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MOTTO 

 

 

                

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. 

(QS. al-Baqarah ayat 228).
1
 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV. Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013), 

33. 
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ABSTRAK 

Riska Setyani. 2019. Analisis Hukum Positif Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat 

Talak Di Luar Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Mohammad Harir Muzakki, M.H.I. 

Kata Kunci:  Iddah, Penetapan  

 

Iddah merupakan konsekuensi dari sebuah perceraian atau talak. Masalah iddah telah 

dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 11, 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 153. Kasus yang terjadi di masyarakat, ada banyak talak 

yang dijatuhkan suami kepada isteri di luar Pengadilan Agama. Menurut jamaah Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan dianggap sah 

dan tidak harus menunggu putusan Pengadilan. Menurutnya, karena hak talak hanya 

dimiliki oleh suami, jika suami telah mengucapkan talak maka jatuhlah talak tersebut 

walaupun diucapkan di rumah. Sedangakan dalam hukum positif atau undang-undang, 

perceraian harus dilakukan didepan majelis hakim atau didepan sidang Pengadilan. Untuk 

itu, penulis mengkajinya lebih dalam yang kemudian dijadikan sebuah skripsi. 

Adapun pokok permasalahannya (1) Bagaimana pandangan jamaah Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat 

talak di luar Pengadilan karena cerai talak?, (2) Bagaimana pandangan jamaah Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat 

talak di luar Pengadilan karena cerai wanita hamil?. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke ormah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII). Sedangkan data penulis kumpulkan dengan wawancara/interview. 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu mencari 

nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi 

dalam bentuk kategori. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, menurut jamaah Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang dilakukan 

di luar sidang Pengadilan Agama dianggap sah menurut aturan agama yang berlaku di 

kelompok tersebut. Dan penetapan awal masa iddah dimulai setelah pengucapan talak 

terebut. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), menjalankan masa iddah sesuai 

ketentuan agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Dan penetapan masa iddah yang 

ditetapkan dalam Proses Pengadilan hanya sebagai formalitas hukum negara. Sedangkan, 

Jika talak dijatuhkan suami kepada isterinya dalam keadaan hamil, maka masa iddah 

dimulai pada saat itu juga dan akan berakhir setelah wanita tersebut melahirkan. Dan 

jamaah LDII menganut iddah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan agama yang 

berlaku. Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, proses Pengadilan Agama 

tidak sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku dalam kelompok tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perceraian menjadi sebab putusnya perkawinan. Dalam istilah hukum Islam, 

perceraian disebut dengan thalaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Di dalam 

agama Islam perceraian merupakan perbuatan yang halal namun sangat dibenci 

oleh Allah Swt. Apabila hubungan perkawinan putus maka hukum yang berlaku 

sesudahnya (sesudah putus) antara suami dan isteri antara keduanya adalah asing 

dalam artian keduanya diharuskan berpisah dilarang saling memandang, apalagi 

bergaul atau berhubungan layaknya seperti suami isteri yang belum pisah, akibat 

putusnya perkawinan berarti mengembalikan status halal yang didapatkannya 

dalam perkawinan, sehingga ia kembali kepada status semula, yaitu haram. Untuk 

itu agama Islam menetapkan suatu aturan hukum yang mengatur pernikahan, 

perceraian hingga kembali bersatu menjadi keluarga yang utuh. Akibat dari adanya 

perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan 

untuk “beriddah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.
2
 

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan masa iddah bagi wanita yang 

dicerai. Perbedaan ini bersumber dari QS. al-Baqarah: 228, yang menyatakan 

bahwa wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru>’. Dalam ayat tersebut terdapat kata “quru>’,” artinya yang sebenarnya ada dua, 

yaitu suci dan haid. Imam Syafi‟i mengambil arti yang pertama, jadi tiga kali quru>’ 

berarti tiga kali suci. Masa suci adalah antara dua masa darah kotor, masa berakhir 

iddah dengan habisnya masa suci yang ketiga, pendapat ini sesuai dengan pendapat 

                                                 
2
Makalah ku, “Fiqih Munakahat (Iddah),” dalam http://kosanmakalah.blogspot.com/2015/03/makalah-

fiqih-munakahat-iddah.html, (diakses pada tanggal 21 September 2018, jam 10.30). 

http://kosanmakalah.blogspot.com/2015/03/makalah-fiqih-munakahat-iddah.html
http://kosanmakalah.blogspot.com/2015/03/makalah-fiqih-munakahat-iddah.html
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imam Malik. Sedangkan, Imam Abu Hanifah mengambil artinya yang kedua, yaitu 

haid. Apabila berakhir masa haid yang ke tiga habislah masa iddahnya. Dengan 

penafsiran yang berlawanan ini berakibat perbedaan jangka waktu menunggu 3 kali 

quru>’.3  

Iddah merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut sah dan 

tidaknya suatu pernikahan, hingga dalam suatu masalah juga menyangkut sah dan 

tidaknya anak. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, 

berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah, kecuali apabila seorang isteri 

dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla dukhu>l). Baik karena kematian, 

perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dituangkan dalam pasal 11, ayat pertama menyatakan bahwa bagi seorang 

wanita yang putus pekawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Sedangkan ayat 

kedua menyatakan bahwa tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut dalam ayat 

(1) akan diatur dalam Peraturan PP RI Nomor 9 Tahun 1974 lebih lanjut.
4
 

Iddah disyariatkan bagi perempuan tersebut karena dalam hukum iddah 

mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami isteri, keluarga, dan 

masyarakat. Kemaslahatan iddah adalah untuk melindungi dan memelihara 

keturunan dari ketercampuran dari laki-laki lain yang akan dinikahi. Para ulama 

mendefinisikan iddah sebagai masa waktu untuk menanti kesucian seorang isteri 

yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya, yang sebelum habis masa itu 

dilarang untuk dinikahkan.
5
 

                                                 
3
 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah 

dan Negara-negara Islam (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 370. 
4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 310. 

5
 Daly, Hukum Perkawinan Islam, 369. 
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Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Macam-macam iddah atau waktu 

tunggu dapat diidentifikasi sebagai berikut: Pertama, putusnya perkawinan karena 

ditinggal mati suami. Bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak 

hamil masa iddahnya yaitu empat bulan sepuluh hari. Dan apabila dalam keadaan 

hamil, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai ia melahirkan. Kedua, 

putusnya perkawinan karena perceraian. Apabila isteri dalam keadaan hamil maka 

iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Apabila dalam keadaan tidak hamil, 

ada dua kemungkinan yaitu apabila isteri dicerai sebelum terjadi hubungan 

kelamin, maka tidak berlaku masa iddah baginya. Namun, apabila ia dicerai 

suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhu>l), maka masa iddahnya yaitu 90 

hari. Ketiga, putusnya perkawinan karena khulu‟, fasakh, dan li‟an. Waktu iddah 

bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu‟, fasakh atau li‟an, maka waktu 

tunggu berlaku seperti iddah talak. Keempat, isteri ditalak Raj‟i kemudian ditinggal 

mati suami. Apabila isteri tertalak raj‟i kemudian dalam waktu iddah ditinggal mati 

oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 

hari, tergantung saat matinya bekas suaminya.
6
 

Iddah merupakan konsekuensi dari sebuah perceraian atau talak. Dalam 

hukum Islam, hak talak hanya ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh 

isteri. Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam 

mengeluarkan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. Dan dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 115 dinyatakan bahwa: “Perceraian hanya dapat 

                                                 
6
 Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 316. 
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dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
7
 

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. 

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di 

Indonesia, namun masih ada masyarakat yang belum mengikuti peraturan yang 

berlaku.  

Kasus yang terjadi di masyarakat, ada banyak talak yang dijatuhkan suami 

kepada isteri di luar Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan faktor emosi yang 

tidak terkendali, sehingga seorang suami dengan sangat mudah mengucapkan talak 

kepada isterinya. Setelah seorang isteri ditalak oleh suaminya maka harus 

menjalankan masa iddah. Perbedaan prosedur perceraian yang terdapat dalam fiqih 

dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, 

ketentuan tersebut sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tunduk pada hukum agama saja 

serta masih ada masyarakat yang karena sebab-sebab tetentu tidak mentaati 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang 

dijatuhkan di luar Pengadilan dianggap sah dan tidak harus menunggu putusan 

Pengadilan. Menurutnya, karena hak talak hanya dimiliki oleh suami, jika suami 

telah mengucapkan talak maka jatuhlah talak tersebut walaupun diucapkan di 

                                                 
7
 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(Yogyakarta: Gramedia Press, 2014), 365. 
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rumah. Sedangakan dalam hukum positif atau undang-undang, perceraian harus 

dilakukan didepan majelis hakim atau didepan sidang Pengadilan. 

Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan penetapan dimulainya masa iddah 

antara pendapat jamaah Lembaga Islam Indonesia (LDII) dengan undang-undang 

yang berlaku di Indonesia. Berangkat dari masalah tersebut, maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi dengan judul “Analisis 

Hukum Positif Tentang Penetapan Awal Masa Iddah Akibat Talak Di Luar 

Pengadilan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di 

Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini maka 

penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di 

Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat talak di luar Pengadilan 

karena cerai talak? 

2. Bagaimana pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di 

Ponorogo tentang penetapan awal masa iddah akibat talak di luar Pengadilan 

karena cerai wanita hamil? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan penetapan awal masa iddah akibat talak di luar pengadilan 

menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo 

tentang cerai talak. 

2. Untuk menjelaskan penetapan awal masa iddah akibat talak di luar pengadilan 

menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Ponorogo 

tentang cerai wanita hamil. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi positif, 

baik secara teoritis maupun praktis.  

1. Teoritis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis 

dalam perkembangan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Hukum 

Keluarga Islam. Selain itu, harapan besar dari penulis mudah-mudahan hasil 

penelitian ini nanti dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian 

problematika aktual terkait dengan Hukum Keluarga Islam sehingga 

terwujudnya kemaslahatan bersama di bidang hukum.  

2. Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana 

pengetahuan para akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya 

sebagai kajian lebih lanjut oleh para peminat mengenai masalah yang 

berhubungan dengan penetapan awal masa iddah akibat talak di luar 

Pengadilan. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini diantaranya: 
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Pertama, penelitian Muhammad Zuhad Al Amin, dengan judul: “Penentuan 

Awal Masa Iddah dalam Akta Cerai (Studi Komparatif KUA Sumowono dan KUA 

Tuntang)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa awal masa iddah 

menurut KUA Sumowono dihitung sejak tanggal jatuhnya putusan. Sedangkan 

menurut KUA Tuntang dihitung sejak tanggal putusan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. KUA Tuntang dalam menentukan awal masa iddah berdasar pada 

tanggal atas dalam akta cerai atau dimana jatuhnya putusan yang berkekuatan 

hukum tetap. Sedangkan KUA Sumowono dalam menentukan awal masa iddah 

berdasar pada tanggal bawah dalam akta cerai.
8
 

Kedua, penelitian M. Romadhanul Akhir, dengan judul: “Analisis Komparatif 

tentang Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan UU No. 1 Tahun 1974”. 

Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa masa iddah sebaiknya dimulai 

setelah adanya keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan dalam hal proses persidangan, 

pengadilan sebaiknya hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengdilan 

untuk menyaksikan perceraian. Selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang untuk 

menyaksikan perceraian, pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya 

perceraian tersebut.
9
 

Ketiga, penelitian Nur M. Tri Baskoroyudo, dengan judul: “Studi Komparatif 

tentang Penetapan Masa Iddah antara Kompilasi Hukum Islam dan UU. No. 1 

Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975)”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa penetapan masa iddah dalam KHI dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 

                                                 
8
 Muhammad Zuhad Al Amin, “Penentuan Awal Masa Iddah dalam Akta Cerai (Studi Komparatif 

KUA Sumowono dan KUA Tuntang),” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2016). 
9
 M. Romadhanul Akhir, “Analisis Komparatif tentang Metode Penetapan Masa Iddah dalam KHI dan 

UU No. 1 Tahun 1974,” Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013). 
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Tahun 1975) memiliki makna yang sama bahwa setelah mempunyai kekuatan 

hukum tetap suami mengikrarkan talak kemudian masa iddah berjalan. Hasil 

perbandingan penetapan masa iddah dari teori penafsiran hukum memberikan 

kesimpulan perceraian terjadi saat suami menyatakan ikrar talak di depan sidang 

pengadilan dan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap 

kemudian masa iddah berlaku setelahnya.
10

 

Dari beberapa penelitian yang telah penulis telusuri belum ada yang secara 

jelas mengemukakan masalah penetapan awal masa iddah akibat talak di luar 

pengadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik mencoba membahas masalah tersebut 

dengan beberapa literatur yang dapat mendukung terselesaikannya penyusunan 

penelitian.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode 

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang 

berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis bahas. Khususnya 

tentang penetapan awal dan akhir masa iddah akibat talak di luar Pengadilan 

menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Dalam penelitian 

ini digunakan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. 

                                                 
10

 Nur M. Tri Baskoroyudo, “Studi Komparatif tentang Penetapan Masa Iddah antara Kompilasi 

Hukum Islam dan UU. No. 1 Tahun 1974 (PP. No. 9 Tahun 1975),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 

2018). 
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Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. 
11

 

2. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis untuk 

menyusun skripsi ini ada di Kabupaten Ponorogo. Bahwa masyarakat 

memandang sebuah perceraian merupakan hal yang kurang baik, karena hal 

tersebut akan mengakibatkan seorang isteri menjadi janda dan akan dipandang 

buruk oleh masyarakat. 

3. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu Pendapat jamaah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tentang penetapan awal masa 

iddah akibat talak di luar Pengadilan.  

b. Sumber Data  

Sumber Data yaitu hasil dari wawancara kepada jamaah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII). Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga 

informan, yaitu: Bapak  Karsono, bapak Sumber, dan bapak Bonari. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode wawancara/interview. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
12

 Wawancara 

                                                 
11

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2009), 3.  
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.  
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atau Interview disini dilakukan untuk mendapatkan data dari informan sebagai 

pembuktian bahwa kejadian yang terjadi benar-benar adanya. Dalam hal ini 

responden yang diwawancarai adalah jamaah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII). Materi yang dibahas yaitu mengenai penetapan awal masa 

iddah akibat talak di luar Pengadilan. 

5. Analisis Data  

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data dari sumber primer dan 

sekunder, maka selanjutnya data tersebut harus dianalisis agar diperoleh suatu 

pandangan tentang penetapan awal masa iddah akibat talak di luar Pengadilan.
 

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, 

yaitu mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam 

bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori. Dalam hal ini penulis 

menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai penetapan masa iddah 

sebelum membahas terkait pandangan jamaah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) tentang penetapan masa iddah akibat talak di luar Pengadilan. 

Kemudian ditinjau dari segi berlakunya undang-undang terkait penetapan masa 

iddah akibat talak di luar Pengadilan. Pandangan tentang penetapan awal masa 

iddah akibat talak di luar Pengadilan dianalisis dengan hukum berupa 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman, maka penulis 

mengelompokkan menjadi 5 bab, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I : Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Merupakan landasan teori. Bab ini membahas tentang tinjauan umum 

tentang masa Iddah. Bab ini terdiri dari pengertian dan dasar hukum iddah, 

macam-macam Iddah, tujuan Iddah, hikmah Iddah, dan penetapan masa 

iddah. 

BAB III : Merupakan pemaparan tentang problem yang disebutkan dalam rumusan 

masalah. Tentang penetapan awal masa Iddah akibat talak diluar 

pengadilan menurut pendapat jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII). 

BAB IV : Merupakan analisa masalah. Pada bab ini merupakan inti dari 

pembahasan masalah, yang meliputi pendapat jamaah Lembaga Dakwah 

Islam Indonesia (LDII) tentang penetapan awal masa Iddah akibat talak 

diluar pengadilan. 

BAB V : Merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.  
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BAB II 

PENETAPAN MASA IDDAH  

 

A. Pengertian Masa Iddah 

Iddah berarti masa menanti yang diwajibkan atas wanita yang diceraikan 

suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Pada saat tersebut sang 

isteri tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain 

untuk menikahinya. Iddah ini sudah dikenal sejak masa jahiliyah dulu. Setelah 

datangnya Islam, iddah ini tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat karena 

banyak mengandung manfaat.
13

 

Jika dikaji secara etimologis, kata iddah berasal dari kata kerja ‘adda-

ya’uddu-‘iddatan yang berarti menghitung sesuatu. Adapun kata iddah memiliki 

arti seperti kata al-‘adad yaitu ukuran dari sesuatu yang di hitung atau jumlahnya. 

Jika kata iddah tersebut dihubungkan dengan kata al-mar’ah (perempuan) maka 

artinya hari-hari haid/sucinya, atau hari-hari ihdad-nya terhadap pasangannya atau 

hari-hari menahan diri memakai perhiasan baik berdasarkan bulan, haid/suci, atau 

melahirkan.  

Dari segi terminologi, para ahli fikih telah merumuskan definisi iddah 

dengan berbagai ungkapan. Meskipun dalam redaksi yang berbeda, berbagai 

ungkapan tersebut memiliki kesamaan secara garis besarnya. Menurut al-Jaziri, 

iddah secara syar‟i memiliki makna yang lebih luas daripada makna bahasa, yaitu 

masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau 

sucinya, tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bulan atau ditandai dengan 

                                                 
13

 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 407. 



21 

 

melahirkan, dan selama masa terebut seorang perempuan dilarang untuk menikah 

dengan laki-laki lain.   

Menurut Imam Hanafi iddah adalah penantian seorang isteri setelah ikatan 

perkawinannya terputus karena terjadi perceraian (talak), atau wath’i syubhat atau 

seorang suami telah meninggal dunia dalam beberapa waktu yang telah ditentukan 

oleh syara’. Menurut Imam Maliki iddah yaitu waktu yang diharamkan bagi 

seorang isteri untuk menikah lantaran telah terjadi perceraian (talak), seorang 

suami telah meninggal dunia, atau pernikahan telah rusak (fasakh). Menurut Imam 

Syafi‟i iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang isteri untuk mengetahui 

(memastikan) bahwa dalam kandungan tidak ada janin (bakal anak), atau semata-

mata untuk ta’abdud (melaksanakan perintah Allah Swt), setelah terjadi talak, 

fasakh, wath’i syubhat atau suami telah meninggal dunia. Sedangkan iddah 

menurut Imam Hambali yaitu waktu yang telah ditentukan oleh syara‟ bagi 

seorang isteri untuk tidak menikah kembali lantaran telah terjadi perceraian (talak) 

atau seorang suami telah meninggal dunia.
14

 

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Achmad Kuzairi, bahwa beliau 

mendefinisikan iddah menurut beberapa ahli fiqih adalah masa menunggu yang 

diperintahkan sebagai akibat dari putusnya ikatan perkawinan. Putusnya ikatan 

suatu perkawinan mungkin disebabkan kematian, cerai, atau bias juga sebab 

keputusan pengadilan.
15

 Iddah berarti “ketentuan”, maksudnya ialah waktu yang 

menunggu bagi bekas isteri yang telah diceraikan oleh bekas suaminya (seorang 

wanita dicerai oleh suaminya mungkin, ia ditalak suaminya, diceraikan oleh 

hakim, ataupun suaminya meninggal dunia), yang pada waktu itu bekas isteri tidak 

                                                 
14

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali 

(Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 453. 
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 Achmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), 149. 
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boleh kawin dengan laki-laki lain (isteri yang dalam masa iddah ditalak raj’i boleh 

dirujuk oleh bekas suaminya yang telah menalaknya).
16

 

Dari berbagai definisi iddah yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

diketahui bahwa dalam pandangan para ahli fiqih sebagaimana yang terdapat 

dalam berbagai kitab fiqih konvensional kewajiban iddah hanya berlaku bagi 

perempuan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah, maupun berkabung atas 

kematian suaminya, yang selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menikah 

dengan laki-laki lain.
17

 

Dari definisi iddah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan 

sebuah pengertian yang komprehensif tentang iddah yaitu, masa tunggu yang 

ditetapkan ataupun diwajibkan bagi perempuan setelah kematian suaminya 

ataupun putusnya perkawinan baik berdasarkan masa suci, bilangan bulan atau 

dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beriddah (ta’abbud) 

maupun berbelasungkawa (Ihdad) atau kematian suaminya. Selama masa tersebut 

perempuan (isteri) dilarang menerima pinangan orang lain ataupun menikah 

dengan orang lain. Kemunculan iddah sudah ada dan dikenal pada saat masa 

Jahiliyah. Bahkan setelah datangnya Islam iddah tetap diakui sebagai salah satu 

dari syari‟at karena banyak mengandung manfaat. 

Masa iddah adalah seorang isteri yang putus perkawinannya dari suaminya, 

baikputus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan Pengadilan. Masa 

iddah tersebut hanya berlaku bagi isteri yang sudah melakukan hubungan suami 
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 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 229. 
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isteri. Lain halnya bila isteri belum melakukan hubungan suami isteri (qabla 

dukhu>l) maka dia tidak mempunyai masa iddah.
18

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bagi seorang isteri yang putus 

perkawinannya dari suaminya berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah 

kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla 

dukhu>l). Baik karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan. Dalam 

KHI dijelaskan pada Pasal 153 ayat (1) menyatakan: 

“Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 

iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena 

kematian suami.”
19

 

 

Ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Ahzab ayat 49: 

                         

                          

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum 

kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah 

bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka 

mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.
20

 

 

B. Dasar Hukum Iddah 

Berkenaan dengan iddah ini, para ulama telah fiqih sepakat menyatakan bahwa 

wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, 

sedang hamil atau tidak, diwajibkn menjalani iddah. Kewajiban menjalani masa iddah 
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 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87. 
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(Yogyakarta: Gramedia Press, 2014), 375. 
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itu dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur‟an. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan 

firman Allah SWT, dalam QS. al-Baqarah ayat 228: 

                            

                                

                           

Artinya: “Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam Rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhirat. Dan 

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) itu menghendaki islah”.
21

 

 

Dasar hukum iddah dalam sunnah Rasulullah Saw diantaranya adalah sabda 

Rasulullah Saw: 

َ ا ََنَ عَ  َقَ ل َ اَطَ ّن  َ:َاَ َةَ ي َار َص َه َلَ ا ََنَ كَ امسَ َنَ ب ََدَ ي َز َي ََتَ ن َب ََاءَ س  َع ََت  َلَ وَ سَ رَ َدَ ه َعَ ل 

َ حَ َلَ جَ وَ زَ عَ َللاَ َلَ زَ ن َاَ ،َف َةَ دَ عَ َةَ قَ ل َطَ مَ ل َن ََنَ كَ ي ََمَ م َملسو هيلع هللا ىلصَوَ َللاَ  َقَ لَ طَ َي  َ ا ََت  َةَ دَ عَ م َب ََاءَ س 

َلطَ نَ  َه َكَ ،َف َقَ ل  َم َز َن َا ََنَ مَ َلَ وَ ا ََت  .َات َقَ ل َطَ مَ ل َن ََةَ دَ معَ اَاَ ي  َفَ َت   

Artinya: ”Dari Asma’ binti Yazid bin Sakan Al Anshariyah R.A bahwa dia ditalak 

di masa Rasulullah Saw, sedang waktu itu wanita yang ditalak belum 

ada hukum iddah. Maka Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat iddah 

talak, ketika Asma’ ditalak. Maka dialah pertama kali wanita yang 

dituruni hukum iddah kaum wanita ditalak.
22
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 Berdasarkan ayat dan hadits diatas, ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa 

bagi wanita muslimah yang telah bercerai dengan suaminya wajib menjalani masa 

iddahnya.
23

 

 

 

C. Macam-macam Iddah 

1. Menurut Fiqih Munakahat 

Ulama fiqih mengemukakan bahwa wanita beridah adakalanya disebabkan 

karena dicerai suaminya, yaitu talak satu, dua, dan tiga, dan adakalanya karena 

kematian suami. Wanita-wanita yang dicerai suaminya itu ada yang telah dicampuri 

dan ada pula yang belum. Para ulama madzab sepakat bahwa wanita yang ditalak 

sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai iddah.  

Wanita yang telah dicampuri terbagi lagi kepada wanita yang masih haid, 

wanita yang telah berhenti haid karena usia lanjut atau masih belum balig, wanita 

hamil, dan wanita yang haid secara terus-menerus. Adapun macam-macam iddah, 

antara lain: 

a. Iddah wanita yang masih haid, tetapi tidak hamil. Iddahnya adalah selama tiga 

kali quru>’. Akan tetapi, ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan kata 

al-quru>’ tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, al-quru>’ berarti 

haid. Disamping itu, menurut mereka, iddah disyariatkan antara lain untuk 

mengetahui apakah rahim sudah berisi janin atau masih kosong. Keadaan itu 

dapat diketahui dengan haid atau tidaknya seorang wanita. Dengan demikian 

iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil, menurut ulama Mazhab 

Hanafi dan Hanbali adalah tiga kali haid. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki 
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dan Mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa al-quru>’ artinya suci. Dengan 

demikian, iddah wanita yang masih haid tetapi tidak hamil adalah tiga kali suci. 

b. Iddah wanita yang tidak haid. Menurut kesepakatan ulama fiqih, iddah wanita 

yang telah berhenti haid karena usia lanjut (menopause) atau anak kecil yang 

belum haid diperhitungkan berdasarkan bulan, yaitu selama tiga bulan. 

Ketentuan tiga bulan ini didasarkan pada QS. at-Talaq ayat 4: 

                          

    ....  

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan;....
24

 

c. Iddah wanita hamil. Menurut kesepakatan ulama fiqih iddah wanita hamil 

adalah sampai melahirkan.
25

 Hal ini didasarkan pada QS. at-Talaq ayat 4: 

....                          

   

Artinya: ....dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.
26

 

 

Kalau yang dikandungnya itu lebih dari satu bayi, maka wanita tersebut 

tidak akan keluar dari iddahnya sampai dia melahirkan bayinya yang terakhir, 

demikian kesepakatan para ulama madzab. Tetapi mereka berbeda pendapat 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 504. 
25

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 638. 
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manakala wanita tersebut mengalami keguguran, dimana yang dikeluarkannya 

itu belum merupakan bayi yang sempurna. 

Hanafi, Syafi‟i dan Hambali mengatakan wanita tersebut dianggap belum 

keluar dari iddah dengan terpisahnya kandungannya dari dirinya. Sedangkan, 

Imamiyah dan Maliki mengatakan wanita tersebut telah keluar dari iddahnya, 

sekalipun yang keluar dari rahimnya itu baru berupa sepotong daging kecil, 

sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.
27

 

d. Iddah wafat. Para ulama madzab sepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal 

mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, 

baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia 

menopousa atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Sedangkan, madzab empat 

mengatakan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah 

sampai dia melahirkan bayinya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia 

ditinggal mati oleh suaminya itu, dimana dia sudah boleh kawin lagi sesudah 

lepas kehamilannya.
28

 Sedangkan pendapat Ibnu Abbas dan Ali bin Abu Thalib 

r.a. iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah yang paling akhir dari 

dua masa. Artinya, jika usia kandungan lebih dari empat bulan sepuluh hari, 

maka dia beriddah dengan melahirkan kandungan tersebut. dan jika dia 

melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka dia harus 

menyempurnakan masa empat bulan sepuluh hari. 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Macam-macam iddah atau 

waktu tunggu dapat diidentifikasi sebagai berikut: 
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a. Putusnya perkawinan karena ditinggal mati suami 

Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 

hari hal itu diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 9 Tahun 1975 

dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
29

 Ketentuan ini dalam kompilasi 

diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf a, yang berbunyi: 

“Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, 

waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;” 

 

Ini didasarkan kepada QS.al-Baqarah ayat 234, yaitu: 

                       

                        

        

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan 

dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah 

habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan 

mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah 

mengetahui apa yang kamu perbuat.
30

 

 

Ketentuan tersebut diatas berlaku bagi isteri yang ditinggal mati 

suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan isteri yang ditinggal 

mati suaminya dalam keadaan, maka waktu tunggu bagi mereka adalah sampai 

ia melahirkan. 

b. Putusnya perkawinan karena perceraian 
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Isteri yang dicerai suaminya ada beberapa kemungkinan waktu tunggu, sebagai 

berikut: 

1. Apabila isteri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai ia melahirkan 

kandungannya. Sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 153 ayat (2) 

huruf c, yaitu: 

“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut 

dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.” 

 

Hal ini didasarkan pada QS. at-Talaq ayat 4: 

                      

                           

           

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di 

antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang 

masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; 

dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu 

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -

siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 

baginya kemudahan dalam urusannya.
31

 

 

2. Dalam keadaan tidak hamil 

a. Apabila isteri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin, maka tidak 

berlaku masa iddah baginya. 

b. Apabila ia dicerai suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (dukhul), 

maka masa iddahnya sesuai yang tercantum dalam KHI Pasal 153 ayat 

(2) huruf b, yaitu: 
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”Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang 

masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 

(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan 

puluh) hari.” 

3. Putusnya perkawinan karena khulu‟, fasakh, dan li‟an 

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khulu‟ 

(cerai gugat atas dasar tebusan atau „iwadl dari isteri), fasakh (putus 

perkawinan misalnya karena salah satu murtad atau sebab lain yang 

seharusnya dia tidak dibenarkan kawin), atau li‟an, maka waktu tunggu 

berlaku seperti iddah talak.
32

 

4. Isteri ditalak Raj‟i kemudian ditinggal mati suami 

Apabila isteri tertalak raj‟i kemudian dalam waktu iddah ditinggal 

mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan 

sepuluh hari atau 130 hari, tergantung saat matinya bekas suaminya.  

Jadi dalam hal ini, masa iddah yang telah dilalui pada saat 

suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat 

kematian. Sebab keberadaan isteri yang dicerai selama menjalani masa 

iddah, dianggap masih terikat dalam perkawinan. Karena memang bekas 

suaminya itulah yang paling berhak untuk merujuknya, selama masih 

dalam masa iddah.
33

 

 

 

 

3. Menurut Hukum Positif 
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Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan iddah diatur dalam Pasal 

39:  

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) 

Undang-undang ditentukan sebagai berikut: 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 

(seratus tiga puluh) hari; 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih 

berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 

(sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 

(sembilan puluh) hari; 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, 

waktu tunggunya ditetapkan sampai melahirkan. 

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian 

sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi 

hubungan kelamin. 

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu 

dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang 

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
34

 

D. Tujuan dan Hikmah Iddah 

1. Tujuan Iddah 

Adapun tujuan iddah adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah pekawinan dalam ajaran 

Islam. perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup 

manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup 

serta dalam waktu lama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu 

jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan 

peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa; 

dipikirkan sebelum dilaksanakan dandipikirkan masak-masak pula apabila 

terpaksa harus bercerai. 

b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus 

diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan 

perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan 

suami isteri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru. 

c. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan 

rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami. 

Dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol. 

d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan isteri yang pernah melakukan 

hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, 

untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran/kekacauan nasab bagi 

anak yang dilahirkan.
35

 

2. Hikmah Iddah 

Adapun hikmah iddah adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahi bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak 

tercampur antara satu keturunan dan keturunan orang lain. 
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b. Memberikan kesempatan kepada suami isteri yang berpisah untuk kembali 

pada kehidupan semula jika mereka menganggap hal tersebut baik. 

c. Menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu untuk mengumpulkan orang-

orang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berfikir panjang.
36

 

E. Penetapan Awal Masa Iddah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa dalam pasal 131 ayat 

(3) yang berbunyi: 

“Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya 

di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri dan kuasanya”. 

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa salah satu prinsip atau asas 

yang ditekankan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah mempersulit terjadinya 

perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.
37

 Hal ini tercantum dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam 

bahwa: 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.
38

 

 

Oleh karena itu, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan 

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan 

yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. 

Terdapat dalam pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 
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“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 

tunggunya dihitung sejak kematian suami”. 

 

Sebenarnya apabila dikaji lebih jauh, keterlibatan Pengadilan dalam pereraian 

antara suami dan isteri, maksud dan tujuannya sangat positif. Selain untuk kepentingan 

yuridis formal tersebut, proses persidangan yang hampir tidak dapat terselesaikan 

dalam sekali atau dua kali sidang, adalah memberikan kesempatan kedua belah pihak 

untuk selalu memikirkan langkah mereka untuk melakukan perceraian. Terlebih lagi, 

menjadi suatu keharusan bagi Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara 

kedua belah pihak dalam setiap kesempatan. 

Memang kadang-kadang, proses peradilan menambah beban bagi kedua belah 

pihak. Yaitu apabila proses perceraian di Pengadilan disertai dengan upaya-upaya 

hukum banding atau kasasi, yang memakan waktu bertahun-tahun. Karena itu pula 

dituntut bagi semua pihak baik aparat hukum, subyek atau pelaku hukum untuk dapat 

bersama-sama mewujudkan keadilan dengan cara tidak mempersulit pihak lain.
39

 

Selanjutnya, setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap tentang 

adanya izin bagi suami untuk mengikrarkan talak, suami mengikrarkan talak didepan 

sidang Pengadilan. Dan dalam proses yang terakhir, setelah sidang penyaksian ikrar 

talak tersebut, Pengadilan membuat penetapan tentang terjadinya talak. Secara 

otomatis, setelah dikeluarkannya keputusan dari Pengadilan tentang terjadinya talak 

tersebut, isteri atau perempuan yang telah dicerai suaminya langsung menjalani masa 

iddah. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hukum tentang tenggang waktu 

hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai identitas hukum. Dalam kenyataannya, 

mungkin timbul persoalan. Yaitu apabila karena faktor emosi yang tidak terkendali, 

sehingga seorang suami dengan sangat gampang mengucapkan talak atau menceraikan 

isterinya, dan diperburuk oleh kekurangtahuan tentang prosedur perceraian di 

Pengadilan, sehingga tidak dapat menahan diri dalam menceraikan isterinya di depan 

sidang pengadilan, dan mengucap talak pada waktu itu juga, maka sejak saat itulah 

terjadi perceraian. Untuk itu, tenggang waktu tunggu telah mulai berlaku. Sabda 

Rasulullah Saw riwayat dari Abu Hurairah menyatakan: 

َ ا ََنَ عَ  َصَ َللاَ َلَ وَ سَ رَ َالَ :َق ََالَ ق ََة َرَ ي َرَ هَ َب  َ:َث ََلَ سَ وَ َهَ يَ ل َع َََللاَ ل  َ:َدَ جَ َنَ هَ دَ جَ َثَ ل 

:َ د  َج  م ه ن  ز  ه  َامطَ وَ َحَ كَ امن  ََو  َل  ةَ عَ جَ امرَ وَ َق   

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tiga perkara 

yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya menjadi serius, 

namun bila dilakukan dengan main-main maka hukumnya tetap serius, 

yaitu nikah, talak dan rujuk” (HR. at-Tirmidzi).
40

 

Maksud hadits tersebut tentu saja tidak untuk disalahgunakan, tetapi untuk 

memberi rambu agar setiap suami tidak ceroboh dan mudah mengumbar perceraian.  

Iddah terhitung sejak adanya sebab-sebab wafat dan talak. Iddah ini bisa dengan 

cara menunggu kelahiran anak yang dikandung, atau melalui quru>’ atau menurut 

hitungan bulan. Pada saat tersebut isteri tidak diperbolehkan melakukan pernikahan.
41

 

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, masa iddah tidak di mulai ketika 

Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian tesebut, 

melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Ini berdasarkan 

pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 18, yaitu: 
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“Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian ini dinyatakan di depan sidang 

pengadilan”
42

 

 

Artinya, masa iddah menurut Undang-undang Perkawinan ini ialah dimulai pada 

saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang penyaksian perceraian meskipun 

Pengadilan belum mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian 

tersebut. Jadi isteri yang telah diceraikan harus menjalani masa iddahnya terhitung 

ketika perceraian yang diajukan oleh suami dinyatakan pada sidang penyaksian 

perceraian. 
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BAB III 

AWAL MASA IDDAH AKIBAT TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT 

PENDAPAT JAMAAH LEMBAGA ISLAM INDONESIA (LDII) 

A. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah organisasi independen untuk 

studi dan penelitian tentang al-Qur‟an dan Hadits. Sesuai dengan visi, misi, tugas 

pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas 

peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang 

dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, guna 

terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan 

Pancasila, yang diridhoi Allah Swt. 

Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), 

kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam), dan 

akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama 

dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. LDII adalah organisasi yang 

independen, resmi dan legal mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 

2. Pasal 9 ayat (2), tanggal 4 April 1986 (Lembaga Negara RI 1986 nomor 24), serta 

pelaksanaannya meliputi PP No. 5 tahun 1986. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1986 
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4. Dan aturan hukum lainnya.
43

 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para 

ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan 

dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan al-Qur‟an dan Hadits. 

Dengan latar belakang budaya masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945. 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 di 

Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). 

Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga 

Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato 

Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. selaku wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini 

sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun 

sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya 

perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. 

VI/MUBES-IV/LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari 

Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan 

akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII. 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang pada awal mula berdirinya pada 

3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam 

(YAKARI) yang kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) 
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didirikan oleh: Drs. Nur Hasyim, Drs. Edi Masyadi, Drs. Bahroni Hertanto, Soetojo 

Wirjo Atmodjo BA, dan Wijono BA. LDII mempunyai 3 Motto, yaitu: 

1. Yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu sekalian segolongan yang 

mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma‟ruf (perbuatan baik) 

dan mencegah dari yang munkar (perbuatan tercela), mereka itulah orang-orang 

yang beruntung”. (QS. Ali Imron: 104). 

2. Yang artinya: “Katakanlah inilah jalan (agama)-Ku, dan orang-orang yang 

mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah (dalil/dasar hukum) 

yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang yang 

musyrik”. (QS. Yusuf: 108). 

3. Yang artinya: “Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik”. (QS. 

An-Nahl: 125).
44

 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang pada awal mulanya berdiri pada 

3 Januari 1972 di Surabaya Jawa Timur bernama Yayasan Lembaga Karyawan Islam 

(YAKARI) yang kemudian diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) 

didirikan oleh: Drs. Nur Hasyim, Drs. Edi Masyadi, Drs. Bahroni Hertanto, Soetojo 

Wirjo Atmodjo BA, dan Wijono BA. 

LDII menggunakan metode pengajian tradisional, yaitu guru-guru yang berasal 

dari beberapa alumni pondok pesantren kenamaan, seperti: Pondok Pesantren Gontor 

di Ponorogo, Tebu Ireng di Jombang, Kebarongan di Banyuwangi, Langitan di Tuban, 

dll. Mereka bersama-sama mempelajari ataupun bermusyawarah beberapa waktu 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan pelajaran dari al-Qur‟an dan Hadits kepada 
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para jamaah pengajian rutin atau kepada para santriwan dan santriwati di pondok-

pondok LDII, untuk menjaga supanya tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan 

penjelasan tentang pemahaman al-Qur‟an dan Hadits.
45

 

B. Pendapat Jamaah Lembaga Islam Indonesia (LDII) tentang Penetapan Awal 

Masa Iddah Akibat Talak Di Luar Pengadilan Karena Cerai Talak 

Agama Islam telah mensyari‟atkan masa menunggu atau iddah setelah putusnya 

perkawinan bagi seorang perempuan, baik iddah diwajibkan pada semua wanita yang 

berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu‟, fasakh, atau ditinggal mati, dengan 

syarat seorang suami telah melakukan hubungan suami isteri dengannya. Selain itu 

Islam membebankan hukum kepada umatnya sesuai dengan batas kesanggupannya, 

dan tidak dibebankan hukum diluar kemampuan seseorang. 

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami isteri yang mana dalam hal ini sang 

suami memberikan talak kepada sang isteri. Wanita yang dicerai oleh suaminya maka 

wajib menjalankan masa iddah. Iddah disyariatkan bagi perempuan tersebut karena 

dalam hukum iddah mengandung banyak kemaslahatan yang kembali kepada suami 

isteri, keluarga, dan masyarakat. Kemaslahatan iddah adalah untuk melindungi dan 

memelihara keturunan dari ketercampuran dari laki-laki lain yang akan dinikahi. Iddah 

adalah hal yang sangat penting karena menyangkut sah dan tidaknya suatu pernikahan, 

hingga dalam suatu masalah juga menyangkut sah dan tidaknya anak. 

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada beberapa jamaah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), masing-masing mengungkapkan 

pendapatnyan dan juga pemahamannya tentang masa iddah. Iddah merupakan masa 

tunggu bagi seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, baik cerai mati maupun 
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cerai hidup. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Karsono, beliau menyampaikan 

bahwa: 

“Iddah ialah berarti “menghitung” atau “hitungan” yaitu masa dimana seorang isteri 

menunggu berlalunya waktu. Masa iddah yaitu waktu tunggu yang harus dilakukan 

oleh wanita setelah cerai dari suaminya baik cerai mati maupun cerai hidup.”
46

 

 

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara suami dan isteri dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam hal ini, jika suami sudah mengucapkan 

talak maka terjadilah perceraian tersebut. Perceraian ini bisa terjadi dalam keadaan 

isteri sedang hamil. Dan dari perceraian tersebut timbullah masa iddah bagi isteri yang 

di cerai. 

Syari‟at Islam yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur 

kehidupan manusia supaya lebih baik. Syari‟at diturunkan ke dunia ini agar terjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia, yang semuanya merupakan unsur 

utama kehidupan manusia. Tujuan disyariatkannya masa iddah yaitu untuk menjaga 

keturunan agar tidak terjadi pecampuran nasab. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Sumber, beliau menyampaikan bahwa: 

“Adanya masa iddah setelah terjadinya perceraian bermanfaat untuk mengetahui terisi 

atau tidaknya rahim dan menetukan suci atau tidaknya isteri. Dan untuk menjaga 

keturunan agar tidak terjadi percampuran nasab”
47
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Seorang wanita yang ditinggalkan suaminya wajib menjalankan masa iddah. 

Kasus yang terjadi di masyarakat, ada talak yang dijatuhkan suami kepada isteri di luar 

Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Bapak Bonari menyatakan bahwa: 

“Menurut pendapat saya, jika talak telah dijatuhkan suami kepada isterinya maka telah 

terjadi talak. Hal ini dianggap sah menurut agama, karena hak talak hanya pada 

suami” 

 

Dari kutipan wawancara diatas, jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII) menganggap bahwa talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama dianggap 

sah menurut agama walaupun diucapkan dirumah. Tanpa harus menunggu putusan 

Pengadilan. Karena putusan Pengadilan hanya mengikat secara hukum, sedangkan 

agama telah memiliki aturan tersendiri jauh sebelum aturan hukum itu dibuat. 

Konsekuensi yang harus dijalankan seorang wanita jika ditinggalkan oleh 

suaminya yaitu masa iddah. Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia 

(LDII), wanita yang ditalak oleh suaminya hendaknya menjalankan masa iddah sesuai 

dengan syari‟at agama. Masa iddah seorang wanita yang ditalak dimulai sejak 

jatuhnya talak suami kepada isterinya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Karsono, 

beliau menyampaikan bahwa: 

“Jika seorang isteri telah ditalak oleh suaminya maka dia berkewajiban untuk 

menjalankan masa iddah. Dan masa iddahnya dimulai sejak jatuhnya talak tersebut”
48

 

Penetapan masa iddah tersebut bersumber dari al-Qur‟an dan Hadits. Dalam al-

Qur‟an telah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 228, yang menyatakan bahwa 
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wanita-wanita yang diceraikan hendaknya menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. 

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bonari, beliau menyatakan bahwa: 

“Dasar hukum penetapan masa iddah itu bersumber dari al-Qur‟an surat al- Baqarah 

ayat 228, yang menerangkan bahwa wanita yang dicerai hendaknya menahan diri tiga 

kali quru’.”49
 

 

Oleh karena itu, jika seorang isteri ditalak oleh suaminya diluar proses 

Pengadilan, maka menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dianggap 

sah menurut ketentuan agama yang dianut jamaah tersebut. Dan penetapan dimulainya 

masa iddah dimulai sejak suami mengucapkan talak kepada isterinya. Dan seorang 

isteri wajib menjalankan masa iddah tersebut selama tiga kali quru’. 

Talak yang dilakukan melalui proses Pengadilan menurut pandangan jamaah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) tidak sah karena tidak menganut aturan-

aturan yang ditetapkan dalam kelompok mereka. Menurut jamaah tersebut, talak yang 

sah hanya secara agama dan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam jamaah 

tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Karsono, beliau menyampaikan: 

“Talak melalui proses Pengadilan menurut pandangan kami tidak sah. Proses 

Pengadilan hanya sebatas formalitas saja. Yang dianut tetaplah secara agama yang 

sesuai dengan kaidah agama. Dan masa iddahnya juga sesuai dengan yang dianut 

agama. Jika janda tersebut ingin menikah kembali, maka setelah masa iddah menurut 

agama selesai boleh diadakan nikah dalam, yaitu nikah yang dilakukan bersama 

pengurus LDII. Setelah masa iddah secara hukum selesai barulah melaksanakan nikah 

yang dicatatkan di KUA, yang disebut dengan nikah luar”
50

 

 

Jadi, kesimpulannya proses Pengadilan hanya sebatas formalitas sebagai warga 

negara Indonesia. Dan masa iddah yang harus dianut menurut jamaah Lembaga 
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Dakwah Islam Indonesia (LDII), sesuai dengan yang ditetapkan didalam aturan agama 

yang berlaku di jamaah mereka. Jika iddah dalam proses pengadilan belum selesai 

sedangkan menurut aturan iddah mereka sudah selesai, maka janda tersebut sudah 

diperbolehkan menikah kembali. Pernikahan dilaksanakan secara nikah dalam, yaitu 

nikah yang dilakukan bersama pengurus LDII. Setelah masa iddah secara hukum 

selesai barulah melaksanakan nikah yang dicatatkan di KUA, mereka menyebut 

dengan istilah nikah luar. 

C. Pendapat Jamaah Lembaga Islam Indonesia (LDII) tentang Penetapan Awal 

Masa Iddah Akibat Talak di Luar Pengadilan Karena Cerai Wanita Hamil 

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan antara suami dan isteri dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga. Islam tidak menutup mata bahwa tidak ada jaminan 

sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus menerut, karena yang 

dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua orang manusia yang tentu saja 

memiliki perbedaan-perbedaan. Terkadang perselisihan antara suami isteri 

menimbulkan permusuhan antara keduanya, sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan 

ikhtiar perdamaian tidak dapat disambung lagi maka perceraianlah jalan satu-satunya 

yang menjadi pemisah antara mereka. Dalam hal ini, jika suami sudah mengucapkan 

talak maka terjadilah perceraian tersebut. Perceraian ini bisa terjadi dalam keadaan 

isteri sedang hamil. Dan dari perceraian tersebut timbullah masa iddah bagi isteri yang 

dicerai. 

Syari‟at Islam yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur 

kehidupan manusia supaya lebih baik. Syari‟at diturunkan ke dunia ini agar tejaga 

agama, jika, akal, keturunan, dan harta manusia, yang semuanya merupakan unsur 

utama kehidupan manusia. Tujuan disyariatkannya masa iddah yaitu untuk menjaga 
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keturunan agar tidak terjadi pecampuran nasab. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Sumber, beliau menyampaikan bahwa: 

“Adanya masa iddah setelah terjadinya perceraian bermanfaat untuk mengetahui terisi 

atau tidaknya rahim dan menetukan suci atau tidaknya isteri. Dan untuk menjaga 

keturunan agar tidak terjadi percampuran nasab”
51

 

 

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa iddah wanita hamil 

yaitu sampai melahirkan kandungannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Sumber, beliau menyampaikan bahwa: 

“Jika wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka wanita itu harus menjalankan 

masa iddah sampai melahirkan anaknya, hal ini didasarkan pada al-Qur‟an surat at-

Talak ayat 4”.
52

 

 

Menurut bapak Karsono salah satu tokoh agama Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII), masa iddah wanita hamil dimulai sejak ia ditinggalkan suaminya 

atau sejak suaminya mengucapkan talak kepadanya. Talak yang dijatuhkan suami 

diluar Pengadilan dianggap sah dan jika isteri yang ditalak dalam keadaan hamil, maka 

masa iddah berakhir setelah melahirkan anaknya:  

“Menurut saya, jika talak tersebut dijatuhkan suami kepada isteri dalam keadaan hamil 

diluar proses Pengadilan, maka talak tersebut dianggap sah menurut agama. Dan masa 

iddahnya dimulai sejak suami mengucapkan talak dan berakhirnya masa iddah tersebut 

yaitu sampai melahirkan anaknya”.
53
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Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa talak yang dijatuhkan diluar 

Pengadilan Agama dianggap sah menurut aturan-aturan agama yang dianut jamaah 

tersebut. Awal dimulainya masa iddah yaitu pada saat setelah suami mengucapkan 

talak kepada isterinya. Karena hak talak hanya dimiliki oleh suami.  

Ada perbedaan dalam penetapan masa iddah seorang isteri yang ditinggal mati 

oleh suaminya dalam keadaan hamil. Seorang isteri yang ditinggal mati suaminya 

dalam keadaan hamil maka masa iddahnya ada dua pilihan, yaitu empat bulan sepuluh 

hari atau bayinya lahir, dipilih mana yang lebih dahulu. Artinya, jika usia kandungan 

lebih dari empat bulan sepuluh hari, maka dia beriddah dengan melahirkan kandungan 

tersebut. dan jika dia melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka dia harus 

menyempurnakan masa empat bulan sepuluh hari. Seperti yang disampaikan oleh 

bapak Karsono, beliau menyampaikan bahwa: 

“Ada perbedaan jika isteri dalam keadaan hamil ditinggal mati oleh suaminya, ada dua 

pilihan, yaitu empat bulan sepuluh hari atau bayinya lahir, dipilih mana yang lebih 

dahulu. Antara melahirkan dahulu atau berakhirnya empat bulan sepuluh hari”.
54

 

 

Dari wawancara yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa menurut 

jamaah LDII, talak yang dilakukan diluar Pengadilan dianggap sah menurut agama 

dan ketentuan-ketentuan agama yang dianut jamaah tersebut. Dan penetapan masa 

iddah dimulai setelah suami mengucapkan talak kepada isterinya. Cerai melalui proses 

pengadilan hanya sebagai formalitas hukum. Jika sebelum proses Pengadilan selesai, 

janda tersebut telah melahirkan, maka masa iddah janda tersebut selesai menurut 
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ketentuan agama yang dianut mereka. Dan masa iddah secara hukum negara hanya 

sebatas formalitas yang tidak wajib untuk diikuti.  
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BAB IV 

TINJAUAN  HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN AWAL MASA IDDAH 

AKIBAT TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT PENDAPAT JAMAAH 

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) 

 

A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pendapat Jamaah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Mengenai Penetapan Awal Masa Iddah Cerai Talak yang 

dilakukan di Luar Pengadilan Agama 

Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti akan melakukan upaya-upaya 

hukum agar warganya mendapatkan rasa aman dan tentram. Begitu pula dengan 

masalah keluarga atau perkawinan juga terdapat peraturan yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa 

adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama 

antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta 

peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Sedangkan perceraian merupakan 

akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar 

perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi 

tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah harus berakhir dengan 

perceraian.
55

 

Akibat dari adanya perceraian inilah yang menyebabkan adanya kewajiban bagi 

seorang perempuan untuk beriddah. Masa iddah diwajibkan kepada wanita yang 

ditinggal suaminya. Sesuai dengan pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
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perhitungan awal masa iddah dimulai sejak penetapan oleh Pengadilan Agama yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penetapan yang dimaksud pasal 

tersebut adalah penetapan perceraian. Perceraian yang diakui di Indonesia adalah 

perceraian yang sesuai dengan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu  

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.
56

  

Jadi perceraian dalam bentuk apapun yang dilakukan diluar persidangan dianggap 

tidak sah menurut hukum negara. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan hukum tentang tenggang waktu 

hitungan waktu tunggu tersebut adalah sebagai identitas hukum. Dalam kenyataannya, 

timbul persoalan. Yaitu apabila karena faktor emosi yang tidak terkendali, sehingga 

seorang suami dengan sangat gampang mengucapkan talak atau menceraikan isterinya, 

dan diperburuk oleh kekurangtahuan tentang prosedur perceraian di Pengadilan, 

sehingga tidak dapat menahan diri dalam menceraikan isterinya di depan sidang 

pengadilan, dan mengucap talak pada waktu itu juga, maka sejak saat itulah terjadi 

perceraian. Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang 

dijatuhkan diluar Pengadilan Agama dianggap sah menurut agama dan aturan-aturan 

yang berlaku di dalam jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Untuk itu, tenggang 

waktu tunggu telah dimulai sejak talak itu diucapkan. Sabda Rasulullah Saw riwayat 

dari Abu Hurairah menyatakan: 
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َ ا ََنَ عَ  َصَ َللاَ َلَ وَ سَ رَ َالَ :َق ََالَ ق ََة َرَ ي َرَ هَ َب  َ:َث ََلَ سَ وَ َهَ يَ ل َع َََللاَ ل  َ:َدَ جَ َنَ هَ دَ جَ َثَ ل 

:َ د  َج  م ه ن  ز  ه  َامطَ وَ َحَ كَ امن  ََو  َل  ةَ عَ جَ امرَ وَ َق   

Artinya : Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Tiga perkara 

yang apabila dilakukan dengan serius maka hukumnya menjadi serius, 

namun bila dilakukan dengan main-main maka hukumnya tetap serius, 

yaitu nikah, talak dan rujuk” (HR. at-Tirmidzi).
57

 

Jadi, talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang dilakukan di luar sidang 

Pengadilan Agama dianggap sah menurut kepercayaan Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII). Dan penetapan awal masa iddah dimulai setelah pengucapan talak 

tersebut. Menurut hukum positif, Jika talak yang dijatuhkan diluar Pengadilan, maka 

talak tersebut tidak memiliki bukti kongkrit atau bukti tertulis telah terjadinya talak. 

Dengan tidak adanya bukti, jika terjadi suatu masalah dikemudian hari, maka tidak 

akan ada yang menjadi penguat atau menjadi bukti untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. 

Dengan demikian sebagai warga negara yang baik, maka harus tunduk pada 

peraturan yang berlaku. Khusus bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perceraian 

dilimpahkan ke Pengadilan Agama, karena secara hukum Pengadiln Agama 

berwenang menyelesaikan sengketa umat Islam. Sebagaimana terdapat dalam Undang-

undang Peradilan Agama Pasal 2 yaitu: 

”Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 

masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai percara perdata 

tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.”
58
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Oleh karena itu, Pengadilan berhak memutuskan perceraian antara suami dan 

isteri sesuai undang-undang yang berlaku. Dan setelah adanya putusan, hakim dapat 

menentukan dimulainya masa iddah dan berakhirnya masa iddah. Sesuai dalam Pasal 

153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: 

“Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung 

sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap,”
59

 

 

Dalam kasus cerai talak yang terjadi di luar Pengadilan Agama, talak yang 

dijatuhkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama atau tidak di depan majelis 

hakim, maka talak tersebut dianggap tidak sah. Karena, tidak dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) sebagai pedoman hukum Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama juga 

memutuskan perkara cerai talak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu 

masa iddah wanita yang di cerai talak oleh suaminya dimulai sejak adanya putusan 

Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

Namun menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, talak yang 

dilimpahkan ke Pengadilan Agama hanya sebagai formalitas secara hukum. Mereka 

tidak menerima aturan hukum selain hukum yang dianut dalam jamaah mereka. Jadi 

talak yang sah menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia hanyalah talak 

menurut agama. Dan masa iddah yang mereka anut adalah masa iddah yang sesuai 
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dalam ketentuan al-Qur‟an dan Hadits, atau sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

dalam jamaah tersebut. 

Dari beberapa keterangan diatas ketentuan hukum yang berlaku di Lembaga 

Dakwah Islam Indonesia bertentangan dengan penetapan undang-undang yang 

berlaku. Jamaah ini hanya menganggap keputusan Pengadilan Agama hanya sebagai 

formalitas saja. Hal ini menimbulkan perbedaan penetapan awal dimulainya masa 

iddah. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia menganut penetapan masa iddah 

yang ditetapkan dalam aturan-aturan yang berlaku di jamaah tersebut. sehingga 

mereka mengabaikan masa iddah yang ditetapkan setelah sidang Pengadilan Agama. 

Seharusnya, demi kemaslahatan bersama, perceraian harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum. Sehingga penetapan 

masa iddah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masa 

iddah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan setelah adanya keputusan 

Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu ketika 

dilangsungkannya sidang penyaksian ikrar talak, maka antara suami isteri dinyatakan 

sudah resmi bercerai dengan disertai surat keterangan dari pengadilan Agama sebagai 

bukti hukum yang kuat bahwa mereka benar-benar telah bercerai. Dan apabila 

dikemudian hari terjadi sesuatu hal, surat penetapan tersebut dapat dijadikan rujukan 

sebagai bukti yang sah dan dilindungi oleh hukum. 

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pendapat Jamaah Lembaga Dakwah Islam 

Indonesia (LDII) Mengenai Penetapan Awal Masa Iddah Cerai Wanita Hamil 

yang dilakukan di Luar Pengadilan Agama 

Di Indonesia perkawinan diatur dalam sebuah perangkat hukum yang 

dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya yang meliputi hubungan 
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lain jenis, hal ini disebut dengan hukum positif. Hukum positif di Indonesia sendiri 

dibagi menjadi hukum pidana dan hukum perdata, sedangkan perkawinan itu termasuk 

kedalam hukum perdata yang bersifat private (pribadi). Dalam masalah perkawinan 

ada dua landasan hukum yang merupakan referensi untuk menjelaskan pokok-pokok 

permasalaha dalam perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dua landasan hukum ini menjadi 

acuan untuk menetapkan putusan tentang masalah perkawinan. Salah satu masalah 

perkawinan yaitu tentang perceraian. 

Dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa bagi seorang isteri yang 

putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah 

kecuali apabila seorang isteri dicerai suaminya sebelum berhubungan (qabla dukhu>l), 

baik karena kematian ataupun perceraian. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dalam pasal 11 disebutkan bahwa bagi seorang wanita yang putus 

perkawinannya berlaku jangka wantu tunggu.
60

  

Pada dasarnya, talak dalam pandangan hukum Islam merupakan satu hal yang 

mungkin tak terhindarkan dalam pergaulan hidup berumah tangga, karena dinamika 

rumah tangga manusia tidaklah bersifat kekal, meskipun tujuan perkawinan adalah 

membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia. Secara umum, alasan perceraian 

dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan diantara suami dan isteri 

yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum 

yang tentunya akan membawa akibat-akibat hukum tertentu. Oleh karenanya, dalam 

fikih munakahat mengatur secara detail persoalan talak (perceraian), seorang suami 

                                                 
60

 Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 310. 



54 

 

yang hendak mentalak isterinya harus mengetahui etika yang benar, suami tidak boleh 

sewenang-wenang mentalak isterinya.
61

 

Menurut pendapat Jamaah LDII, bahwa talak merupakan hak mutlak seorang 

suami, sehingga suami berhak menggunakan hak talak kapan dan dimanapun. Salah 

satunya yaitu isteri dalam keadaan hamil. Mentalak perempuan hamil kapan saja 

dibolehkan, sebagaimana Hadits riwayat Muslim, Nasa‟i, Abu  Dawud dan Ibnu 

Majjah: “sesungguhnya Ibu Umar pernah mentalak salah seorang isterinya diwaktu 

haid dengan sekali talaq”. Lalu hal ini diceritakan Umar kepada Rasulullah, lalu beliau 

bersabda: 

َ ل َف ََه َرَ مَ  َ ه عَ اجَ ي  َرَ ه اَطَ ذَ اَاَ ه قَ ل َ طَ ي َم ََا،َث  َ وَ وَ ا ََت  لَ امَ حَ َه   

Artinya: “Suruhlah dia merujuknya. Kemudian hendaklah ia mentalaknya jikatelah 

suci atau diwaktu hamil”.
62

 

 

Sesuai undang-undang yang berlaku di Negara, seorang isteri yang ditalak oleh 

suaminya dalam keadaan hamil maka harus menjalankan masa iddah sesuai ketentuan 

yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 153 ayat (2) huruf 

c, yaitu: 

“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”
63

 

 

Dalam hal ini, jamaah LDII berpendapat bahwa iddah wanita yang ditalak 

suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai melahirkan. Menurut mereka, talak yang 

dijatuhkan diluar Pengadilan Agama dianggap sah dan masa iddah dapat dijalankan 

saat itu juga. Sedangkan talak yang diproses di Pengadilan hanya sebagai formalitas. 
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Dalam hukum fiqih, juga dijelaskan bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal 

suaminya yaitu sampai ia melahirkan anaknya. Hal ini juga menurut kesepakatan 

ulama fiqih bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan.
64

 Hal ini didasarkan 

pada QS. At-Talaq ayat 4: 

....                           

Artinya: ....dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan 

dalam urusannya.
65

 

Dalam hal ini, menurut pendapat jamaah LDII, iddah wanita yang dicerai 

suaminya dalam keadaan hamil dimulai sejak diucapkannya talak dan berakhir sampai 

melahirkan anaknya.  

Dalam hukum negara, semua yang berhubungan dengan urusan perceraian diatur 

dalam undang-undang perkawinan ataupun KHI, sehingga proses perceraian harus 

dilakukan di depan sidang Pengadilan. Hal ini sesuai dalam Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, dinyatakan bahwa:  

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah 

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah 

pihak”.
66

 

Keharusan adanya alasan-alasan dalam perceraian dan harus dilakukan di depan 

sidang Pengadilan dimaksudkan sebagai upaya mempersukar perceraian yang selama 

ini dipahami sebagai hak kaum lelaki. Pemahaman seperti ini akan sangat rawan 

karena melahirkan kesewenang-wenangan pihak suami dan hak-hak kaum perempuan 
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akan terabaikan, si suami akan dapat menjatuhkan talak semaunya saja, kapan saja dan 

dimanapun sesuai kehendak hatinya.  

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan adalah masalah 

ijtihidiah yang bertitik tolak agar suami yang ingin menceraian isterinya supaya 

memberitahukan kepada hakim Pengadilan Agama, kemudian agar hakim 

mengadakan upaya perdamaian. Hal ini sekaligus berarti sebagai upaya melindungi 

kaum wanita.
67

 Pengendalian perceraian ini pada intinya sesuai dengan kaidah fiqih: 

َع ََمَ دَ قَ مَ َدَ اسَ فَ مَ ام ََءَ رَ دَ  حَ امَ ص َمَ ام ََب َل ََجَ ل   

“Menolak kesukaran harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”
68

 

Oleh karena itu, wanita hamil yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya 

dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap. Setelah selesai pembacaan putusan barulah hakim menetapkan dimulainya masa 

iddah dan kapan berakhirnya masa iddah.  

Namun, menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), prosedur 

Pengadilan tidak sesuai dengan ajaran atau aturan yang diatur dalam jamaah mereka. 

Sehingga mereka tidak menerima atau menjalankan iddah yang diputuskan oleh 

Pengadilan Agama. 

Sedangkan jika perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan 

hamil, manakah diantara dua macam iddah tersebut yang diambil. Ada perbedaan 

pendapat mengenai hal tersebut. Tentang kadar iddah perempuan hamil yang 

suaminya meninggal, terdapat dua pendapat: 
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Pendapat pertama, iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah yang 

paling akhir dari dua masa. Artinya, jika usia kandungan lebih dari empat bulan 

sepuluh hari, maka dia beriddah dengan melahirkan kandungan tersebut. dan jika dia 

melahirkan sebelum empat bulan sepuluh hari, maka dia harus menyempurnakan masa 

empat bulan sepuluh hari. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ali bin Abu Thalib r.a. 

Beliau berkata: “Yang dimaksud dalam firman Allah Swt, Dan wanita-wanita yang 

hamil, masa iddah mereka adalah hingga mereka melahirkan kandungan mereka, 

adalah wanita-wanita yang ditalak. Artinya, dalil yang menunjukkan bahwa selesainya 

iddah adalah dengan melahirkan kandungan, yaitu khusus bagi wanita-wanita yang 

ditalak. Pendapat kedua, iddah wanita hamil yang suaminya meninggal adalah dengan 

melahirkan kandungan. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh ulama, diantaranya 

imam yang empat (Imam Syafi‟i, Maliki, Hanafi, Hanbali).
69

 

Ini berbeda dengan penetapan yang ada dalam undang-undang. Dalam undang-

undang atau hukum positif, masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, 

hanyalah sampai dengan melahirkan anaknya. Hal ini terdapat dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) Pasal 153 ayat (2) huruf (d), yang berbunyi: 

“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.”
70

 

 

Dari penjelasan yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa, jamaah 

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), hanya menganut apa yang diajarkan dalam 

jamaah mereka. Mereka menganggap talak yang dijatuhkan diluar Pengadilan Agama 

dianggap sah menurut aturan-aturan yang ditetapkan dalam kelompok mereka. Dan 

penetapan masa iddah dimulai setelah suami mengucapkan talak kepada isterinya. 
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Cerai melalui proses pengadilan hanya sebagai formalitas hukum. Mereka tidak 

menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak yang dijatuhkan 

suami kepada isteri yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap sah 

menurut ketentuan agama mereka. Dan penetapan awal masa iddah dimulai setelah 

pengucapan talak terebut. Tetapi, dalam undang-undang negara atau hukum 

positif, talak yang dijatuhkan oleh suami di luar sidang Pengadilan Agama, maka 

talak tersebut dianggap tidak sah. Karena, tidak dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), menjalankan 

masa iddah sesuai ketentuan agama yang dianut oleh kelompok tersebut. Dan 

penetapan masa iddah yang ditetapkan dalam Proses Pengadilan hanya sebagai 

formalitas hukum negara. Seharusnya, sebagai warga negara yang baik dan demi 

kemaslahatan bersama, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan 

Agama agar mendapatkan kepastian hukum.  

2. Menurut Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), talak dapat dijatuhkan kepada 

isteri dalam keadaan hamil. Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 

hanya menganut apa yang diajarkan dalam jamaah mereka. Mereka menganggap 

talak yang dijatuhkan diluar Pengadilan Agama dianggap sah menurut aturan-

aturan yang ditetapkan dalam kelompok mereka. Jika talak dijatuhkan suami 

kepada isterinya dalam keadaan hamil, maka masa iddah dimulai pada saat itu juga 

dan akan berakhir setelah wanita tersebut melahirkan. Sedangkan, dalam undang-
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undang atau hukum positif, masa iddah wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, 

yaitu setelah sidang perceraian selesai, setelah hakim membacakan putusan akhir, 

dan suami mengucapkan ikhar talak di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut 

jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, talak yang dilimpahkan ke Pengadilan 

Agama hanya sebagai formalitas hukum negara yang tidak harus diikut. Karena 

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kelompok mereka. 

B. Saran 

1. Penetapan masa iddah dimulai setelah putusan yang berkekuatan hukum yang tetap 

dan suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan, hendaknya bagi warga 

negara memperhatikan perhitungan masa iddah sesuai dengan ketentuan yang telah 

diatur dalam Undang-undang yang berlaku, agar mempunyai hukum yang jelas 

dan ada bukti kongkritnya.  

2. Hendaknya pihak pemerintah melakukan sosialisasi memberikan pemahaman 

terhadap penetapan masa iddah, agar dapat memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat luas. 
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