orang jawa 

dengan istilah djandji dalem, yang artinya janji kerajaan, sebab menurut tradisi 

mereka adalah raja (susuhunan) Mataram pada abad ketujuh belas yang 

mengeluarkan perintah kepada rakyatnya untuk mempraktekkan praktek hukum 

ini.10 

Dalam Tafsir Al-Azhar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1965,  

Haji Abdul Karim Amrullah (HAMKA) menyebutkan bahwa di Minangkabau, 

terjadi banyak kasus istri yangtterkatung-katung, tidak digauli dan tidak pula 

diberiinafkah oleh suami, tetapi tidak juga diceraikan olehnya. Hakim di 

pengadilan pun sulit mengabulkan gugatan cerai mereka karena berbagai alasan, 

padahal mereka telah nyata ditelantarkan oleh suami. Akhirnya, banyak di antara 

                                                                 
10Ratno Lukito, PergumulannAntara Hukum Islam dan Adat di Indonesia , (Jakarta: INIS, 

1998), hlm. 78.  
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mereka yang keluar agama Islam sehingga dengan sendirinya putus hubungan 

pernikahan mereka. Maka, pada tahun 1916, atas usul HAMKA, 

diberlakukanlah taklik talak.11 

Dalam bukunya yang berjudul Islam dan Masyarakat Banjar  yang 

merupakan hasil penelitiannya pada kebudayaan Banjar dan diterbitkan pada 

tahun 1997, Alfani Daud menuliskan bahwa dalam rangkaian acara akad nikah 

terdapat sesi pembacaan sighat taklikktalak oleh suami yang isinya berupa janji 

akan memperlakukan istri dengan baik dan pernyataan tentang jatuhnya talak 

satu apabila ia meninggalkan istrinya selama enam bulan berturut-turut, atau 

menganiayanya.12   

Menurut H. Darmawi, S.Pd.I, Kepala SeksiiBimbingan Masyarakat 

Islam Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, pembacaan taklik talak ini 

sudah dilaksanakan sejak lama sekali, sejak beliau menjadi kepala 

KantorrUrusan Agama Kecamatan pada tahun 2005 dan juga pada masa para 

kepala Kantor Urusan Agama Kecamatannsebelum beliau. 

Tetapi memang faktanya juga bahwa ada suami yang tidak membaca 

sighat taklik talak karena alasan tertentu, namun sangat jarang sekali. Bahkan 

bisa dikatakan tidak ada jika merujuk kepada kaidah fikih   حكم النادر

 ”.hukum dari sesuatu yang langka/ bersifat kasuistis sama dengan tiada“كالمعدوم

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tahun 2018, 

                                                                 
11HAMKA, Tafsir Al-Azhar, juz V, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1981), hlm. 71. 
12Alfani Daud, Islam dannMasyarakat Banjar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 

195.  
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dari 2.503 pasang pengantin se Kabupaten Tanah Laut hanya 7 orang (suami) 

yang tidak membaca taklik talak.  

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi sikap mereka tersebut. 

Salah satu contohnya, alasan kesakralan acara akad nikah. Istri meminta kepada 

suami dan suami menyetujuinya untuk tidak membaca taklik talak karena merasa 

dengan adanya pengucapan taklik talak itu menodai kesakralan akad nikah 

mereka.13 Alasan lainnya adalah anggapan bahwa dengan mengucapkan taklik 

talak itu seakan-akan suami berencana untuk melakukannya.14 Ada juga yang 

beralasan bahwa suami sudah mengetahui kewajibannya dan pasti akan 

melaksanakannya, dan istri pun menyakini itu sehingga tidak meminta suami 

untuk membacanya, oleh karenanya untuk apalagi berjanji seperti itu.15   

Kedua landasan normatif yang penulis sebutkan di atas dan kedua 

realita terkait sikap mempelai pria terhadap pembacaan taklik talak yang mana 

kedunya bertolak belakang tersebut menunjukkan adanya perbedaan terkait 

taklik talak dan urgensinya. Jika dikatakan boleh dan dapat dilakukan, faktanya 

ada sejumlah orang yang tidak mau melakukannya dan didukung dengan fatwa 

MUI yang mengatakan tidak perlu lagi taklik talak itu dilakukan. Sebaliknya, 

jika dikatakan tidak perlu lagi, sementara faktanya taklik talak telah ada 

sejakkzaman dahulu sampai sekarang dan dilakukan secara turunntemurun, 

ditambah lagi Kompilasi Hukum Islam tegas menyebutkan boleh dan dapat 

                                                                 
13Wawancara dengan Muhammad Rouf dan Ririn Muawwanah, pasangan pengantin yang 

menikah pada Minggu, 18 Agustus 2019 , 21 Agustus 2019.  
14Wawancara dengan M. Fitrianoor, S.Ag, Kepala Kanto Urusan Agama Kecamatan Bajuin 

Kabupaten Tanah Laut, 23 September 2019.  
15Wawancara dengan Zaini, ustadz eks HTI, 18 Agustus 2019.  
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dilakukan. Bahkan menurut M. Faisal, Ketua sekaligus Hakim Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura Provinsi Riau bahwa proses cerai gugat karena 

alasannsuami melanggar taklik talak akan sangat mudah dan besar kemungkinan 

dikabulkan dibandingkan dengan proses cerai gugat karena alasan lain, 

sebagaimana kasus yang pernah ia terima.16 Salah satunya, kasus cerai gugat 

yang diajukan Siti Mutmainah Binti Musir, umur 28  tahun yang beralamat di 

jalan Poros, SP. II RT. 008 RW. 004 Dusun Rawa Buana, Kampung Buana 

Bakti, KecamatannKerinci Kanan, Kabupaten Siak terhadap suaminya Ujang 

Bin Saman, umur 29 tahun yang beralamat di jalan SP. II, RT. 009, RW. 005, 

Dusun Birawa, Kampung Buana Bakti, KecamatannKerinci Kanan, Kabupaten 

Siak, yang menikah pada tanggal 8 April 2011 dan tercatat dalam Akta Nikah 

Nomor 42/01/IV/2011 tertanggal 08 April 2011. Dalam putusan sidang atas 

kasus gugat cerai ini, yakni nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Sak disebutkan fakta 

hukum bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu suami telah mengabaikan (tidak 

memperdulikan) istrinya dan tidak pula memberikan nafkah wajib. Dengan kata 

lain, suami telah melanggar taklik talak yang diucapkannya dalam prosesi akad 

nikah. 

Kedua hukum tentang taklik talak yang bertolak belakang dan adanya 

perbedaan pandangan inilah yanggmenarik perhatian penulis untuk melakukan 

penelitian. Ketertarikan tersebut muncul karena satu pertanyaan besar tentang 

mana yang dapat dijadikan pegangan, apakah KHI yang menyatakan bahwa 

taklik talak dapat dilakukan ataukah Fatwa MUI yang menyatakan bahwa taklik 

                                                                 
16Wawancara via telpon, 8 Oktober 2019. 
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talak tidak lagi dibutuhkan. Pertanyaan besar ini sangat wajar ada dalam benak 

karena beberapa faktor: 

1. KHI dilegalkan oleh pemerintah, begitu juga MUI yang di dalamnya ada 

Komisi Fatwa, 

2. Kedudukan KHI dan Fatwa MUI adalah sama, hanya sebagai rujukan yang 

tidak mengikat dan tidak dapat memaksa, 

3. Sama-sama dikeluarkan oleh Majelis Ulama, 

4. Taklik talak sendiri tidak wajib dan tidak pula haram, namun di masyarakat 

sudah lazim dilakukan, terus menerus dan turun temurun, bahkan sebelum 

dan setelah KHI juga Fatwa MUI itu hadir.  

Penelitian yang penulis maksudkan adalah penelitian normatif yang 

terfokus pada landasan normatif taklikktalak dari KompilasiiHukum Islam 

(KHI) dan Fatwa Majelis Ulama Indonesiaa(MUI). Penulis mencoba 

menganalisis keduanya dengan sejumlah pendekatan dan teori sehingga dapat 

men-tarjîh17 di antara keduanya dan dapat diketahui mana yang lebih kuat 

pendapatnya, lebih relevan dengan situasi dan kondisi sekarang dan bisa 

dijadikan sebagai landasan penegasan urgensi taklik talak dalam perkawinan. 

Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian dan memaparkannya 

dalam sebuah karya tulis ilmiahhdalam bentuk tesis berjudul: Urgensi 

TaklikkTalak Dalam Perkawinan Menurut KompilasiiHukum Islam (KHI) dan 

Fatwa MUI. 

                                                                 
17Memilih ijtihad, pandangan atau pendapat yang dalihnyaapaling kuat di antara yang telah 

ada. https:// kbbi.web.id/tarjih. bertajih (22 April 2020) 
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B. Rumusan Masalahh 

Berdasarkannlatar belakang di atas, penulis menfokuskan 

permasalahan penelitian dengan rumusannmasalah sebagaiiberikut:  

1. Bagaimana urgensi taklikktalak dalam perkawinan menurut Kompilasi 

Hukum Islamm(KHI) dan fatwa MajelissUlama Indonesia (MUI)? 

2. Bagaimana solusi hukum atas urgensi taklik talak dalam perkawinan 

menuruttKompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama 

Indonesiaa(MUI)?  

 

C. Tujuan Penelitiann 

Sesuai dengan rumusannmasalah tersebut di atas, penelitiannini 

bertujuan untuk: 

1. Mengkaji landasan normatif urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut 

KompilasiiHukum Islam (KHI) dan fatwa MajelissUlama Indonesia (MUI) 

yang faktanya bertolak belakangan. 

2. Mengkaji perbedaan pandangan dari kedua landasan normatif tersebut 

sehingga dapat ditemukan solusi hukum dan dapat disimpulkan mana yang 

lebih utama dan lebih urgen, dan dapat juga disimpulkan mana yang lebih 

relevan dengan situasi dan kondisi sekarang. 
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D. Signifikansi Penelitian 

Penulis berharap bahwa hasil penelitiannini dapat memberikan manfaat 

dan kontribusi positifbbagi perkembangan ilmu pengetahuannbaik secara teoritis 

maupun secaraapraktis: 

1. Manfaat SecaraaTeoritis 

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bagian dari 

kekayaan ilmu pengetahuan dan andil positif bagi perkembangannya, 

terutama di bidang hukum keluarga((al-ahwâl asy-syakhshiyah). Penulis juga 

berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait 

dengan taklik talak dan urgensinya dalam perkawinan sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum taklik talak itu sendiri di masa 

akan datang sesuai situasi dan kondisinya, paling tidak menyamakan 

kedudukan pembacaan taklik talak dengan pencatatan nikah.  

2. ManfaattSecara Praktiss 

Secara praktis, penulis berharap hasil penelitian ini bisa memberikan 

pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat akan pentingnya taklik talak 

dalam perkawinan, baik masyarakat umum maupun praktisi, sehingga tidak 

ada lagi keraguan atau perbedaan dalam menyikapinya. Masyarakat umum 

yang dimaksud di sini adalah suami, istri, orangtua atau keluarga dan tetangga 

dari suami atau istri. Adapun praktisi yang dimaksud di sini adalah penghulu 

dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagai petugas resmi pencatat 

perkawinan dan yang lazim membimbing pembacaan sighat taklik talak, 

hakim Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangannya dalam 
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memutuskan perkara perceraian, para ustadz sebagai dai yang menyebarkan 

ajaran Islam, dan para peneliti sebagai bahan penelitian selanjutnya.  

 

E. Definisi Istilah 

Definisi istilah dimaksudkan agar memberikan pemahaman yang benar 

dan menghindari kesalahan dalam memaknai kata yang terdapat di dalam 

penelitian ini. Oleh karena itu,ppenulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata 

sebagai berikut: 

1. Urgensi taklik talak; Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, urgen artinya 

sangat perlu (penting, mendesak); memerlukan keputusan atau tindakan yang 

segera. Sedangkan urgensi artinya hal perlunya atau pentingnya tindakan 

yang cepat dan segera.18 Sedangkan taklik talak adalah menggantungkan 

talak. Jadi, urgensi taklik talak yang dimaksudkan di dalam penelitian ini 

adalah hal perlunya atau pentingnya taklik talak dalam perkawinan.   

2. TaklikkTalak dalam penelitian ini terbatas pada taklikktalak yang teksnya 

telah ditetapkan oleh Menteri AgamaaRepublik Indonesia sebagaimana yang 

diamanatkan dalam PeraturannMenteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Teks 

taklikktalak yang ditetapkan oleh Menteri Agama tersebut terdapat pada Buku 

Nikah pada halaman enam.  

3. Tarjih berasal dari bahasa Arab رجح يرجح ترجيحا yang artinya menjadikan 

sesuatu lebih berat atau unggul.19 Secara istilah, tarjih adalah suatu metode 

                                                                 
18Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 

hlm. 1347. 
19Al-Jurjani, At-Ta’rîfât, juz I, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 17.  



17 
 

 
 

untuk mengetahui kelebihan suatu nash atau dalil dari nash atau dalil lain 

yang bertolak belakang untuk dijadikan hujjah (alasan) dalam 

mengamalkannya.20 Jadi, istilah tarjih dalam penelitian ini adalah memilih 

mana yang dalihnya paling kuat di antara KHI dan Fatwa MUI terkait dengan taklik 

talak versi Kementerian Agama.  

 

F. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelurusan, penulis menemukan beberapa penelitian 

yang telah dilakukan terkait taklik talak ini, namun penelitian penulis ini berbeda 

dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu 

tersebut yaitu: 

1. Tesis Alfa Rabi Ali, mahasiswa PascaaSarjana Universitas Islan Negeri Sunan 

Ampel Surabayaayang berjudul: PerbedaannImplementasi Taklik Talak Pada 

Masyarakat Kalinyamatan dan Masyarakat Kenjeran. Penelitian Alfa Rabi 

Ali ini merupakan penelitian lapangan (field research), yang bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana peran ulama terhadap 

perubahan sosial. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi 

penerapan taklik talak pada komunitas santriiKalinyamatan dannKenjeran.  

Penelitian yang penulis lakukan tidak sama dengan yang dilakukan oleh 

Alfa Rabi Ali, karena penelitian penulis adalah penelitian normatif yang 

                                                                 
20Teori dan Amalan Tarjih Imam Al-Shafie, hasil penelitian Muhammad Ismail Ali dan 

Abdul Karim Ali yang telah dipresentasikan pada International Fiqh Conference 2014, tanggal 4 

Desember 2014, bertempat di Concorde Inn, Sepang, hlm. 6-7. https: //www.researchgate.net/ 

publication/ 275337627_TEORI_DAN_ AMALAN_ TARJIH _IMAM_ AL-SHAFIE. (29 Januari 

2020). 

https://www.researchgate.net/publication/275337627_TEORI_DAN_%20AMALAN_%20TARJIH%20_IMAM_%20AL-SHAFIE
https://www.researchgate.net/publication/275337627_TEORI_DAN_%20AMALAN_%20TARJIH%20_IMAM_%20AL-SHAFIE
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meneliti bahan pustaka (library research) yang terkait urgensi taklik talak 

dalam perkawinan. Fokus penelitian penulis juga bukan pada implementasi 

taklik talak, akan tetapi pada urgensi taklik talak dalam perkawinan. 

2. Tesis yang ditulis Marina Herwita Haris, mahasiswi S2 Kenotariatan 

Universitas Gajah Mada yang berjudul: Tinjauan Mengenai Pelanggaran 

Sighat Taklik TalakkSebagai Alasan Untuk Menggugat Cerai (Studi Putusan 

Perkara Cerai Gugat di Pengadilan AgamaaTangerang). 

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, 

karena Penelitian di atas menitikberatkan pada pemaparan bentuk-bentuk 

pelanggaran sighat taklikktalak sebagai alasan untuk menggugat ceraiidi 

Pengadilan Agama Tangerang, dan proses pembuktian pelanggarannya, serta 

akibat hukum terhadap hak-hak istrii dari putusan ceraiggugat tersebut. 

Adapun penelitian penulis memfokuskan pada makna filosofis, manfaat dan 

tujuan taklik talak sehingga nampak urgensinya dalam sebuah perkawinan.  

3. Tesis yang ditulis oleh Rini Andria Roza, mahasiswi pascasarjana Konsentrasi 

Syari’ah Al Ahwal Asy-Syakhshiyyah IAIN Imam Bonjol Padang yang 

berjudul: TaklikkTalak Menurut Fikih Sunni dan Kaitannya dengan Alasan-

Alasan Perceraianndalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi 

Putusan Hakim PengadilannAgama Padang Tahun 2013-2014).   

Penelitian tersebut memfokuskan pada penelitian tentang konsepsi 

taklik talak menuruttFikih Sunni dan kaitannya dengan hukummpositif. Hal 

ini jelas berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada urgensi 

taklik talak. Selain itu, pendekatan yang digunakan pun berbeda. Ia 
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menggunakan pendekatan deskriptif, di mana ia hanya memaparkan putusan-

putusan Pengadilan Agama Padang dan kemudian menganalisanya. 

Sementara penelitian penulis menggunakannpendekatan perundang-

undangan (statute approach) dan pendekatan filsafat 

(philosophicalaapproach). 

4. Menjamin Hak Perempuanndengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, 

oleh Khairuddin Nasution, jurnal yang dimuat dalam UNISIA, Volume 

XXXI, No. 70 Desemberr2008. Sedikitnya, tiga poin yang dapat menjadi 

kesimpulan dari pembahasan dalam jurnal ini. Pertama, konsepsi taklik talak 

telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia, walaupun belum 

mayoritas. Kedua, tujuan taklik talak adalah untuk menjamin hak istri dan 

melindunginya dari perbuatan diskriminatif atau perbuatan zalim laki-laki 

(suami). Ketiga, taklik talak belum dipahami secara sempurna oleh 

masyarakat umum, dikarenakan kurangnya sosialisasi. 

Jurnal tersebut lebih memfokuskan pembahasan padaabagaimana taklik 

talak dapat menjaga hak-hak seorang istri dan melindunginya dari perbuatan 

zalim  suami. Sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan 

pembahasan tentang taklik talak dalam peraturan perundang-

undangan,kKompilasi Hukum Islam dan fatwa MUI. Penulis juga membahas 

serta menganalisis semua data yang terkait dengan taklik talak dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuteaapproach) 

dannpendekatan filsafat (philosophical approach), serta menggunakan teori-
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teori, seperti teori maqashid asy-syari’ah, ushulul fiqh dan teori perlindungan 

hukum, sehingga dapat disimpulkan urgensi taklik talak dalam perkawinan. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Syaefuddin Haris dengan judul Kedudukan Taklik 

Talak DalammPerkawinan Islam Ditinjau dariiHukum Perjanjian, dimuat 

dalam ARENA HUKUM Volume 6 No. 3 Desember 2013. Tulisan ini 

menyimpulkan bahwa taklikktalak memiliki perbedaan dengan perjanjian 

pada umumnya. Salah satu perbedaannya adalah tertutupnya kemungkinan 

kedua belah pihak untuk membatalkan kesepakatan yang telah dibuat. Sebab, 

menurut KompilasiiHukum Islam, taklik talak yang sudah dinyatakan oleh 

suami tidak dapat dicabut kembali. Kemudian akibat hukumnya, apabila 

suami telah terbukti melanggar taklikktalak maka dapat 

dikategorikannsebagai pelanggaran, dan pelanggaran ini bisa 

dijadikannsebagai alasan istriiuntuk mengajukan gugatanpperceraian. 

Penelitian penulis berbeda dengan penelitian di atas, sebab pembahasan 

penulis adalah tentang urgensi taklik talak dengan menggunakan teori 

maqashid asy-syari’ah, ushulul fiqh dan teori perlindungan hukum sebagai 

pisau analisisnya. 

 

G. Kajian Teori 

Penelitian normatiffberfungsi untukkmemberikan alasan secara hukum 

ketika terjadi kekosongan,kkekaburan dan konflikknorma. Oleh karenanya, 

landasan teoritissyang digunakan dalam penelitian normatif adalah landasan 
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teoritis yang terdapattdalam kategori teori hukumnnormatif.21 Dalam penelitian 

ini, teori hukum normatif yang akan digunakan sebagai sarana analisa meliputi: 

1. Teori Maqâshid asy-Syarî’ah sebagai grand theory dalam penelitian ini. Teori 

ini dipublikasikan secara luas oleh Asy-Syathibi, yang memilki nama lengkap 

Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi. 

Menurutnya, tujuan akhirrhukum Islam adalah mashlahah atau kebaikan dan 

kesejahteraannmanusia.22 Mashlahah tersebut bisa diwujudkan apabila ushûl 

al-khamsah atau lima perkara primer dapat dipenuhi dan dipelihara. Kelima 

perkara primer tersebut menurut Asy-Syathibi, adalah dînn(agama), 

nafss(jiwa), ‘aql (akal), nasl (keturunan) dan mâl (harta).23 Menurutnya, 

syariat itu ditetapkan sebagai perwujudan tujuan-tujuan Syâri’ (Allah) pada 

tegaknya kemaslahatan bagi manusiaadi dunia dan diaakhirat.24 Dengan 

katanlain, Asy-Syathibi mengatakan: األحكام مشروعية لمصالح الناس “hukum-

hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia.”25  

Dalam berbagai kajian, mashlahah sering digunakan secara bergantian 

dengan maqâshid asy-syar’iyah dengan arti dan makna yang tidak jauh 

berbeda.26 Sementara dalam terminologi ilmu ushul (islamic jurisprudence), 

akhir dari seluruh rangkaian pembuatan syari’at disebut maqâshid asy-

                                                                 
21I Made Pasek Diantha, MetodologiiPenelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 12. 
22H. Zainuddin Ali, Metode PenelitiannHukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 86. 
23Abu Ishaq Asy-Syathibi, Al-Muwâfaqâttfî Ushûl asy-Syarî’ah, jilid 1, Cet. III, (Bairut, 

Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 10.  
24ibid, hlm. 6.  
25ibid, hlm. 54. 
26Mudhofir Abdullah, Masa`il Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer, (Yogyakarta, 

Teras, 2011), hlm. 97 
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syar’iyah, yakni tujuan disyariatkannya ajaran Islam.27 Dalam pembahasan 

legal philosophy (filsafat hukum), term mashlahah merupakan keywords 

dalam rangka usaha untuk merumuskan visi dan misi syaria’at Islam. Sebab 

pada dasarnya teks ajaran Islam dibangun atas dasar kemanusiaan, 

keharmonisan, perdamaian, serta terhindarkan dari segala bentuk atau rupa 

kemungkaran dan kesempitan hidup.28 

A. Sukris Sarmadi menyatakan bahwa lazimnya, teori filsafat hukum 

Islam yang menyangkut tujuan hukum Islam adalah teori mashlahah. Para 

Yuris Muslim membahasnya dengan ungkapan maqâshid al-ahkâm 

(maqâshid adalah bentuk jamak dari maqsûd, sedangkan al-ahkâm adalah 

bentuk jamak dari hukm, yang berarti tujuan-tujuan hukum)29, baik yang 

bersumber dari Kitab Allah maupun dari hadis Rasulullah. Beban hukum 

Syari’ah kembali kepada pemeliharaan tujuan-tujuannnya pada makhluk, 

yang terbagi kepada tiga mashlahah. Pertama, Mashlahat Dharûriyyah 

(kemaslahatan mendasar), yaitu yang terkait dengan tegaknya kepentingan 

agamaadan dunia, dimana tanpanya akan mengakibatkan cacattdan cela. 

Mashlahah ini adalah dasar utama bagi sejumlah mashlahah yang lain. 

Kedua, Mashlahat Hâjiyah (kemaslahatan subordinat), yaitu kemaslahatan 

yang dibutuhkan untuk menghindarkan dari kesulitan dalam kehidupanndan 

memberikan kemudahan. Mashlahah ini adalah penyangga dan 

penyempurnaabagi Mashlahat Dharûriyyah (kemaslahatan mendasar). 

                                                                 
27Abu Yasid, Nalar dan Wahyu, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 130. 
28ibid. 
29A. Sukris Sarmadi, MembangunnRefleksi Nalar Filsafat Hukum Islam Paradigmatik , Cet. 

1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 100. 
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Ketiga, MashlahathTahsîniyyah (kemaslahatan pelengkap),yyaitu 

mengambil segala sesuatu yang cocok dengan kebiasaan yang baik dan 

menghindari cara-carayyang tidak disenangi oleh oranggbaik. Mashlahah ini 

juga termasuk salah satu penopang bagi kemaslahatan subordinat.30 

2. Teori Perlindungan Hukum. Teori yang penulis tempatkan pada middle theory 

ini adalah teori yang sangat penting, sebab fokus kajiannya pada 

perlindunganhhukum yang diberikan kepadaamasyarakat. Masyarakat yang 

disasar ialah masyarakat yang berada padaaposisi lemah, baik secara 

ekonomis maupun secara hukum. Sebutan teori perlindungannhukum berasal 

dari terjemahan kata legallprotection theory, yang dalam bahasaaBelanda 

dikenal dengan theorieevan de wettelijke, sedangkan dalam bahasaaJerman 

dikenal dengan theorieeder rechtliche schutz.31 

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah 

memberikan pengamanan dan proteksi terhadap hakkasasiimanusia (HAM) 

yang dirugikannorang lain. Pengamanan dan proteksi juga diberikan kepada 

masyarakattagar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh 

hukum.32 Secara teoritis, bentukkperlindungan hukum terbagi menjadi dua, 

yaitu perlindungannyang bersifattpencegahan (preventif) dannperlindungan 

yang bersifat penindakan (refresif). 

                                                                 
30Abu Ishaq As-Syatibi, Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-syarî’ah, juz I, (Bairut: Maktabah Al-

‘Assrya, 2007), hlm. 8. Baca juga, Muhammad Ma’shum Zainy , Sistematika Teori Hukum Islam 

(Qawa`id Fiqhiyyah), (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 74. Bandingkan juga Mudhofir 

Abdullah, MasaillAl-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer, (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 101-

102. 
31Salim HS dan Erlies SeptianaaNurbani, Penerapan TeoriiHukum Pada penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), hlm. 259.  
32ibid, hlm. 262. 
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3. Teori Qawâ`id Fiqhiyah; Adh-Dharar Yuzâl (Kemudaratan itu harus 

dihilangkan) yang penulis tempatkan sebagai apply theory. Maksud adh-

dharar yuzâl adalah apabila sesuatu dianggap sedanggatau akan, atau bahkan 

memang mendatangkan kemudaratan maka keberadaannya mesti 

dihilangkan.33 Dharar sendiri, menurut Fathurrahman Azhari, adalah 

kesulitannyang terkait dengan keberadaan manusia. Jika kesulitan itu tidak 

diselesaikan maka akan mengancammagama, diri atau jiwa,nnasab atau 

keturunan,hharta dan kehormatan.34  

Pemberlakukan teori di atas harus juga memperhatikan teori 

turunannya, yaitu درء المفاسد مقدم من جلب المصالح (mencegah kerusakan itu lebih 

diutamakan dari mendatangkan kemaslahatan). Dengan demikian maka 

apabila terjadi pertentangan antara faktor mencegah mafsadah 

(kerusakan/kerugian) dengan faktor mendatangkan kemaslahatan maka 

prinsip pencegahan harus didahulukan.35 Sebab, kerusakan dapat menyebar 

kemana-mana yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal lagi.  

Demikian halnya dengan pernikahan, di mana dalam suatu pernikahan 

itu ada mafsadahnya, seperti seorang istri tidak lagi mendapatkan 

kebahagiaan atau ketentraman dalam hubungannya. Jika keadaan seperti ini 

terus berlarut maka akan mengakibatkan istri berbuat zalim, baik kepada 

                                                                 
33Muhammad Ma’shum Zainy, SistematikaaTeori Hukum Islam (Qawa`id Fiqhiyyah) , 

(Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 65.   
34Fathurrahman Azhari, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah , Cet. 1, (Banjarmasin: LPKU, 

2015), hlm. 102. 
35ibid, hlm. 111. Baca juga Muhammad Ma’shum Zainy, Sistematika… , hlm. 70. Lihat 

juga An-Nawawi, Al-Asybah Wa An-Nazha`ir, (Al-Maktabah Asy-Syamilah: Versi 3.32), hlm. 161.  
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suami karena istri tidak menjalankan kewajiban maupun kepada Allah karena 

istri menyalahi perintah-Nya. Oleh karena itu, sebagai bentuk pengamalan 

terhadap kaidah fikih di atas maka pengucapan taklik talak oleh suami lebih 

diutamakan. 

Ada satu lagi teori qawâ`id fiqhiyah yang penulis jadikan sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini, yaitu kaidah fikih: َها َم ا َْلع َلى ِمن   ََا تَ َزاَحَمِت ال َمَصالِح   ق دِ   ِإ

“apabila sejumlah kemaslahatannbertabrakan maka kemaslahatan yangglebih 

tinggi (lebih besar) harussdidahulukan.”36 Kaidah ini penulis tempatkan pada 

apply theory guna menjawab pertentangan antara pihak pro dan kontra taklik 

talak, di mana kedua belah pihak menyatakan ada kemaslahatan pada sikap 

mereka masing-masing. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian merupakan jalan utama 

untuk mencapai suatu tujuan.37 Selain itu, metode penelitiannmerupakan sebuah 

sarana pokok dalam berkembangnya ilmuupengetahuan, teknologi dan seni, 

sebab tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara terstruktur, 

metodologis dan kuat.38 Oleh karena itu, untuk mendapatkannjawaban dari 

rumusan masalah dalamnpenelitian penulis ini maka metode penelitian yang 

penulis gunakan adalah sebagaiiberikut:   

                                                                 
36https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-

maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html..(21 Desember 2020). 
37Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 2004), hlm. 131. 
38H. Zainuddin Ali, Metodologi …, hlm. 17. 

https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html
https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html
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1. JenissPenelitian 

Penelitiannyang penulis lakukan ini adalah penelitian dengan jenis 

penelitian hukum normatif, karena fokus penelitiannya adalah menelaah 

bahan pustakaaatau data sekunder. SoerjonooSoekanto dan Sri Mamuji 

menyatakan bahwa penelitian hukummnormatif ialah penelitian yang 

dilakukan dengan menganalisis bahannpustaka atau data subordinat saja, atau 

library research.39 

Bahannpustaka atau data subordinat yang dimaksud adalah bahan yang 

berasal dari sumber utama yang meliputi laporan penelitian, buku, jurnal, 

majalah, tesis, disertasi dan komentar atas putusan pengadilan, dan dari 

sumber sekunder yang meliputi abstrak, indeks, penerbitan pemerintah dan 

literatur acuan lainnya.40 

Menurut MuktifFajar ND dan YuliantooAchmad, penelitiannnormatif 

adalah penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, 

yakni mengenai asas, norma dan kaidah dari peraturannperundang-undangan, 

putusan pengadilan,pperjanjian danddoktrin.41  

Namun, sebagai pelengkap, penelitian ini juga menganalisis fakta-fakta 

empiris dan bahan-bahan non hukum terkait obyek penelitian dan praktiknya 

di masyarakat, yang diperoleh melalui wawancara, dialog dan kesaksian 

                                                                 
39Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , 

(Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 13-14.  
40Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan …, hlm. 12-13. Silakan baca juga Peter 

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 141.  
41Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, DualismeePenelitian Hukum Normatif dan 

Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. 



27 
 

 
 

praktisi di bidang kepenghuluan atau melalui pengamatan langsung.42 Maka, 

penelitian ini juga bisa disebut sebagai penelitian hukum gabungan normatif 

dan empiris (sosiologis), sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto.43 

2. Pendekatan Penelitian 

Lazimnya, sebuah penelitian hukum normatif menggunakan 

pendekatan, yakni upaya dalammrangka kegiatan penelitiannuntuk membuat 

suatu hubungan dengan orang yang diteliti, atau metode untuk mencapai 

pengertian tentang masalahhpenelitian.44 Dengan kata lain, pendekatan 

adalah cara melakukan penelitian. Dengan pendekatann(approach) yang 

digunakan dalam penelitian hukummnormatif, seorang peneliti dapat 

menggunakan hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu lainnya untuk 

kepentingannanalisis, dan menguraikan hukum tanpa mengubah karakter 

ilmu hukum sebagai ilmu normatif.45  

Dalam penelitiannini, penulis menggunakan duappendekatan, yaitu 

pendekatannperundang-undangan (statute approach)ddan pendekatan filsafat 

(philosophical approach).   

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyatakan bahwa pendekatan 

perundang-undangann(statute approach) adalah pendekatan yang digunakan 

                                                                 
42Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2009), hlm. 143 dan hlm. 165. 
43Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, DualismeePenelitian…, hlm. 280.  
44Salim HS dan ErliessSeptiana Nurbani, Penerapan …, hlm. 17. Baca juga Suharsimi 

Arikunto, Prosedur Penelitian: SuatuuPendekatan Praktek , (Jakarta: Reinika Cipta, 2002), hlm. 23  
45Johnny Ibrahim, Teoriddan MetodologipPenelitian Hukum Normatif, (Malang, 

Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 300.  
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untuk melakukan kajian dan analisa semua perundang-undanganndan atau 

aturan yang terkait dengan isu hukum yangssedang diteliti.46 Dengan kata 

lain, pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap produk-

produk hukum. Maka dalam penelitian ini, pendekatannyangddigunakan 

adalah untuk tujuan melakukan kajian dan analisa undang-undanggdan atau 

aturan atau produk hukum yang berkaitan dengan taklik talak dalam 

perkawinan.  

Sementara pendekatan filsafat (philosophical approach) diperlukan 

untuk mengupas isu hukum secara radikal dan mendalam dengan sifat filsafat 

yang menyeluruh. 47 Jadi, dengan pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman 

lebih dalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan taklik talak dalam 

perkawinan. 

3. Bahan Hukum  

Dalam penelitiannhukum normatif, sumberrdata utamanya adalah data 

kepustakaan, dan dalam kepustakaannhukum, sumber datanya dinamakan 

bahan hukum..Bahan hukumaadalah segala sesuatuyyang dapat digunakan 

atau dibutuhkan untukktujuan menganalisa hukum yangbberlaku. 

Bahannhukum yang dibutuhkan itu terdiri dari pertama bahan hukumpprimer, 

yaitu bahannhukum yang bersifat autoritatif, yakni yang mempunyai otoritas 

seperti perundang-undangan dan putusan hakim. Kedua bahannhukum 

sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahannhukum primer 

                                                                 
46Salim HS dan ErliessSeptiana Nurbani, Penerapan …, hlm. 17-18.  
47Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian …, hlm. 320. 
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berupa publikasiitentang hukum yang bukan dokumen resmi, seperti buku 

teks, naskah akademik, hasil penelitianndan lain-lain. Ketiga bahannhukum 

tersier, yaitu bahannhukum yang menjelaskan tentang bahannhukum primer 

dan bahan hukumssekunder seperti kamus, ensiklopediaadan lainnya. 48   

Bahannhukum primer yang diperlukan dalam menganalisis pada 

penelitian ini ialah Undang-UndanggPerkawinan Nomor 11Tahun 1974, 

Peraturan Menteri Agama Nomor33 Tahun 1975, Peraturan 

DirekturJJenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018, 

KompilasiiHukum Islam (KHI) dan Fatwa MajelissUlama Indonesia (MUI) 

tentang pengucapan taklik talak.  

Adapun bahan hukum sekundernya adalah kitab-kitab hadits seperti 

ShahîhhAl-Bukhâri dan Shahîh Muslim, kitab-kitab kaidah fikih seperti Ushûl 

al Fiqh Al-Islâmî karya Wahbah Az-Zuhaili dan Qawaid Fiqhiyyah 

Mu’amalah karya Fathurrahman Azhari, dan kitab-kitab fikih seperti 

Raudhatut ath-Thâlibîn wa ‘Umdat al-Muftîn karya Imam An-Nawawi.  

Sementara bahan hukum tersier dalam penelitiannini adalah Kamus 

Besar BahasaaIndonesia (KBBI), KamussBahasa Arab (KBA) dan Kamus 

Bahasa Inggris (KBI). 

4. TeknikkPengumpulan Bahan Hukum 

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas bahwa bahan hukum yang 

menjadiikajian dan analisa dalam penelitian hukum normatif ini meliputi 

                                                                 
48Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan …, hlm. 16. Baca juga buku Peter 

MahmuddMarzuki dengan judul PenelitiannHukum, (Jakarta: KencanaaPrenada Media Grup, 2009), 

hlm. 141. 
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bahan hukum primer,,bahan hukum sekunder dannbahan hukum tersier, maka 

untuk teknik pengumpulan ketiga bahan hukum tersebut penulis melakukan 

studi dokumenter49. Penulis melakukan kajian terhadap berbagai dokumen 

(studi pustaka), baik yang terkait dengan peraturannperundang-undangan 

maupun dokumennyang sudah ada lainnya terkait taklik talak seperti buku-

buku, kitab-kitab, jurnal, artikel dan karya para ahli. 

5. AnalisissBahan Hukumn 

Analisissdata atau analisis bahannhukum artinya proses menyusun  dan 

menjadikan urut semua data keedalam format, katagori dan satuannuraian 

dasar sehingga didapatkan tema dan dapat dibuat suatu kesimpulan 

hipotesisskerja seperti yanggdisarankan oleh data, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif.50 

Dalammpenelitian ini, penulis menggunakan analisissbahan hukum 

kualitatif, karena hanya memberikan gambaran (deskripsi)ddengan narasi 

atas temuan, bukan menggunakan angka. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dan agar dapat diperoleh gambaran 

dari keseluruhan penelitian maka penulis akan menjelaskan 

sistematikaapenulisan sebagaiiberikut:  

                                                                 
49Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan …, hlm. 19.  
50ibid, hlm. 19. 
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BAB I merupakan pendahuluan yang berisi pemaparan tentang latar 

belakang, rumusannmasalah, tujuannpenelitian, manfaattpenelitian, penelitian 

terdahulu dan metode penelitian, juga pemaparan tentang sistematikaapenulisan. 

BAB II berisi pemaparan tinjauannumum tentang taklikktalak dalam 

fikih Islam, legalitas taklikktalak dan hukum pengucapannya. Dalam bab ini juga 

dipaparkan sejarah taklik talak versi Kementerian Agama dan sejumlah dasar 

hukum terkait taklikktalak di Indonesia, dan taklik talak di beberapa negara 

Islam. 

BAB III berisi pemaparan tentang urgensi taklik talak menurut KHI dan 

Fatwa MUI dan perbedaan pandangan antara keduanya. Dalam bab ini juga 

dipaparkan alasan orang yang membaca dan orang yang tidak membaca taklik 

talak pada acara prosesi akad nikahnya.  

BAB IV merupakan pemaparan solusi hukum atas perbedaan 

pandangan terkait urgensi taklik talak dalam perkawinan menurut 

KompilasiiHukum Islam (KHI) dan fatwaaMajelis Ulama Indonesia (MUI), 

serta penegasan urgensi taklik talak dalam perkawinan berdasarkan teori 

maqâshid asy-syar’iyah, teori perlindungan hukum, dan qawâ`id al-fiqhiyah.  

BAB V adalah bab penutup, memuat kesimpulan dari 

seluruhhpembahasan, dan apabila memungkinkan juga akan memuat beberapa 

saran yang relevan dengan pembahasan dan rekomendasi. 



32 
 

 
 

 


