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ABSTRAK 

Arin Al Amdiyani, Cucik. NIM. 210115046. Pendapat Tokoh Agama di 

Kecamatan Dolopo   tentang Eksistensi Taklik Talak dalam Pernikahan. Skripsi. 

Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 

 

Kata Kunci : Eksistensi,Taklik Talak, Tokoh Agama. 

 

Perjanjian perkawinan merupakan hal yang diatur untuk menjaga dan 

melindungi tujuan serta martabat suami istri. Dalam perkawinn, perjanjian 

dibacakan suami setelah akad  nikah, dikenal dengan taklik talak. Taklik talak 

dilihat dari eksistensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat 

dengan tujuan utama melindungi hak istri dari kesewenangan suami dan 

mengingatkan kewajiban yang diemban oleh suami setelah akad nikah. Realitas 

yang ada di Kecamatan Dolopo dari data wawancara dengan Bapak Muhtarom 

S.Ag bahwa sesudah akad  nikah penghulu menawarkan pembacaan taklik 

talak,yang seharusnya taklik talak itu dibaca agar untuk melindungi hak-hak istri 

di dalam pernikahan,tetapi kenyataanya banyak dari pihak suami lingkungan 

pesantren  tidak mau membaca, juga dari beberapa keluarga mempelai pria tidak 

mau  untuk dibacakan karena dengan alasan baru mengucapkan ijab qobul 

kedengarannya tidak enak dan kurang etis karena baru saja akad nikah selesai 

diucapkan sudah menyebut talak dihadapan orang banyak yang sedang 

meresmikan akad nikah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang 

Eksistensi Taklik Talak dalam Perkawinan”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pendapat tokoh 

agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum pembacaan taklik talak? Bagaimana 

pendapat tokoh agama di  Kecamatan Dolopo tentang relevansi pembacaan taklik 

talak terhadap pemenuhan  hak hak istri dalam perkawinan? . 

Adapun  penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang 

dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 

pengumpulan datayaitu wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini 

dilaksanakan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa, 

pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum pembacaan taklik 

talak terbagi menjadi dua: pertama  pembacaan taklik talak  dihukumi boleh 

(mubah) karena taklik talak itu menggantungkan sesuatu kepada syarat yang telah 

dijanjikan, taklik talak merupakan suatu bentuk kehatihatian dalam menjalankan 

Syariat Islam.Kedua pembacaan taklik talak dihukumi makruh dengan alasan 

menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik,menurut mayoritas 

ulama menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu hukumnya makruh. Tokoh 

agama di Kecamatan Dolopo berpendapat bahwa taklik talak sangat relevan 

dengan  pemenuhan hak hak istri di dalam  perkawinan,karena itu salah satu 

pegangan istri, karena isi taklik talak merupakan kewajiban seorang suami yang 

harus dijaga dan dijalankan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah  makhluk sosial yang berarti bahwa manusia tidak 

mungkin bisa hidup sendiri dalam menjalani kelangsungan hidup, sehingga 

manusia membutuhkan manusia lain dalam aspek kehidupan. Di dalam 

bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga, di 

mana dalam sebuah keluarga tersebut terdapat seorang laki-laki sebagai suami 

dan seorang perempuan sebagai istri, dari uraian itulah yang diebut sebagai 

ikatan perkawinan. 

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 

yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i<) 1. 

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan 

tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 yaitu Perkawinan menurut hukum 

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithaqan ghaliz{an 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah 

mithaqan ghaliz{an ini ditarik dari firman Allah SWT yang teradapat pada surat 

al-Nisa<’ ayat 21 yang artinya: 

                                                           
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 7. 
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“Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada 

istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang 

sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat (mithaqan ghaliz{an)” 
2
.  

KHI Pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang saki>nah, mawaddah dan rah{mah.
3
 

Setiap orang melaksanakan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu 

terpenuhinya syarat dan rukunnya serta resminya dicatat oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama mereka yang beragama Islam.
4
 

Di dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad nikah, 

setelah akad nikah suami membacakan ikrar taklik talak, merskipun status 

hukum pembacaan taklik talak itu tidak wajib diadakan dalam perkawinan 

sebagaimana tercantum dalam KHI Pasal 46 ayat 3, perjanjian taklik talak 

bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
5
 

Mengucapkan taklik talak oleh pengantin pria setelah ijab kabul 

hukumnya tidak wajib. Boleh dilakukan ataupun boleh ditinggalkan. 

berdasarkan pada Fatwa MUI pada 23 Rabi’ul Akhir H/ 7 September 1996 

yang menyatakan bahwa: “Pengucapan sighat taklik talak, yang menurut 

sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita (istri) yang ketika itu belum ada 

                                                           
2
 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. I/1974 sampai KHI (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2004), 43-44. 
3
 Ghozali, Fiqh Munakahat, 10. 

4
 Ibid,. 42-43. 

5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 346. 
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peraturan perundang-undagan tentang hal tersebut, sekarang ini pengucapan 

sighat taklik talak tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan keluarga bahagia 

sudah dibentuk BP4 dari tingkat pusat dari kecamatan” 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya ikrar taklik talak 

itu tidak wajib dibacakan setelah akad  nikah. Dengan permasalahan seperti itu 

apakah Tokoh agama sepakat dengan Fatwa MUI atau tidak. Dan juga apakah 

mempunyai pendapat yang berbeda-beda dari setiap kepala KUA. 

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur 

masalah perjanjian perkawinan dalam Pasal 29. Bunyi selengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 

persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan 

oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga 

terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan. 

(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah 

kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga. 

 

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal 

ini tidak termasuk taklik talak. Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 

3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang. 

(1) Calon suami isteri dapat megadakan perjanjian sepanjang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam 

(2) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu 

diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 

dilangsungkan. 

(3) Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama. 
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Yang menarik adalah kompilasi menggarisbawahi Pasal 11 Peraturan 

Menteri Agama tersebut. Kompilasi sendiri memuat 8 (delapan) Pasal tentang 

perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pasal 45 

menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian 

perkawinan dalam bentuk taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak 

bertentangan dengan hukum Islam.
6
  

Secara teknis Pegawai pencatat perlu memeriksa secara teliti, 

sebagaimana disebut dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 

Tahun 1975: 

(1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui 

adanya taklik talak sebagai dimaksudkan pasal 11 ayat (3) peraturan ini 

maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah 

disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan. 

(2) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik 

talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, 

maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.
7
 

 

Apabila si suami menandatangani di bawah sighat taklik talak, ia 

dianggap meneyetujui dan membaca sighat tersebut, kecuali ada keterangan 

lain. Memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, kandungan 

maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari 

kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak 

yang seharusnya diterima si isteri, meskipun sesungguhnya isteri telah 

mendapat hak berupa khulu’ (gugat cerai) maupun hak fasakh. Karena itu 

sekali lagi yang perlu diperhatikan adalan pencatatan apakah suami benar-

benar menyetujui, membaca dan mendatangani sighat taklik talak tersebut atau 

                                                           
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 153-154. 

7
 Ibid,. 156. 
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tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam 

menyelesaikan persoalan yang timbul. 
8
 

Pembacaan sighat taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk 

mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh seorang istri selain khulu’ dalam 

hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-hak 

seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya. 

Putusnya perkawinan karena perceraian, di Indonesia pada umunya 

menggunakan  lembaga taklik talak (cerai talak). Hal ini juga berdasarkan 

bunyi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perceraian 

dapat terjadi karena alasan suami melanggar taklik talak dan tidak sedikit pula 

yang putus karena putusan pengadilan, diantaranya ialah gugat cerai dengan 

alasan pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada 

sejak zaman dahulu, kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan 

hampir setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama 

Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak seolah olah menjadi 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.
9
 

Dari data wawancara dengan Bapak Muhtarom S.Th.I  selaku penghulu 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo bahwa sesudah akad nikah 

penghulu menawarkan pembacaan taklik talak oleh suami terkadang dari pihak 

suami lingkungan pesantren  tidak mau membaca, juga dari beberapa keluarga 

mempelai pria tidak mau  untuk dibacakan karena dengan alasan baru 

mengucapkan ijab qobul kedengarannya tidak enak dan kurang etis karena baru 

                                                           
8
 Ibid,. 157. 

9
 Aulia Muthiah, Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum Islam) (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2017), 98. 
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saja akad nikah selesai diucapkan sudah menyebut talak di hadapan orang 

banyak yang sedang meresmikan akad nikah.
10

 

Juga dari wawancara Bapak Anim Thoharoni S.Ag yang mengungkapkan 

bahwa taklik talak yang dirumuskan dan dianjurkan untuk dibaca setelah seusai 

ijab qobul  itu merupakan upaya pemerintah untuk melindungi istri dari 

kesewenangn wenangan suami juga mengingatkan  kewajiban yang diemban  

oleh suami setelah akad nikah.
11

 

Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal 

dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.
12

 

Berbeda dengan Muh Azizi mendefenisikan tokoh agama adalah orang 

yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik 

secara individu atau berbentuk organisasi atau lembaga.
13

 

Berdasarkan  latar belakang inilah penyusunan tertarik melakukan sebuah 

penelitian terkait hukum pembacaan taklik talak wajib diucapkan atau tidak 

karena rata rata dari mempelai pria tidak membacanya dan apakah ada 

relevansinya terhadap pemenuhan hak hak istri dalam perkawinan dari 

kesimpulan di atas penulis menarik judul “Pendapat Tokoh Agama di 

Kecamatan Dolopo tentang Eksistensi  Taklik Talak dalam Pernikahan ” 

 

 

 

                                                           
10

Muhtarom, Hasil Wawancara, Madiun. 6 Desember 2018. 
11

 Anim Thoharoni, Hasil Wawancara, Madiun. 6 Desember 2018.  
12

 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islami Kyai dan Pesantren (Yogyakarta: el.SAQ Press, 

2007), 169. 
13

 Muh Ali Azizi, Ilmu Dakwah (Jakarta : Kencana 2004), 75. 



7 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum 

pembacaan taklik talak? 

2. Bagaimana pendapat tokoh agama Kecamatan Dolopo tentang relevansi 

pembacaan taklik talak terhadap pemenuhan  hak hak istri dalam 

perkawinan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

1. Mengetahui pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang hukum 

pembacaan taklik talak 

2. Mengetahui pendapat tokoh agama di  Kecamatan Dolopo tentang relevansi 

pembacaan talik talak terhadap permenuhan hak-hak istri dalam 

perkawinan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat sekurang 

kurangnya dalam 2 (dua) hal di bawah ini: 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai bidang ilmu hukum Islam khususnya yang berhubungan dengan 

taklik talak yang secara teori berfungsi untuk melindungi hak istri dari 

sikap kesewenang wenangan suami. 
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2. Secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian dapat dipraktekkan oleh 

pejabat negara (kepala KUA, ataupun penghulu) dalam hal pembacaan 

taklik talak seusai akad nikah. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah  pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin 

pernah dilakukakan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak 

terjadi adanya pengulangan  materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian 

penulis terdapat karya karya ilmiah yang relevan dengan topik dan masalah 

penelitian penulis, diantaranya adalah; 

Pertama, skripsi oleh Siti Komsiatun (2014), mahasiswa STAIN 

Ponorogo, yang berjudul “Pemahaman  Masyarakat dan Dampaknya terhadap 

Pelanggaran Taklik Talak di Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi”. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Penelitian Lapangan (Field 

Research). Hasil penelitian ini yaitu pertama masyarakat Desa Ploso sebagian 

besar mengetahui tentang taklik talak dan mengucapkan taklik talak sebagai 

ijab qobul. Menurut data yang diperoleh mereka menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan taklik talak adalan perjanjian yang diucapkan setelah akad 

nikah dan terdapat dalam buku nikah yang telah diterbitkan oleh Departemen 

Agama dan termasuk di dalam perjanjian perkawinan, kedua dampak 

pemahaman masyarakat antara yang paham dan yang tidak paham tentang 

taklik talak menyebabkan masyarakat tetap melakukan pelanggaran yang dapat 

menyebabkan perceraian. Hal tersebut terjadi karena sebagian kecil masyarakat 
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tidak memahami esensi taklik talak. Adapun perbedaannya terdapat pada objek 

kajian Siti Komsiatun yang fokus pada pemahaman masyarakat dan 

dampaknya terhadap pelanggaran taklik talak di Desa Ploso sementara penulis 

fokus  pada Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan  Dolopo tentang Eksistensi 

Taklik Talak dalam Pernikahan. 
14

 

Kedua, skripsi  oleh Nihayatul Ifadhoh (2016) dengan judul “Taklik 

Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis terhadap Kompilasi 

Hukum Islam)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

pandangan Hukum Islam perjanjan perkawinan tidak disebutkan secara jelas 

namun seorang istri dapat meminta kepada calon suami sebuah syarat untuk 

pernikahan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah perjanjian. Perkawinan 

dalam UUP No. 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan secara jelas tidak 

menyebutkan taklik talak sebagai suatu perjanjian perkawinan kemudian di 

dalam hukum kitab undang-undang hukum perdata perjanjian yang di maksud 

lebih identik dengan perjanjian harta benda oleh kedua belah pihak. Dari 

penelitian tersebut memiliki persamaan dari segi substansi persamaan yaitu 

tentang taklik talak. Adapun perbedaannya adalah dalam hal objek yang dikaji 

dan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian yang digunakan Ifadhoh fokus 

pada analisis terhadap KHI mengenai taklik talak sebagai perjanjian 

perkawinan dengan jenis penelitian kepustaaan sementara penulis fokus pada 

                                                           
14

 Siti Komsiatun, “Pemahaman Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran 

Taklik Talak di Desa Ploso Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi”, Skripsi  (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2014), iii. 
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Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang Eksistensi Taklik Talak 

dalam Pernikahan. 
15

 

Ketiga, skripsi oleh Ade Rahayu Rahmawati (2018) dengan judul 

“Peranan Taklik Talak dalam Kebahagiaan Keluarga”. Hasil penelitiannya 

adalah peranan taklik talak dalam kebahagiaan duniawi keluarga di Desa 

Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak dapat dibuktikan 

kebahagiaan duniawi hanya sebagai penghias di dalam kebahagiaan 

sejati/ukhrawi. Sedangkan peranan taklik talak dalam kebahagiaan 

ukhrawikeluarga di Desa Semanding sangat terealisasi. Kebahagiaan ukhrawi 

dapat terwujud di dalam keluarga itu sendiri (tidak nampak) dengan adanya 

cinta, kasih, sayang, pengertian dan lain sebagainya yang merupakan akar 

kebahagiaan yang sejati didalam keluarga. Dari penelitian tersebut memiliki 

persamaan dari segi substansi persamaan yaitu tentang taklik talak. 

Perbedaannya yaitu terdapat pada objek yang dikaji dan jenis penelitian. Objek 

yang dikaji Ade Rahayu Rahmawati pada Peran Taklik Talak Dalam 

Kebahagiaan Keluarga dengan jenis penelitian lapangan penulis fokus pada . 

Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang Eksistensi Taklik Talak 

dalam Pernikahan 
16

 

Adapun skripsi ini membahas mengenai pendapat tokoh agama di 

kecamatan dolopo tentang eksistensi taklik talak dalam pernikahan yang isinya 

                                                           
15

 Nihayatul Ifadhoh, “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis 

Terhadap Kompilasi Hukum Islam)”,  Skripsi (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2016), iii. 
16

 Ade Rahayu Rahmawati, “Peranan Taklik Talak dalam Kebahagiaan Keluarga”, Skripsi 

(Ponorogo.: IAIN Ponorogo, 2018), iii. 
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merupakan  tanggung jawab suami yang harus dijalankan sesungguhnya agama 

Islam  melindungi hak hak perempuan. 

Sedangkan penelitian  ini difokuskan bertempat di Kecamatan Dolopo 

karena di Kecamatan Dolopo banyak calon suami lingkungan pesantren 

ataupun dari keluarga pria menolak adanya pembacaan taklik talak, dan akan 

mengkaji tentang hukum pembacaan taklik talak dan juga relevansinya 

terhadap pemenuhan hak hak istri dalam pernikahan, judul penelitian ini masih 

bersifat baru dan belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau 

pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena dari segi kajiannya berbeda 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di 

lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi 

untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang 

dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.
17

 Penelitian ini 

diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang 

diajukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. 

 

                                                           
17

 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), 96. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif .
18

 Dalam penelitian ini adalah bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Instrumen di sini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan 

untuk meunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai 

instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan 

sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami terkait judul yang diteliti, 

sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan 

sumber lain yang sangat diperlukan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Pemilihan  lokasi tersebut 

dikarenakan  sebagian suami dan keluarga menolak adanya pembacaan 

taklik talak yang direalisasikan oleh KUA khususnya di Kecamatan Dolopo. 

4. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini berkenaan mengenai pendapat tokoh agama 

di Kecamatan Dolopo tentang eksistensi taklik talak dalam pernikahan, 

bersumber dari: Data umum meliputi lokasi penelitian dan profil informan 

dan data khusus meliputi hukum pembacaan taklik talak dan relevansi taklik 

                                                           
18

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2001), 13. 
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talak terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan. Sumber data  

dalam penelitian ini bersumber dari:  

a. Sumber Data Utama (Primer) 

1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun 

2) Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

3) Pengawas Agama Islam  (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun 

4) Penyuluh Agama Islam (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun 

5)  Modin 

6) Ketua MWC NU Dolopo 

7) Sekertaris NU Cabang Dolopo 

8) Pimpinan Cabang Muhamadiyah 

9) Kyai 

a) Bapak Hakim. Azizi (Pengasuh Pondok Pesantren Al Huda) 

Ketawang. 

b) Bapak Abd. Aziz ( Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam) 

Dolopo. 

c) Bapak Muhammad Syarofudin (Ustad Pondok Pesantren 

Munawwiruz Zuhriyyah) Mlilir. 
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b. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

Sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain).
19

 Sumber data sekunder digunakan untuk 

melengkapi analisa yang tidak didapatkan dari sumber data primer. 

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini diantaranya dokumen 

dokumen yang terkait dengan subyek penelitian serta relevan dengan 

objek yang diteliti.
20

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode interview 

dan dokumentasi. Metode interview yaitu mengumpulkan data dengan cara 

wawancara. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviwe) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.
21

 Wawancara merupakan alat yang ampuh 

untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan dan dirasakan 

orang tentang berbagai aspek kehidupan.
22

 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada informan yaitu: Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Penghulu Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Pengawas Agama Islam 

                                                           
19

Etta Mamang Sabgadji & sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), 44. 
20

 Ibid,.152. 
21

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 186. 
22

 S Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah) (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2009), 

114. 
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(KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Penyuluh Agama Islam 

(KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Moden setempat, Ketua 

MWC NU Dolopo, Sekertaris Cabang NU Dolopo, Pimpinan Cabang  

Muhamadiyah dan Pengasuh atau Kyai dari beberapa pondok pesantren di 

Kecamatan Dolopo. 

6. Teknik Analisis Data 

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar 

rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat 

dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai. 

Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan 

data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau 

direncanakan secara seksama pula. 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai 

pemilihan, pemutusan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Berkaitan 

dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data yang 

berkaitan dengan masalah pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo 

tentang Eksistensi Taklik Talak dalam Perkawinan.peran yang penting 

dan fokus pada pokok permasalahan.
23

 

 

 

                                                           
23

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 199. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah 

menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.
24

 

c. Kesimpulan (conclusion drawing verification) 

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari 

konfigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung. 

Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi dalam 

pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan 

lapangan.
25

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Untuk pengecekan keabsahan data disebut juga triangulasi, 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
26

 Dalam pengeceken keabsahan 

data, peneliti melakukan pemeriksaan melalui sumber lainnya, dengan 

mengecek apakah data itu sudah sesuai atau tidak dengan hasil wawancara 

dan peneliti melakukan wawancara kepada orang yang berbeda agar data 

yang diperoleh benar-benar valid.  

                                                           
24

 Ibid,.200. 
25

 Ibid. 
26

 Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), 319. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan 

pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Dan semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

    Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang 

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan 

sistematika penulisan skripsi. 

   BAB II  : Taklik Talak dan  Kewajiban Suami Istri Menurut KHI 

Dalam hal ini memuat pengertian taklik talak, dasar hukum 

taklik talak, taklik talak menurut KHI dan ulama syafi’i>, sighat 

taklik talak, syarat sah taklik talak, taklik talak sebagai 

pemindahan hak-hak, hak dan kewajiban suami istri menurut 

KHI. 

BAB III : Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang      

Eksistensi  Taklik Talak dalam Pernikahan. 

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang memuat data 

primer yang merupakan  jawaban dari rumusan masalah. Untuk 

menjelaskan pendapat tokoh agama kecamatan Dolopo tentang 
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hukum pembacaan taklik talak dan pendapat tokoh agama 

Kecamatan Dolopo tentang relevansi pembacaan taklik talak 

terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan. 

BAB IV   : Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo Tentang    

                        Eksistensi  Taklik Talak dalam Pernikahan.  

Bab ini merupakan analisis  penulis tentang pendapat tokoh 

agama Kecamatan Dolopo tentang hukum pembacaan taklik talak 

dan pendapat tokoh agama di Kecamatan Dolopo tentang relevansi 

pembacaan taklik talak terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam 

perkawinan dengan menyesuaikan teori yang sudah dipaparkan di 

Bab ll. 

  BAB V   : PENUTUP 

 Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TAKLIK TALAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT KHI 

A. Taklik Talak 

1. Pengertian Taklik Talak 

Kata taklik talak terdiri dari dua kata yakni taklik  dan talak. Kata 

taklik berasal dari Bahasa Arab ’allaqa yu’alliqu ta’līqan
1
 yang berarti 

menggantungkan. Taklik juga berarti janji, pernyataan, talak, pernyataan 

gugurnya talak dengan janji yang telah diucapkan.
2
 Para ulama memberi 

definisi taklik dengan mengatakan menggantungkan hasil kandungan jumlah 

yang dinamakan jaza’ dengan hasil kandungan jumlah lain yang dinamakan 

Sharat.
3
 Menurut Subekti taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak 

mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan 

dan istrinya melaporkannya kepada Hakim Agama maka jatuhlah talak 

kesatu.
4
 Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa taklik adalah janji yang 

digantungkan. 

Sedangkan kata talak berasal dari bahasa Arab tallaqa yutolliqu 

tatli>qan yang berarti mentalak atau menceraikan. Talak diambil dari kata 

itlaq yang menurut bahasa bermakna melepaskan atau meninggalkan. 

Sedangkan menurut syara’ adalah: 

                                                           
1
 Mahmud Yunus,  Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemahan atau Penafsiran al-qur’an, t.t), 277. 
2
 Purwadarminta W,J,S, Kamus Bahasa Indonesia/Susunan WJS Poerwadarminta diolah 

kembali oleh Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 

2006), 1184. 
3
 Syaltout, Syaikh Mahmoud dan Syaikh M. Ali As-Sayis. Perbandingan Madzhab dalam 

Masalah Fiqih, Alih Bahasa Oleh Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 218. 
4
 Subekti, Kamus Hukum  (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 105. 
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ُّرَاِبطَِةُّالزََّواِجَُّواِنْ َهاِءُّالَعََلَقِةُّالزَّْوِجيَّةَُُِّّحل ُّ
Artinya : “Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan 

suami-istri.”
5
 

 

Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnahnya mengatakan bahwa talak 

adalah sebagai upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya 

mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.
6
 Sedangkan talak menurut 

arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan 

oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh 

dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari 

suami atau istri.
7
 

Dapat disimpulkan bahwa taklik talak ialah menyandarkan 

jatuhnya talak kepada sesuatu perkara, baik kepada ucapan, perbuatan 

maupun waktu tertentu.
8
 Hal ini dimaksudkan untuk  menjaga perbuatan 

sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak ini dilakukan setelah 

akad nikah, baik langsung waktu itu maupun di waktu lain.
9
 Dengan taklik 

talak ini berarti suami menggantungkan talaknya kepada perjanjian yang ia 

setujui. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sendirinya jatuh talak 

kepada istrinya. 

Dari sisi bahasa taklik talak mempunyai arti talak yang 

digantungkan. Artinya penggantungan talak antara suami istri terhadap 

                                                           
5
 Abdul Rahman Ghazali,  Fiqih Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2003), 192. 

6
 Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah Juz 8 (Jakarta: kalam Mulia, 1990), 1. 

7
 Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam  dan Undang-Undang Perkawinan  (Jakarta: 

Quantum Media Press, 2005), 103. 
8
  Moch Anwar,  Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan 

Agama (Bandung: CV Diponegoro, 1991), 68. 
9
 Daniel S Lev, Islamic Court in Indonesia (Peradilan Agama Islam di Indonesia) 

terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh (Jakarta PT. Intermasa, 1986), 204. 
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sesuatu perkara yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dengan 

menggunakan kata yang menunjukkan syarat (adawāt as-shart) seperti : 

kata jika (_ إن ), apabila (إذا ), manakala ( متي ) dan sebagainya.
10

 Menurut 

Say>id Uthma>n jika taklik talak itu menggunakan kata-kata syarat 

sebagaimana di atas ( , إن ,إذا _ متي ), maka sighat taklik itu berlaku 

sekaligus. Artinya jika telah terjadi perceraian baik karena talak raj’i> 

maupun lainya maka kekuatan taklik talak yang diucapakan suami gugur.
11

 

Taklik talak bukanlah sebuah perjanjian yang harus diucapkan oleh 

suami terhadap istrinya, akan tetapi jika sudah diucapkan taklik talak tidak 

dapat ditarik kembali. Boleh untuk tidak dibacakan apabila sang suami 

tidak bersedia menggucapkan ikrar taklik talak, karena taklik talak 

bukanlah termasuk rukun atau syarat dalam perkawinan. Adapun rukun 

dan syarat dalam perkawinan adalah ada mempelai laki-laki dan 

perempuan, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. 

Di Indonesia telah menjadi kebiasaan diadakannya taklik talak 

yang dibaca suami muslim setelah akad nikah berlangsung. Pegawai 

pencatat nikah/wali/pembantu pegawai pencatat nikah menawarkan kepada 

pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan. 

Apabila suami tidak bersedia mengucapkan maka tidak boleh dipaksa, 

tetapi harus mengetahui bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. 

Meskipun tidak dibaca, kedua mempelai perlu mengetahui maksud ikrar 

taklik talak tersebut. Kemudian taklik talak ditanda tangani suami, jika 

                                                           
10

 Wah{bah Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa-a<di<llatuh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), Jilid IX, 

6968. 
11

 Say>id Uthma>n,  Qawani>n al-Shar’i >yyah (Surabaya: Salin Nabha>n, t.th), 80. 
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telah dibaca oleh yang bersangkutan.
12

 Selain dari itu dengan adanya taklik 

talak seorang istri merasa mempunyai hak (kekuasaan) untuk menceraikan 

suaminya dengan alasan karena suami telah melanggar taklik talak. 

2. Dasar Hukum Taklik Talak 

Taklik talak dilihat dari segi esensinya sebagai perjanjian 

perkawinan yang digantungkan pada syarat, dengan tujuan utamanya 

melindungi istri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang 

suami. Dasar hukum dari taklik talak dalam al Qur’an surat al-Nisa> ayat 

128-129 yang berbunyi: 

نَ ُهَماُّ ُّبَ ي ْ ُُّيْصِلَحا َُّأْن َُّعَلْيِهَمآ ُُّجَناَح َُّفََل َُّأْوِإْعرَاًضا ُُّنُشوزًا ُّبَ ْعِلَها ُِّمْن َُّخاَفْت ُّاْمرَأٌَة َوِإِن

ُّاهلَلَُّكاَنُِّبَاَُّوِإْنُُُّتِْسُنواُُّّۚ  َوُأْحِضَرِتُّاْْلَنْ ُفُسُّالشَّحَُُّّّۚ  َوالص ْلُحَُّخي ْرُُّّۚ  ُصْلًحا َوتَ ت َُّقواُّفَِإنَّ

رًاُّ) ُّٱلنَِّسآِءَُّوَلْوَحَرْصُتم۱۲۸ُّْتَ ْعَمُلْوَنَُّخِبي ْ ُعوآَُّأْنُّتَ ْعِدُلوٱُّبَ ْْيَ ُلواُُّكلَُُّّّۚ  (َُّوَلْنَُّتْسَتِطي ْ َفََلََُّتِي ْ

ْيِلُّفَ َتَذُروَهاَكٱْلُمَعلََّقةُِّ
َ
ُّ(۱۲۹ورًارَِّحْيًماُّ)َوِإْنُُّتْصِلُحواَوتَ ت َُّقواُّفَِإنَُّّاهلَلَُّكاَنَُّغفُُُّّۚ  ٱمل

Artinya : “ Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh 

dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan 

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik 

(bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika 

kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu 

(dari nusyuz dan sikap tak acuh). Maka Sesungguhnya Allah adalah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan . Dan kamu sekali-kali 

tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan 

memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”  (QS. al Nisa > : 128-129)
13
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Depertemen Agama, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Direktorat 

Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji ( Jakarta: t.tp, 2000), 64. 
13

Departemen Agama, Ibid, 143-144. 
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Di dalam al Qur’an dan terjemahan arti kata nusyuz dari pihak 

suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya dan 

tidak mau memberikan hartanya. Maka upaya perdamaian bisa dilakukan 

dengan cara istri merelakan haknya dikurangi untuk sementara. Hal itu 

bertujuan supaya suaminya bersedia kembali kepada istrinya dengan baik-

baik. 

Menurut Sajuti Thalib, ayat ini dijadikan dasar untuk merumuskan 

tata cara dan syarat-syarat bagi taklik talak sebagai bentuk perjanjian 

perkawinan. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi dan sekaligus 

sebagai cara untuk mengadakan al-sulhu atau perjanjian perdamaian yang 

dirumuskan dalam bentuk taklik talak dalam rangka menyelesaikan 

masalah ketika suami nusyuz.
14

 

Perjanjian di dalam hukum Islam disebut akad, yang berarti 

mengikatkan, menghubungkan, atau menyambung. Tujuan akad adalah 

melahirkan suatu akibat hukum. Istilah perjanjian perkawinan di dalam 

hukum Islam memang tidak dijelaskan secara detail, namun yang ada 

adalah persyaratan perkawinan yang bisa diajukan dari pihak terkait, hal 

ini sama halnya dengan perjanjian yang berisi syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam artian pihak-pihak 

yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.
15

 

                                                           
14

 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi) (Jakarta: Rajawali Pers, 

2013), 214. 
15

 Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat  

dan Undang Undang Perkawinan (Jakarta: kencana, 2006), 145. 
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Di dalam al Qur’an telah dijelaskan pentingnya untuk menepati 

janji-janji yang telah kita buat. Yaitu dalam surat al Isra > ayat 34 berbunyi :  

(۳۴ٱْلَعْهَدَُّكاَنَُّمْسُئوالُّ)َوَأْوُفواُّبِٱْلَعْهِدُِّإنَُُّّّ  
Artinya: “Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. 

(Qs. al Isra> : 34)
16

 

 

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memperoleh 

seperangkat hak dan kewajiban. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian 

yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri mengenai harta 

perkawinan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terdapat 

keterangan yang menjelaskan bahwa taklik talak merupakan salah satu 

macam dari perjanjian perkawinan. Namun, di dalam Kompilasi Hukum 

Islam pasal 45 ayat 1, salah satu bentuk perjanjian perkawinan adalah 

taklik talak, maka mengacu ayat di atas, sighat taklik talak sebagai 

perjanjian perkawinan haruslah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

karena akan dimintai pertanggung jawabannya. 

Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah mubah artinya 

boleh membuat ataupun tidak. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya 

adalah wajib sebagaimana hukumnya memenuhi janji lainnya. Seperti 

dijelaskan nabi dalam hadits: 

                                                           
16
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ثَ َناُّوَِكْيٌع,ُّحُّ ُّ:َُّحدَّ َثِِنُّاْبُنُُُّنَْْيٍ َوحََّدثَ َناُّأَبُ ْوَُّحَدثَ َناََُّيََْيُّْبُنُّأَيُ ْوِبُّ:َُّحَدثَ َناُُّهَشْيٌم,َُّوَحدِّ

ثَ نَُّ ُّ:َُّحدَّ ثَ ِنَّ
ُ
ثَ َناُُُّمََمُدُّْبُنُّامل ُّاَبُ ْوَُّخاِلٍدُّاَْلْْحَُر,ُّح:ُّقَاَل:َُّحدَّ ثَ نَا َُّشْيَبَةُّ:َُّحدَّ ُّْبُنَُّأِبْ اَُّبْكِر

َثِدْبِنَُّعْبُدََُّيََْيَُّوُهَوُّالَقطَّاُن,َُّعْنَُّعْبِدُّاحَلِمْيِدُّْبِنَُّجْعَفٍر,َُّعْنُّيَزِْيَدُّْبِنَُّأِبَُّحِبْيٍب,َُّعْنَُّمرُّْ

ُّ َُّأَحقَّ ُّ:ُّ)ِإنَّ َُّوَسلَّْم َُّعَلْيِه ُّاهللَُّصَلىُّاهلُل َُّرُسْوُل ُّقَاَل :ُّ ُّقَاَل َُّعاِمٍر ُّْبِن ُُّعْقَبَة َُّعْن , اهللُّاليَ َزِّنِّ

ُّالَشْرِطَُّأْنُّيُ َفىُِّبِه,َُّمااْسَتْحَلْلُتْمُِّبِهُّالُفُرْوَج(.

,ُّغَُّ ثَ َّنَّ
ُ
َُّبْكٍرَُّواْبِنُّامل ُّقَاَلُّ)الُشُرْوِط(.َهَذاَلْفُظَُّحِدْيِثَُّأِبْ ُث ََّّنَّ

َرَُّأْنُّاْبِنُّامل ُّي ْ
Artinya: “Yahya> bin Ayyub Menyampaikan kepada kami dari Husayyim; 

dalam sanad lain, Ibn Umar menyampaikan kepadaku dari Waki<’ ‟; 

dalam sanad lain, Abu< Bakar Bin Abu Syai<bah menyampaikan kepada 

kami dari Abu Kha<lid al-Ahmar; dalam sanad lain, Muhammad Bin Al-

Mustofa< menyampaikan kepada kami dari Yahya< al-Qatha<n. dari 

Abdul Hami<d Bin Ja’far, dari Yazi<d Bin Abu> Habi<b, dari Nartsad Bin 

Abdullah al-Yazani< bahwa Uqbah Bin Amir mengatakan, “Rasulullah 

SAW bersabda, “Sesungguhnya syarat yang lebih berhak untuk 

dipenuhi adalah apa yang kalian gunakan untuk menghalalkan 

kemaluan (pernikahan).” 

Ini adalah lafad hadits Abu Bakar dan Ibn al-Mutsanna. namun Ibn al-

Mutsanna mengatakan dalam riwayatnya,“syarat-syarat.”17 
 

Dalam Kitab Syarqo<wi< Ala<t Tahri<r memberikan penjelasan tentang 

taklik talak, yaitu : 

18ومنُّعلقُّطَلقاُّبصفةُّوقعُّبوجودهاُّعمَلُِّبقتضىُّاللفظ
  

Artinya: “Dan Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan/sifat, 

maka jatuh talaknya itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut, sesuai 

dengan bunyi lafadznya/zhahirnya ucapan.” (Juz II. Hlm. 302)
19

 

                                                           
17

 n-Naisaburi> Abu> Al-Husai>n Musli>m Bin Al-H{ajja>j Al-Qushairi>, Ensiklopedia Hadits; 
S{ah>ih Musli>m, penerjemah; Ferdinand Hasmand, et.al. (Jakarta: Almahira, 2012), 672. 

18
 Asy Syarqowi> Abdulla>h Bin Hajazi> Hnssiy>ah Asy Syarqow>>i, ‘Ala Tuhfatut Thula>b 

Bisyarqowi> Tahri<r  ( Beirut: Da<r al-Fikr, t.t), 105. 
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Kemudian dalam Kitab Tausi>h menyebutkan bahwa : 

 

فإنُّالطَلقُّاملعلقُّهباُّواذُّاصدرُّتعليقُّالطَلقُّبصفةُّمنُّمكلفُّووجدتُّتلكُّالصفةُّ

20يقع
 

Artinya: “Bila taklik thalak ini timbul dari seseorang yang mukhallaf maka 

keadaan yang ditunjuk itu mengikat, sebab thalak yang digantungkan 

pada suatu keadaan jatuh dengan adanya keadaan tersebut.”(Tausi>h : 

182) 

 

Kemudian dalam kitab Tanwi<ru al Qu<lu<b menjelaskan : 

21ُُّّواذاُّعلقُّطَلقُّشروطُّوقعُّعندُّوجودُّالشرط
Artinya : “Jika thalak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah thalak itu 

baik bila terwujud syaratnya”. (juz II: 359) 

 

3. Sighat Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Shafi’i> 

a. Menurut Ulama Madhab Shafi’i > 

Adapun pendapat Imam Shafi’i > apabila suami menggantungkan 

talak perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak 

tidak memiliki bahaya bagi keberadaanya, maksudnya mungkin terjadi di 

kemudian jika perkaranya telah nyata ada ketikan diucapkan kata kata 

talak.seperti, “jika matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataanya 

                                                                                                                                                               
19

Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di 

Indonesia ( Jakarta: PT.Djambatan, t.t), 246. 
20

 Mahdiyah, Pedoman Praktis Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan  

(Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 85. 
21

 Ibid,.85-86. 
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matahari sudah nyata terbit, ucapan yang seperti iti digolongkan tanji>z 

(seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik.
22

 

Hendaknya ketika lahirnya akad (talak) dapat dijatuhi talak. 

Misalnya karena istri berada di dalam pemeliharannya atau sewaktu taklik 

diucapkan, perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan 

ikatan suaminya. 

Imam Shafi’i > membolehkan mentaklikkan talak dengan sejumlah 

persyaratan seperti sifat,waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus 

syarat. Jika suami mentaklikkan talak dengan syarat tertentu dan syarat 

terpenuhi istrinya tertalak. Maupun taklik dengan waktu pun Imam 

Shafi’i >  menyatakan talak tersebut jatuh, jika hal hal yang disyaratkan itu 

terjadi. Adapun Imam Shafi’i > menyatakan kalimat kalimat yang dipakai 

untuk taklik talak itu ada tujuh, yaitu: man (barangsiapa), in (jika), idha 

(ketika), mata> (kapan), mata> ma> (kapan jika), kullama (setiap kali), ayyun 

(kapanpun).
23

 

b. Taklik Talak Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang adanya perjanjian 

perkawinan. Taklik talak di Indonesia merupakan suatu perjanjian yang 

sudah biasa adanya. Hal ini ditinjau dari segi yuridis yang didasarkan 

pada berbagai macam peraturan yang sudah ada, diantaranya dalam 

                                                           
22

 M. Rizki Ahmad, “Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Madhab 

Shafi’i > Tentang Konsep Taklik Talak dalam Akad Nikah,” Skripsi (Mataram: UIN Mataram, 

2018), 53. 
23
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam bentuk Peraturan Menteri 

Agama (Permenag). Dalam Kompilasi Hukum Islam pembahasan tentang 

taklik talak dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 KHI. Dalam Pasal 45 

menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan 

perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang 

tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

 Taklik talak adalah suatu perjanjian nikah yang diucapkan calon 

mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah 

berupa janji talak yang digantungkan dalam suatu keadaan tertentu yang 

mungkin terjadi dimasa yang akan datang (pasal 1 huruf e)  KHI.  

Adapun isi  Pasal 46 KHI berbunyi: 

1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul 

terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak 

sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke 

PengadilanAgama. 

Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada 

setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan 

tidak dapat  dicabut kembali.
24

 Berbeda dengan Undang-Undang,  KHI 

secara  eksplisit lebih  jelas dalam menjelaskan tentang taklik talak. 

Dalam KHI taklik talak mempunyai fungsi: Pertama, dilihat dari 

esensinya taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang 
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 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam  (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 

2009),14. 
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menggantungkan kepada syarat dengan tujuan utama melindungi istri dari 

kemadlaratan atas kesewenangan suami. Kedua, taklik talak digunakan 

sebagai alasan perceraian.Kompilasi Hukum Islam menggaris bawahi 

Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun  1975 yaitu: 

1) Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu 

diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah 

dilangsungkan. 

2) Sighat taklik talak di tentukan oleh Menteri Agama. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri memuat 8 Pasal tentang 

Perjanjian Perkawinan yaitu Pasal 45 sampai Pasal 52. Di dalam 

Kompilasi Hukum Islam taklik talak di paparkan secara jelas dalam 

Pasal-Pasal, tetapi hal itu tidak sama dengan yang di jelaskan dalam 

Undang-Undang Perkawinan. 

4. Sighat Taklik Talak 

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1990, yang rumusan 

lengkapnya adalah sebagai berikut : 

Sesudah akad  nikah , saya.........bin.......berjanji dengan sesungguh 

hati, bahwa saya akan  menepati kewajiban saya sebagai seorang suami  

dan akan saya pergauli istri saya bernama.....bin.... dengan baik 

(mu’asyaroh bil ma’ruf) menurut shariat Islam. 

 Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas istri saya itu 

sebagai berikut: 
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Sewaktu waktu saya: 

a. Meninggalkan  istri saya tersebut dua tahun berturut-turut 

b. Atau saya tidak memberi Nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, 

c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, 

d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam 

bulan lamanya  

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada 

Pengadilan Agama atau  petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, 

dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas 

tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,-  (sepuh 

ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak 

satu kepadanya. 

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami 

melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan 

alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan 

agama. Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata 

gugatan pihak istri beralasan dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk 

taklik talak diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat 

baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi istri dari 

kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang 

merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya. Sesuai dengan syari’at 

Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan 
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sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-

baiknya dari suami .
25

  

5. Syarat Taklik Talak 

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 perjanjian perkawinan yang diadakan antara suami dan istri adalah 

perjanjian tertulis kecuali taklik talak yang disahkan oleh pegawai pencatat 

nikah, apapun yang diperjanjikan asal tidak melanggar batas-batas hukum, 

agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu tidak 

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian itu tidak 

dapat dikatakan perjanjian perkawinan, melainkan perjanjian biasa yang 

berlaku secara umum yang disahkan oleh Notaris.  

Akibat hukum dari perjanjian perkawinan dan perjanjian biasa juga 

berbeda, jika perjanjian perkawinan bisa digunakan untuk mengajukan 

pembatalan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 51 Kompilasi 

Hukum Islam, maka tidak sama dengan perjanjian biasa pada umumnya 

yang tidak disahkan oleh pegawai pencatat nikah dalam Undang-Undang 

Hukum Perdata juga tidak Nampak penjelasan tentang salah satu 

perjanjian perkawinan adalah taklik talak, hanya saja disebutkan bahwa 

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum, agama dan kesusilaan”. Memang benar taklik talak tidak 

melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan, dan dijelaskan pula 

kemerdekaan seluas-luasnya untuk membuat sebuah perjanjian, kecuali 
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satu atau dua larangan yang termuat dalam undang-undang, dan asal saja 

mereka itu tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, perjanjian 

perkawinan harus diikuti langsung perkawinan antara kedua belah pihak 

yang membuatnya. 

Namun jika kita melihat pada ayat (4) di atas yang menyatakan 

bahwa boleh adanya perubahan dalam perjanjian yang dibuat nampaknya 

berseberangan dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 46 Kompilasi 

Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: 

a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam 

b. Apabila keaadaan yang disyaratkan dalam taklik talak benar-benar 

terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya taklik jatuh, supaya talak 

sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukanya ke pengadilan agama.  

c. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada 

setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan 

tidak  dapat dicabut kembali. 

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa : 

a. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan 

oleh Kementrian Agama, Karena yang melakukan perjanjian taklik 

talak adalah orang Islam saja, maka Isi tersebut tidak boleh 

bertentangan dengan Hukum Islam dan, 

b. Apabila suami melanggar taklik talak tersebut, maka istri harus 

mengajukannnya ke Pengadilan Agama, karena perceraian di Indonesia 
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terjadi apabila dilakukan dihadapan para hakim dalam sidang di 

Pengadilan Agama. 
26

 

Sahnya taklik itu harus memenuhi syarat: 

a. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, 

apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh 

pada saat taklik diucapkan., Misalnya seseorang mengatakan “kalau 

matahari terbit engkau tertalak “. Padahal matahari sudah terbit. 

Meskipun dalam bentuk taklik (digantungkan). Apabila digantungkan 

kepada sesuatu yang mustahil, di anggap main-main, misalnya suami 

berkata pada istrinya “kalau ada onta yang menerobos lubang jarum, 

maka engkau saya talak. 

b. Sewaktu taklik talak diucapkan, perempuan masih dalam ikatan 

perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya. 

c. Suami yang menggatungkan adalah suami sah dan yang akan ditalak 

adalah istrinya. 27 

6. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak dan Alat Pelindung Istri 

a. Taklik Talak Sebagai Pemindahan Hak 

Dalam literatur fiqh klasik makna taklik talak ialah penggantungan 

talak suami terhadap istri, dimana suami memberi peringatan terhadap istri 

yang nusyuz. Misalnya suai berkata kepada istrinya yang  sering keluar 

rumah untuk menemui laki-laki lain :’’apabila kamu masih menemui laki 
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PT Rajagrafindo Persada, 2014), 271. 



34 

 

 

laki itu, maka pada saat itu jatuhlah talak saya satu atasmu’’. Jika istri 

masih tetap menemui laki laki tersebut maka talak suami jatuh kepada 

istri. Islam memberikan hak talak kepada laki-laki, karena laki-laki 

memiliki ambisi untuk melanggengkan tali perkawinan. Seperti halnya 

laki-laki dibebankan untuk membayar mahar dan membiayai kebutuhan 

istri baik selama berada dalam tanggungan nya (menjadi istri) maupun 

setelah bercerai (uang mut’ah). Maka apabila laki-laki ingin bercerai dan 

lantas menikah lagi, biaya yang harus ditanggung laki-laki akan sangat 

besar. Lebih dari itu laki-laki  juga memiliki akal dan tabiat yang lebih 

besar dalam menghadapi perangai istrinya, sehingga ketika terjadi sesuatu 

terhadap istrinya, suami tidak akan cepat-cepat menceraikan istrinya.
28

 

 Talak dalam munakahat dikenal dengan adanya talak tafwid, talak 

tafwid adalah pendelegasian kuasa untuk menceraikan artinya pemberian 

hak cerai dari suami kepada istri. Dalam bentuk perceraian ini, seorang 

suami dapat memberikan haknya untuk menceraikan istri, dan istri dapat 

menggunakan syarat-syarat yang telah di sepakati dalam kontrak 

perkawinan di langgar oleh suami. Istri dapat menetapkannya sebagai 

salah satu syarat perkawinan dengan mengatakan dan menggunakan 

haknya untuk menceraikan dirinya sendiri atas nama suaminya. 

Pendelegasian hak talak ini pada hakikatnya tidak mengurangi hak suami 

dari dirinya sendiri untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu.
29
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 Suami yang telah mendelegasikan hak talaknya kepada istri, tidak 

dapat membatalkan, karena setelah pendelegasian itu istilah yang memiliki 

hak talak atas suaminya dengan cara menceraikan dirinya sendiri. Hak 

cerai ini terbukti sangat berguna bagi istri, misalnya suami meninggalkan 

atau melanggar salah satu syarat yang telah ditetapkan dalam dalam 

perjanjian perkawinan. Pada dasar nya Islam bermaksud memberikan  

status kesejajaran antara laki laki dan perempuan.
30

 

 Tradisi yang terjadi selam ini sangat merendahkan posisi 

perempuan, dimana suami sewenang-wenang menggunakan haknya yang 

akan  merugikan  pihak perempuan, sebagaimana terjadi pada zaman 

jahiliyyah. Islam menolak segala bentuk praktek jahiliyyah yang 

berhubungan dengan martabat perempuan.
31

 

 Ketika ketentuan taklik talak dilanggar oleh suami dan istri tidak 

ridho, maka istri dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan hukum. 

Adapun tindakan hukum yang dapat dilakukan istri adalah cukup dengan 

mengadukan kepada hakim di Pengadilan Agama, kemudian jika hakim 

membenarkan pengaduannya itu dan istri menyerahkan uang iwadh 

(pengganti), maka jatuhlah talak satu kepadanya.
32

 

b. Taklik Talak Sebagai Alat Pelindung Istri 

Eli S. Habianto mengungkapkan bahwa meningkanya gejala kekerasan 

dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh tindakan sewenng wenang dari 

sumi terhadap istri, ini merupakan salah satu fenomena pelanggaran Hak 
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Asasi Manusia (HAM) , sehingga masalah ini tercatat sebagai salah satu 

bentuk diskriminasi, khusunya terhadap perempuan. Namun pada 

kenyataanya masalah ini kurang mendapat perhatian masyarakat, karena 

tiga faktor, yaitu, pertama kekerasan tersebut dalam lingkup tertutup 

(pribadi) dan terjaga ketat karena terjadi dalam keluarga. Kedua, kekerasan 

dalam rumah tangga sering dianggap wajar karena diyakini bahwa 

memperlakukan istri sekehendak suami  adalah hak suami sebagai 

pemimpin dalam keluarga. Ketiga, kekerasan tersebut terjadi dalam 

lembaga yang legal yaitu perkawinan.
33

 

 Taklik talak ini dilatar beakangi oleh Keputusan Menteri Agama 

bahwa dalam setiap pernikahan dianjurkan menggunakan sighat taklik 

talak demi membawa dan mengangkat keutuhan rumah tangga, taklik talak 

merupakan suatu bentuk perjanjian yang istimewa, karena perjanjian ini 

tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Taklik talak berlaku sepanjag 

perkawinannya belum putus. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Agama No. 2 Tahun 1990 menyatakan bahwa sahnya taklik talak  yaitu  

ketika suami membaca dan menandatangani sighat taklik talak. Kedua 

syarat tersebut bersifat kumulatif, kedua-duanya (membaca dan 

menandatangani) harus terpenuhi namun perlu difahami bahwasannya 

ketentuan taklik talak ini bukanlah kewajiban namun hanya sebuah anjuran 

dari pihak KUA. 
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7. Eksistensi Taklik Talak 

Taklik Talak bukanlah suatu yang diwajibkan dalam satu proses 

pernikahan, taklik talak ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada 

pihak istri, karena dikhawatirkan ada pihak suamiyang menelantarkan 

istrinya, sehingga pelanggaran taklik talak ini dapat dijadikan alasan oleh 

para istri untuk menggugat cerai suaminya jika dia tidak berkenan 

diperlukan seperti itu.
34

 

Mahmoud Syaltout dalam buku Perbandingan Mazhab menjelaskan 

bahwa para ahli hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian taklik talak 

adalah jalan terbaik dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak 

baik dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengadakan 

perjanjian taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan dan bentuk 

perjanjian itu telah disepakati bersama, maka perjanjian taklik talak itu 

dianggap sah untuk semua bentuk taklik.
35

 

Apabila suami melanggar perjanjian yang telah disepakati itu maka 

istri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak 

yang berwenang. Untuk itulah maka sesuai dan menurut kemaslahatan 

bagi suami maupun istri, eksistensi taklik talak sangatlah penting. 

Perceraian yang wajar dan normal ibarat suatu kelahiran yang normal, 

yang berlangsung sendirinya secara normal, tetapi perceraian dari seorang 

suami yang tidak mau melaksanakan kewajibannya dan tidak mau pula 
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menceraikan istrinya ibarat suatu kelahiran yang tidak alami dan tidak 

normal, dimana diperlukan seorang dokter atau ahli bedah (hakim).
36

 

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam KHI 

1. Hak dan Kewajiban Suami dalam Pernikahan 

Seorang suami harus berperilaku yang santun kepada isterinya, 

bahkan harus bisa bersikap menjadi panutan tauladan yang baik dalam 

rumah tangganya sebagai seorang kepala keluarga yang memenuhi hak 

dan kewajiban terhadap isterinya. Tidak boleh menyakiti isterinya baik 

dengan kekerasan badan maupun lisannya.  

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri untuk 

mencapai sebuah perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-

kewajiban mereka sebgai suami isteri. Hak ialah sesuatu yang harus 

diterima, sedangkan kewajiban adalah satu yang harus dilaksankan.
37

 

Di antara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling 

pokok adalah: 

a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.  

b. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Menjauhkan diri dari 

mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami 

c. Tidak bermuka masam di hadapan suami.  

d. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami .
38
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Sedangkan kewajiban suami terhadap isteri adalah mencakup 

kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan 

berupa kebendaan, adalah sebagai berikut:  

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.  

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan 

anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak.  

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah ada 

tamkîn, yaitu isteri mematuhim suami, khususnya ketika suami ingin 

menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila isteri nusyuz .
39

 

Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak terhadap 

isterinya yang bersifat non materi adalah: 

a. Menggauli isterinya secara baik dan patuh.  

b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada 

suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan 

mara bahaya.  

c. Suami wajib untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang 

diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu saki>nah mawaddah, dan 

rah{mah, 
40

 

Kewajiban suami dalam suatu pernikahan berdasarkan pasal 80 

KHI adalah: 
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a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami istri bersama 

b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya 

c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat 

bagi agama, nusa dan bangsa. 

d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:  

1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak. 

3) Biaya pendidikan anak 

e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) 

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 

istrinya. 

f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada  ayat (4) huruf a dan b. 

g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyuz .
41
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2. Hak Istri dalam Pernikahan 

Salah satu hak dan kewajiban isteri adalah hak dan kewajiban 

berdampingan dan setara tidak terpisahkan isteri terhadap suaminya yang 

merupakan hak suami dari isterinya. Kewajiban yang bersifat non materi 

yaitu 

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.  

b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan 

memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-

batas yang berada dalam kemampuanya . 

c. Taat dan patuh terhadap suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya 

untuk melakukan perbuatan maksiat.  

d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang 

tidak berada dirumah, Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu 

perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.  

e. Menjauhkan dairinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak 

dipandang dan suara yang tidak enak didengar.  

f. Menghormati keluarga suami.  

g. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju. 

h. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami. 

i. Selalu berhemat dan menabung. 

j. Selalu berhias, bersolek untuk suami. Jangan selalu ceburu buta 
42
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Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban seorang isteri 

terhadap suami sudah diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84, yang 

menyatakan bahwa: 

a. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin 

kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.  

b. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya.  

Pasal 38  

a. Isteri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali 

dengan alasan yang sah. 

b. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut 

pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk 

kepentingan anaknya.  

Pasal 80 ayat (4) : 

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 

1) Nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat kediaman bagi isteri.  

2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

isteri dan anak.  

3) Biaya pendidikan bagi anak.  

c. Kewajiaban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali 

sesudah isteri nusyuz 

Penjelasan nusyuz tersebut dapat dirinci sebagai berikut:  
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1) Isteri yang nusyuz tersebut dinasehati secara baik-baik, tentu saja 

dalam hal ini menuntut keerifan si suami, sekaligus mawas diri, 

bagaimana sesungguhnya si isteri sampai melakukan nusyuz,. 

Kedewasaan sikap dan pemikiran suami, sangat dibutuhkan dalam 

penyelesain nusyuz tersebut.   

2) Dengan cara pisah tidur. Ini dimaksud untuk member kesempatan 

kepada isteri untuk memikirkan tindakannya, apakah nusyuz yang 

dilakukan itu cukup beralasan dan yang lebih penting adalah agar  si 

isteri mengubah sikapnya dan kembali bergaul secara baik kepada 

suminya.  

3) Apabila dua cara tersebut telah ditempuh suami ternyata belum 

membuahkan hasil, maka cara yang terakhir adalah dengan member 

pelajaran kepada si isteri, yang dalam bahasa al-Qur’an disebut 

dengan “memukul”. Batasan yang perlu diketahui suami dalam 

langkah ketiga ini, adalah member pelajaran yang tidak sampai 

mengakibatkan penderitaan isteri.  

d. Ketentuan tentang adanya atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus 

didasarkan atas bukti yang sah 
43

 

Adapun di sini bentuk-bentuk tindakan isteri yang dapat 

dikategorikan nusyuz antara lain: isteri membangkang terhadap suami, 

tidak mematuhi ajakan suami atau perintahnya, menolak berhubungan 

suami isteri tanpa adanya alasan yang jelas dan sah, tau si isteri keluar 
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meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami, atau setidak 

tidaknya diduga tidak disetujuinya. 
44

 

Hak dan kewajiban suami isteri diatur juga dalam Pasal 77 dan 

Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut lebih 

terperinci dari pada pengaturan UU Perkawinan yaitu: 

Pasal 77  

a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang saki>nah, mawaddah, dan rah{mah yang menjadi 

sendi dasar dari susunan masyarakat.  

b. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan 

memberibantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami 

isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-

anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun 

kecerdasannya dan pendidikan agamanya.  

c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing 

dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.  

Pasal 79
45

  

a. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  

b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan 

hidup bersama dalam masyarakat. 
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c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
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BAB III 

PENDAPAT TOKOH AGAMA DI KECAMATAN DOLOPO TENTANG 

EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian Kecamatan Dolopo  

Penelitisn ini berlangsung  di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.  

Kecamatan Dolopo terlataknya di sebelah selatan Kabupaten Madiun yang 

masih tetangga dengan Kecamatan Kebonsari. Kecamatan Dolopo ini sangat 

strategis karena persimpangan jalur utama transportasi yang menghubungkan 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan. 

Kecamatan Dolopo memiliki wilayah yang luas. Total luas wilayah 

Kecamatan Dolopo adalah 4885 Ha. Wilayah Kecamatan Dolopo disebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo, sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Kebonsari, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Geger dan Kecamatan Dagangan, serta sebelah timur berbatasan dengan 

gunung wilis.
1
 

Jumlah kepala keluarga (KK) Kecamatan Dolopo sebesar 19.716 KK. 

Jumlah penduduk Kecamatan Dolopo sebesar 58.305 jiwa dengan rincian 

laki-laki 29.220 jiwa dan perempuan 29.085 jiwa. Kecamatan Dolopo terdiri 

dari 9 Desa dan 3 Kelurahan. Berikut daftar kelurahan/desa yang terdapat di 

Kecamatan Dolopo:
2
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1. Desa Bader dengan luas wilayah 641,30 Ha 

2. Kelurahan Bangunsari dengan luas wilayah 180,30 Ha 

3. Desa Blimbing dengan luas wilayah 360,00 Ha 

4. Desa Candimulyo dengan luas wilayah 641,00 Ha 

5. Desa Doho dengan luas wilayah 230,00 Ha 

6. Kelurahan Dolopo dengan luas wilayah 391,30 Ha 

7. Desa Glonggong dengan luas wilayah 501,00 Ha 

8. Desa Ketawang dengan luas wilayah 152,40 Ha 

9. Desa Kradinan dengan luas wilayah 665,00 Ha 

10. Desa Lembah dengan luas wilayah 280,20 Ha 

11. Kelurahan Mlilir dengan luas wilayah 298,50 Ha 

12. Desa Suluk dengan luas wilayah 544,00 Ha
3
 

Kecamatan Dolopo bisa dikatakan sebagai Ibukotanya Kabupaten 

Madiun di sebelah selatan karena letak geografisnya yang strategis. Terdapat 

jalan raya yang menghubungkan antara Madiun, Ponorogo, Magetan. 

Ramainya jalur tersebut pengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat 

Kecamatan Dolopo. Khususnya di Desa Dolopo, Desa Bangunsari dan Desa 

Mlilir sangat terlihat menggeliatnya kegiatan ekonominya. Hal ini disebabkan 

adanya pasar trdisional di ketiga desa tersebut.
4
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B. Profil Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo 

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun 

Kepala KUA adalah pegawai negeri sipil sebagai pencatat Nikah yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut 

Agama Islam. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo 

adalah: 

Nama   : Anim Thoharani, S.Ag.   

 TTL   :  Madiun, 26 Maret 1971 

 Jabatan :  Kepala KUA 

 Alama t :  Ds. Klagenserut, Kec.Jiwan Kab. Madiun   

2. Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pencatat nikah yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut 

Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Penghulu Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Dolopo adalah: 

Nama   : Muhtarom, S.Th.I 

TTL   : Ponrogo, 5  September 1969 
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Jabatan  : Penghulu 

Alamat  : Ds. Lembah Kec. Babadan Kab. Ponorogo 

3. Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun  

Pengawas Pendidikan Agama Islam memiliki tupoksi untuk 

melakukan pengawasan atau supevisi terhadap pelaksanaan pendidikan 

dan pengembangan agama islam dan penyelenggaraannya di lembaga 

pendidikan. Pengawas Pendidikan Agama Islam agama Islam di 

kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dijadikan Narasumber adalah: 

Nama   : Kurdi S.Ag., M.Pd.I. 

TTL  : Madiun, 19 Juni 1961 

Jabatann : Pengawas Pendidikan Agama 

Alamat  : Ds. Kebonsari, Kec. Kebonsari, Kab, Madiun 

4. Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun  

Penyuluh Agama Islam merupakan pegawai PNS dan Non PNS yang 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 

penjabat yang berwenang untukk melakukan kegiatan bimbingan atau 

penyuluhan agama agama islam dan pembangunan melalui bahasa agama. 

Penyuluh agama Islam di kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang 

dijadikan Narasumber adalah: 

Nama   : M. Kusnan M.Ag. 

Jabatan  : Penyuluh Agama 

Ponorogo  : Ponorogo, 25 Juni 1978 
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Alamat  : Ds. Sekaran, Kec. Siman, Kab. Ponorogo 

5. Modin 

Perangkat Desa yang berperan dalam mengatur segala ranah kegiatan 

sosial adalah Modin. Kegiatan social tersebut dapat beurpa meningkatkan 

urusan kesehatan, perawatan tempat ibadah maupun pembinaan badan 

social. Karena itu modin juga mencatat segala urusan kematian, nikah 

maupun perceraian karena berkaitan dengan kehidupan social warga 

masyarakat. Selain perihal mortalitas, modin berwenang untuk 

menghimpun dana sosial warga desa demi kepentingan korban bencana 

alam, penyandang catcat dan panti asuhan. Modin di lingkungan 

kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dijadikan Narasumber adalah 

Bapak Ibnu Sholihin. 

6. Ketua Majlis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun 

Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi agama Islam yang 

terbentuk pada tahun 1926 yang lahir dari pesantren, pendirinya adalah 

K.H. As‟ari. Organisasi ini menganut paham Ahlussunnah wal Jama‟ah. 

Menurut NU Alhussunnah wal Jama’ah adalah golongan yang dalam 

memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam menggunakan 

pendekatan madzhab. NU berpendirian bahwa dengan mengikuti madzab 

yang jelas metode (manhaj) dan pendapat ( aqwal ) nya, maka warga NU 

akan lebih terjamin berada dalam jalan yang lurus dan akan mendapatkan 

ajaran Islam yang murni. Ketua Nahdlatul Ulama di Kecamatan Dolopo 
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Kabupaten Madiun adalah Bapak Kyai Askun Mubarok. Beliau tinggal di 

Desa Glonggong Kecamatan Dolopo Madiun. Beliau menjabat sebagai 

ketua NU kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada periode tahun 2016-

2021.  

7. Sekertaris Majlis Wakil Cabang (MWC)  Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

Sekertaris dari Pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun adalah Bapak Fahroni. Beliau menjabat sebagai 

sekertaris pengurus NU pada periode tahun 2016-2021. Beliau bertempat 

tinggal di Desa Bangusari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.  

C. Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Dolopo Tentang Hukum 

Pembacaan Taklik Talak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu 

perkara. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan suami 

istri dapat melakukan perjanjian perkawinan berupa taklik talak pada 

perkawinannya. Taklik talak sendiri adalah perjanjian yang diucapkan oleh 

suami setelah akad nikah dilangsungkan dan dicantumkan dalam buku akta 

nikah yang berisikan janji yang digantungkan terhadap keadaan tertentu. Di 

dalam rangkaian pernikahan khususnya pada saat prosesi akad  nikah, setelah 

akad nikah suami di tawarkan oleh penghulu untuk membacakan ikrar taklik 

talak atau tidak. 

Pembacaan taklik talak ini mempunyai tujuan utama untuk 

mengimbangi hak talak yang dimiliki oleh  seorang  istri selain khulu’ dalam 
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hukum Islam atau dapat juga dikatakan sebagai perlindungan terhadap hak-

hak seorang istri dari kesewenang-wenangan dari suami kepada istrinya. 

Sedangkan permasalahannya di Kecamatan Dolopo terkadang dari pihak 

suami lingkungan pesantren  tidak  mau membaca, juga dari beberapa 

keluarga mempelai pria tidak mau  untuk dibacakan karena dengan alasan 

baru mengucapkan ijab qobul kedengarannya tidak enak dan kurang etis 

karena baru saja akad nikah selesai diucapkan sudah menyebut talak di 

hadapan orang banyak yang sedang meresmikan akad nikah 

   Pada penelitian ini, peneliti memilih narasumber dari Kantor 

Urusan Agama (KUA) kecamatan Dolopo seperti Kepala KUA dan penghulu. 

Selain itu, peneliti memilih narasumber dari Pengawas Pendidikan Agama 

Islam dan Penyuluh Agama Islam serta modin di lingkungan kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Anim 

Thoharani, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun. 

Taklik talak merupakan  sighat taklik talak merupakan penggantungan 

talak, yang mana talak tersebut jatuh dengan syarat yang telah 

ditentukan, jadi apabila suami melanggar isi dari taklik talak maka 

jatuhlah talak satu, dengan syarat isteri harus mengajukan ke 

Pengadilan Agama dan pengadilan Agama mengabulkan tuntutan isteri. 

Nah pada saat ijab qabul, penghulu akan menawarkan pengantin untuk 

membacakan sighat taklik talak. Meskipun begitu, tidak semua 

pengantin bersedia membacanya karena beberapa alasan seperti karena 

menganggap itu secara siri sudah talak sebenarnya ketika itu dibacakan. 

Menurut saya hukum pembacaan taklik talak itu boleh (mubah) dengan 

alasan untuk kemaslahatan dalam menjalani kehidupan keluarga 
5
. 

 

                                                           
5
 Anim Thoharani, Hasil Wawancara, Madiun.  27 Desember 2018. 



53 

 

 

 

Dari kutipan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Hukum  

ta’lik talak dalam pernikahan yaitu mubah dengan alasan untuk kemaslahatan 

dalam menjalani kehidupan  keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Muhtarom, S.Ag sebagai penghulu di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun diperoleh hasil sebagai berikut. 

Menurut saya taklik talak ialah  talak yang digantungkan, jatuh apabila 

apa yang dia ucapkan dilanggar dan pihak istri tidak rela apabila 

diperlakukan yang tidak mengenakkan oleh suaminya.  taklik talak itu 

harus dibacakan  ketika istri minta untuk dibacakan.  Dan menurut saya 

hukum pembacaan sighat taklik talak boleh (mubah) karena ada 

manfaatnya yaitu kemaslahatan diantaranya 1. Untuk mengantisipasi 

timbulnya kemadharatan bagi Istri, 2 untuk menjaga kesamaan hak 

cerai anatara suami istri di depan hukum .
6
 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, S.Ag, bahwa 

dalam akad nikah hukum  pembacaan taklik talak ialah mubah (boleh) karena 

agar suami dapat melakukan sesuai dengan kewajibannya dan dapat 

melindungi hak-hak isteri dan juga tidak semena-mena terhadap isteri. Bapak 

Muhtarom, S.Th. juga berpendapat bahwa taklik talak itu untuk pengajuan 

gugat cerai apabila si Istri tidak rela apabila diperlakukan yang tidak 

mengenakkan oleh suaminya. 

Selain narasumber dari tokoh agama dari Kantor Urusan Agama, 

peneliti meminta pendapat dari Pengawas Pendidikan Agama Islam di 

lingkungan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yaitu Bapak Kurdi S.Ag., 

M.Pd.I. Berikut hasil wawacara dengan Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I. 

Sighat taklik talak adalah perjanjian atau gantung yang kuat supaya 

perkawinan di jaga agar mawaddah dan rahmah. Saya setuju jika pada 

saat akad  nikah membacakan taklik talak. Dari isi dari taklik talak 
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 Muhtarom, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Desember 2018. 
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sendiri saya sangat setuju dan tidak ada yang perlu dirubah, kalau kita 

lihat dari beberapa kasus rumah tangga tentang kekerasan seorang 

suami terhadap seoerang isterinya, apabila kekerasan  itu selalu terjadi 

pasti akan membawa mudharat kepada suami isteri. Oleh karena  

hukum pembacaan taklik talak mubah (boleh) karena boleh saja seorang 

suami menggantungkan talak dengan sifat, syarat, ataupun waktu 

tertentu. 

 

Berdasarkan kutipan hasil waancara dengan Bapak Kurdi S.Ag., 

M.Pd.I., dapat disimpulkan bahwa beliau menyetujui adanya pembacaan 

taklik talak pada saat prosesi akad nikah. Menurut beliau, hukum 

pembacaanya yaitu boleh. Selain narasumber dari Pengawas Pendidikan 

Agama Islam, peneliti juga meminta pendapat dari Penyuluh Agama Islam 

yaitu Bapak M. Kusnan M.Ag. Berikut hasil wawancara dengan Bapak M. 

Kusnan M.Ag. 

Taklik talak adalah suatu perjanjian pernikahan dalam Islam yang di 

ucapkan suami untuk tidak melanggar perjajian tersebut (sighat taklik) 

apabila di langgar maka akan jatuhlah talak satu dengan syarat isteri 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Jadi hal ini sangat 

diperlukan pada saat awal pernikahan. Menurut saya hukum pembacaan 

taklik talak jawaz (boleh) Dilihat dari isi taklik talak sendiri, isinya 

sangat bagus karena semua perjanjian yang ada dalam taklik talak 

merupakan kewajiban suami yang harus di jalankan dan memang 

kenyataannya di masyarakat kita masih juga dijumpai ada suami yang 

melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan meninggalkan 

isterinya dengan alasan bekerja tanpa kabar berita selama bertahun-

tahun tidak pulang. Kalau dilihat dari fenomena di masyarakat yang 

ada, terkadang suami berbuat dzolim atau contoh tidak baik terhadap 

isteri dalam dalam rumah tangga, seperti tidak memeberikan  nafkah 

baik lahir dan batin, dengan demikian isteri seakan di gantungkan 

(talak). Jadi dengan adanya taklik talak sebagai bukti keseriusan suami 

terhadap isterinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan 

penghulu dan di depan saksi dengan tidak di paksakan oleh pihak 

manapun 
7
.  
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 M. Kusnan, Hasil Wawancara, Madiun.  9 Januari 2019. 
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Dilihat dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bapak 

Bapak M. Kusnan  S.Ag.  merasa pembacaan taklik talak diperlukan pada saat 

awal  pernikahan atau  pada saat akad nikah karena dengan adanya taklik 

talak sebagai bukti keseriusan suami terhadap isterinya, untuk 

mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan penghulu dan di depan saksi 

dengan tidak di paksakan oleh pihak manapun. 

Narasumber selanjutnya adalah Bapak Ibnu Sholihin selaku modin di 

lingkungan kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Berikut hasil wawancara 

dengan beliau. 

Sighat taklik talak merupakan usaha kehati-hatian pemerintah untuk 

melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Dan 

hukum pembacaan nya yaitu mubah (boleh) mbak, hal itu juga untuk 

meminimalisir adanya kerusakan ataupun perpecahan dalam keluarga si 

dari sighat taklik talak tersebut merupakan suatu masalah yang 

kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang. Jika istri tidak ridlo atas 

sikap suami yang tertera dalam sighat taklik talak tersebut, maka istri 

berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. namun, jika istri ridlo 

dalam arti tidak mempermasalahkan dan tidak ingin ataupun tidak mau 

untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, ya itu tidak mengapa, hal 

tersebut masuk ke dalam wewenang masing-masing pasangan suami 

istri tersebut. Jika mengenai tanda tangan dan bacaan didalam sighat 

taklik talak, hal tersebut merupakan bukti tanggung jawab suami dan 

bentuk kesetujuan suami untuk ditalak istri jika terjadi masalah, namun 

jika tidak ada masalah atau baik-baik saja ya hal itu tidak merupakan 

suatu masalah yang berarti  .
8
 

 

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang 

mereka bina akan selalu baik-baik saja, jauh dari masalah yang berarti. 

Namun, pernikahan itu tidak bisa lepas dari yang namanya batu sandungan 

yang ada di tengah jalan. Pasti terdapat perbedaan pendapat, perbedaan 

pemikiran dan konflik rumah tangga lainnya dari yang memiliki kapasitas 
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 Ibnu Sholihin, Hasil Wawancara,  Madiun. 19 Januari 2019. 
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rendah sampai dengan yang tinggi/puncak. Namun ketika suami melupakan 

kewajiban kewajibannya terhadap istri, hukum memberikan istri solusi yaitu 

ia berhak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat. 

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan Bapak Kyai Askun 

Mubarok Selaku ketua pengurus NU Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun,  

Perjanjian  taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan 

pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah 

diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sebenarnya sigat taklik talak 

yang diucapkan setelah akad nikah bukan merupakan keharusan yang 

harus diucapkan oleh suami. Adapun dalam pelaksanaannya yang 

selama ini terjadi di masyarakat, taklik talak selalu dibaca oleh suami 

hampir di setiap akad nikah setelah ijab qabul 
9
.  

 

Dari pendapat tersebut terlihat bahwa menurut Bapak Kyai Askun 

Mubarok, taklik talak hanya anjuran saja dan suami berhak untuk tidak 

membacakannya. Teks taklik talak yang disediakan oleh petugas KUA boleh 

tidak dibaca apabila suami tidak menghendakinya dan petugas dari KUA 

akan mencoret teks taklik talak tersebut. Hal itu sebagai tanda suami tidak 

membaca taklik talak dan jika suami berkehendak membacanya maka setelah 

membaca akan diminta tanda tangan dalam buku nikah. Hal ini sebagai bukti 

bahwa suami telah mengucap taklik talak. Akan tetapi, selama ini yang terjadi 

dalam pandangan masyarakat sigat taklik talak adalah suatu keharusan yang 

wajib dibaca setelah ijab qabul, meski sebenarnya tidak seperti itu. 

Sekertaris pengurus NU kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Bapak 

Fatoni, juga berpendapat bahwa tidak mengapa jika sighat taklik talak tidak 

dibacakan saat upacara akad nikah. Hal tersebut bukanlah rukun nikah yang 
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 Kyai Askun Mubarok, Hasil Wawancara, Madiun. 25 Januari 2019. 
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jika tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Namun membacakannya 

pun juga tidak masalah. Karena pembacaaan sighat taklik talaq ini masuk 

dalam  peraturan pemerintah yang lebih bersifat muamalah. Pertimbangan 

yang bisa dipakai adalah berdasarkan kaidah fikih, "menghindari mudharat 

lebih didahulukan dibanding mengambil manfaat." Jika dirasa membacakan 

sighat taklik talak akan lebih mendatangkan madharat, maka tidak 

membacanya akan lebih baik. Namun jika dirasa tidak ada madharat dan ada 

keridhaan dari semua pihak, membacakannya pun tak jadi soal. Jadi apabila 

membaca itu lebih dapat membawa kemaslahatan maka hukum nya boleh. 
10

 

Pimpinan Cabang Muhamadiyah (PCM) Kecamatan Dolopo bapak 

Imam Mujari berpendapat bahwa hukum pembacaan taklik talak itu boleh , 

itu merupakan  janji yang diucapkan suami ketika seusai akad nikah yang 

merupakan  janji menguatkan akad nikah bahwa sanggup melaksanakan 

kewajiban kewajiban dalam berkeluarga, dan  apabila suami mengingkari 

janjinya otomatis taklik talak berlaku. 
11

 

Selanjutnya merupakan hasil wawancara dengan kyai yang ada di 

Kecamatan Dolopo tentang  hukum pembacaan taklik talak: Informan 

Pertama Bapak  Hakim Azizi selaku Pengasuh Pondok Al Hudaa Ketawang 

Dolopo. Beliau berpendapat bahwa Taklik talak merupakan penggantungan 

talak, menggantungkan sesuatu yang tidak bagus itu tidak baik, Dan menurut 
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 Fatoni, Hasil Wawancara, Madiun. 25 Januari 2019. 
11

 Imam Mujari, Hasil Wawancara, Madiun. 17 Februari 2020 
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mayoritas ulama mengatakan  menggantungkan sesuatu yang tidak baik itu 

hukumnya makruh. 
12

 

Selanjutnya informan  kedua dengan Bapak Abdul Aziz selaku 

pengasuh Pondok Darussalam , “beliau berpendapat bahwa Hukum 

Pembacaan Taklik talak tidak wajib, ataupun mubah karena  tidak ada 

ketentuan yang wajib di dalam akad nikah yaitu ijab qobul”.
13

 

Selanjutnya Informan ketiga dengan Bapak Muhammad Syarofudin 

selaku ustad Pondok Pesantren Munawwiruz Zuhriyyah “Beliau berpendapat 

bahwa boleh seorang suami menjatuhkan talak dengan menggantungkan 

talak.penggantungan talak ada 2 :
14

 1. adakalanya menggantungkan talak 

dengan model sifat atau penggantungan talak dengan suatu masa contoh 

kamu akan saya talak pada akhir 31 januari 2020. 2. Adakalanya 

menggantungankan sifat pada sebuah syarat contoh: kalau saya tidak 

memenuhi kewajiban saya, seperti kewajiban nafkah  lahir, batin maka kamu 

tertalak. Juga dari kalangan pesantren tidak mau  membaca dengan alasan : 

1. Di khawatirkan suami tidak bisa memenuhi kewajiban yang 

terkandung di dalam taklik talak karena  suatu alasan tertentu,  

2. Yang terkandung di dalam  sighat taklik talak  membebani pihak 

suami dalam perjalanan rumah tangganya. 

3. Dalam isi sighat taklik talak Apabila kewajiban kewajiban itu tidak 

dilaksanakan maka istri tertalak. 
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 Hakim Azizi, Hasil Wawancara, Madiun.8 Desember 2019. 
13

 Abdul Aziz,  Hasil Wawancara, Dolopo Madiun. 1 Januari 2020. 
14

 Muhammad Syarofuddin, Hasil Wawancara, Madiun. 1 Januari 2020. 



59 

 

 

 

D. Pendapat Tokoh Agama Kecamatan Dolopo Tentang Relevansi 

Pembacaan Taklik Talak Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Dalam 

Perkawinan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Dalam menggunakan sebuah konsep sighat taklik talak sebagai 

perjanjian perkawinan dalam menjamin hak wanita dan melindungi mereka 

dari perlakuan diskriminatif. Namun tidak jarang terjadi, kesucian rumah 

tangga tersebut diracuni oleh gesekan-gesekan yang dipantulkan oleh 

kesalahpahaman dalam rumah tangga. Syariat Islam telah menentukan secara 

terperinci hak isteri atas suami sebagai kedudukan wanita dalam rumah 

tangga yang ditunggangi taklik talak sebagai perjanjian  perkawinan dalam 

Islam. Tetapi istri tidak memiliki hak untuk pemaksa supaya suami 

menunaikan kewajibanya.   

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anim Thoharani, S.Ag selaku 

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 

diperoleh hasil sebagai berikut. 

Saya sangat menyetujui dengan adanya taklik talak sebagai perjanjian 

dalam perkawinan karena memberikan perlindungan kepada sorang 

isteri, dan mengucapkan taklik talak pada saat menikah menjadi 

kewajiban suami untuk menjalankan janjinya taklik talak itu sangat 

relevan, karena melihat zaman pada sekarang masih saja ada suami 

yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri. 
15

 

 

Dilihat dari kutipan wawancara dengan Bapak Anim Thoharani, S.Ag, 

beliau berpendapat bahwa mengucapkan taklik talak pada saat menikah 

menjadi kewajiban suami untuk menjalankan janjinya taklik talak itu sangat 
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relevan, karena melihat zaman pada sekarang masih saja ada suami yang 

tidak menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri.  

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Muhtarom, S.Th.I sebagai 

penghulu di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Dengan adanya taklik talak sebgai perjanjian dalam perkawinan alasan 

beliau karena memberikan perlindungan kepada sorang isteri, dan 

mengucapkan taklik talak pada saat menikah menjadi kewajiban 

suami untuk menjalankan janjinya. Taklik talak itu sangat relevan, 

karena melihat zaman pada sekarang masih saja ada suami yang tidak 

menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri 
16

.  

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ta’lik talak mempunyai relevansi terhadap pemenuhan hak seorang istri 

karena melihat zaman pada sekarang masih saja ada suami yang tidak 

menjalankan kewajibannya terhadap seorang isteri.  

Narasumber berikutnya adalah Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I selaku 

Pengawas Pendidikan Agama Islam di lingkungan Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. Berikut hasil wanwacara dengan Bapak Kurdi S.Ag., 

M.Pd.I. 

Menurut saya sangat relevan, Seperti yang saya sampaikan tadi, taklik 

talak dieperlukan dalam sebuah pernikahan, janganlah sampai terjadi 

habis manis sempah di buang maksudnya apabila membina sebuah 

mahligai rumah tangga binalah dengan sebaik-baiknya, laksankan 

dengan rasa penuh tanggung jawab dan saling setia mengasihi dan 

berniat untuk hidup bersama selamanya (bahagia dunia akhirat).
17

  

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, terlihat bahwa terdapat 

relevansi taklik talak dengan hak sorang istri. Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I 
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 Muhtarom, Hasil Wawancara, Madiun. 27 Desember 2018. 
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Perpendapat bahwa dalam pernikahan jangan sampai terjadi habis manis 

sempah di buang dan binalah dengan sebaik-baiknya, laksankan dengan rasa 

penuh tanggung jawab dan saling setia mengasihi dan berniat untuk hidup 

bersama selamanya (bahagia dunia akhirat). 

Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun yaitu bapak Bapak M. Kusnan M.Ag Berikut hasil 

wawancaranya. 

Iya relevan itu.  Karena kalau melihat dari fenomena di masyarakat 

yang ada terkadang suami berbuat dzolim atau contoh tidak baik 

terhadap isteri dalam dalam rumah tangga, seperti tidak memeberikan 

nafkah baik lahir dan batin, dengan demikian isteri seakan di 

gantungkan (talak). Jadi sebenarnya dengan adanya taklik talak ini bias 

dijadikan sebagai bukti keseriusan suami terhadap isterinya, untuk 

mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan penghulu dan di depan 

saksi dengan tidak dipaksakan oleh pihak manapun 
18

. 

 

Dari kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa Bapak M. Kusnan 

M.Ag menyetujui bahwa taklik atalak relevan dengan pemenuhan hak-hak 

seorang istri di dalam pernikahan. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya 

taklik talak ini bias dijadikan sebagai bukti keseriusan suami terhadap 

isterinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan penghulu dan di 

depan saksi dengan tidak di paksakan oleh pihak manapun.  

Bapak Ibnu Sholihin selaku modin di kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun juga berpendapat sama. Beliau mengatakan bahwa taklik talak 

memiliki relevansi dengan kewajiban suami dalam pemenuhan hak dan 

kebutuhan istri. Tetapi mengenai pembacaan taklik talak sendiri merupakan 

bukti tanggung jawab suami dan bentuk kesetujuan suami untuk ditalak  istri 
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jika terjadi masalah, namun jika tidak ada masalah atau baik-baik saja  hal itu 

tidak merupakan suatu masalah yang berarti .
19

 

Bapak Kyai Askun Mubarok selaku ketua pengurus NU Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun juga berpendapat bahwa Sigat taklik mempunyai 

tujuan untuk melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan semena-mena 

oleh suami, sehingga apabila istri tidak rela terhadap perlakuan suaminya, 

maka istri dapat melakukan gugatan perceraian berdasarkan manakala syarat 

taklik sebagaimana disebutkan di dalam sigat taklik telah terpenuhi dengan 

baik
20

. Hal ini sependapat dengan Bapak Fatoni selaku sekertaris pengurus 

NU Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Beliau berpendapat bahwa 

dengan adanya sighat taklik ini seorang istri mendapatkan  jaminan 

pemenuhan hak-hak seorang istri dari suami, meskipun semuanya tergantung 

dari kesadaran suami dan istri dalam memperjuangan kehidupan berumah 

tangga. 
21

 

Menurut bapak Imam Mujari Pimpinan Cabang Muhamadiyah Dolopo 

berpendapat bahwa taklik talak ada relevansinya, bahwa apabila suami tidak 

melaksanakan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah selama waktu 

3 bulan lamanya maka, istri dapat mengajukan ke Pengadilan Agama, 

otomatis taklik talak berlaku.
22

 

Pendapat Kyai di Kecamatan Dolopo pertama  Bapak Hakim Azizi  

Beliau merupakan pengsauh  Pondok Pesantren Al Huda berpendapat bahwa 

                                                           
19

 Ibnu Sholihin, Hasil Wawancara, Madiun. 19 Januari 2019. 
20

 Kyai Askun Mubarok, Hasil Wawancara, Madiun. 25 Januari 2019. 
21

 Fatoni, Hasil Wawancara, Madiun. 25 Januari 2019. 
22

 Imam Mujari, Hasil Wawancara, Madiun. 17 Februari. 2020. 
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taklik talak ada relevansinya, bahwa suami wajib memenuhi hak hak istri 

selama pernikahan.
23

 

Pendapat Kedua yaitu Bapak Abdul Aziz Beliau merupakan Pengasuh 

Pondok Pesantren Darussalam Dolopo Berpedapat Bahwa Taklik Talak ada 

relevansinya apabila tidak bisa memenuhi nafkah dalam waktu 3 bulan 

nafkah jasmani maupun rohani maka bisa jatuhnya talak apabila si Istri tidak 

rela dan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.
24

 

Pendapat Ketiga yaitu Bapak Muhammad Syarofuddin beliau 

merupakan pengasuh Pondok Pesantren Munawwiruz zuhriyyah berpendapat 

bahwa taklik talak ada relevansinya terkait dengan pemenuhan hak hak istri, 

yaitu hak mendapatkan nafkah  juga perlakuan yang baik.
25

 

                                                           
23

 Hakim Azizi, Hasil Wawancara, Madiun  8 Desember 2019. 
24

 Abdul Aziz, Hasil Wawancara, Madiun.  1 Januari 2019. 
25

 Muhammad Syarofuddin, Hasil Wawancara, Madiun. 1 Januari 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA DI KECAMATAN DOLOPO 

TENTANG EKSISTENSI TAKLIK TALAK DALAM PERNIKAHAN 

 

A. Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang Hukum 

Pembacaan Taklik Talak di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Dalam buku  nikah tercantum  taklik talak yang berupa perjanjian 

perjanjian perkawinan yang secara idealis salah satu tujuannya adalah agar 

mengurangi angka perceraian meskipun tidak wajib diadakan pada setiap 

perkawinan. Dalam taklik talak, apabila suami menandatangani lembar taklik 

talak maka dianggap telah menyetujui dan mentaati pembacaan sighat tersebut.  

Memperhatikan isi taklik talak tersebut sebenarnya cukup baik dan positif, 

yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam 

memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima oleh 

isteri, meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa khulu’ (gugat 

cerai) maupun hak fasakh. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan 

adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan 

menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak dan juga dapat 

memahaminya. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan 

dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. 

Sedangkan permasalahannya di Kecamatan Dolopo terkadang dari pihak 

suami lingkungan pesantren  tidak  mau membaca, juga dari beberapa keluarga 

mempelai pria tidak mau  untuk dibacakan karena dengan alasan baru 
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mengucapkan ijab qobul kedengarannya tidak enak dan kurang etis karena baru 

saja akad nikah selesai diucapkan sudah menyebut talak di hadapan orang 

banyak yang sedang meresmikan akad nikah 

Berlandaskan permasalah tersebut, peneliti meminta pendapat dari 

berbagai narasumber tokoh agama mengenai hukum dan relevansi taklik talak 

terhadap pemenuhan  hak  seorang  istri di wilayah Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Magetan. Tokoh Agama yang dijadikan narasumber adalah Bapak 

Anim Thoharani, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. 

Dolopo Kab. Madiun, Bapak Muhtarom, S.Ag selaku Penghulu Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kec. Dolopo Kab. Madiun, Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I selaku 

Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kec. Dolopo Kab. Madiun, Bapak M. 

Kusnan M.Fil selaku Penyuluh Agama Islam Kec. Dolopo Kab. Madiun dan 

Bapak Ibnu Sholihin selaku Modin Kec. Dolopo Kab. Madiun, dan pengurus 

MWC,Pimpinan cabang  Muhamadiyah (PCM) dan juga  para kyai di 

lingkungan pondok pesantren Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kec. Dolopo Kab. Madiun yaitu Bapak Anim Thoharani, S.Ag dan 

Muhtarom, S.Th.I dan Bapak Anim Thoharani, S.Ag berpendapat bahwa 

hukum pembacaan Sighat ta’lik talak mubah berikut wawancaranya “Menurut 

saya hukum pembacaan taklik talak itu boleh (mubah) dengan alasan untuk 

kemaslahatan dalam menjalani kehidupan keluarga” dan Bapak Muhtarom, 

S.Ag juga berpendapat Menurut saya taklik talak ialah  talak yang 

digantungkan, jatuh apabila apa yang dia ucapkan dilanggar dan pihak istri 
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tidak rela apabila diperlakukan yang tidak mengenakkan oleh suaminya.  taklik 

talak itu harus dibacakan  ketika istri minta untuk dibacakan.  Dan menurut 

saya hukum pembacaan sighat taklik talak boleh (mubah) karena ada 

manfaatnya yaitu kemaslahatan diantaranya 1. Untuk mengantisipasi timbulnya 

kemadharatan bagi Istri, 2 untuk menjaga kesamaan hak cerai anatara suami 

istri di depan hukum 

Jika kondisi seorang suami melanggar isi taklik talak terjadi dikemudian 

hari, dan jika istri tidak ridha maka ia berhak mengajukan gugatan perceraian 

ke pengadilan. Dan oleh karena ini, suami harus menjatuhkan talak satu kepada 

istrinya. Hal ini merupakan konsekuensi dari kesetujuannya membaca dan 

menandatangani sighat taklik talak pada saat setelah aqad nikah. Hakim 

bertugas memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang 

ada, jika kebenaran menjawab dan hakim mengabulkan gugatan istri, maka 

otomatis dengan sendirinya talak satu jatuh atas suami kepada istri yang 

disebabkan adanya gugatan dari istri atas adanya pelanggaran taklik talak ini. 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat adanya pemindahan hak menceraikan 

dari suami kepada istri, wewenang penuh ada di tangan istri yang secara 

hukum sebenarnya suami lah yang berhak menceraikan istrinya 

Namun walau tata hukum yang ada di Indonesia taklik talak bertujuan 

untuk melindungi para istri yang tidak diperlakukan secara baik oleh suaminya, 

dan juga taklik talak ini menekan para suami agar melaksanakan kewajibannya 

sebagai suami dengan sebaik-baiknya, akan tetapi tidak akan serta merta 

menjatuhkan talak kepada pasangan suami istri, talak hanya akan terlaksana 



67 

 

 

 

karena adanya ketidakrelaan istri terhadap suami yang melanggar taklik talak 

tersebut 
1
. berikut wawancaranya Menurut Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I hukum 

pembacaan taklik talak itu mubah (boleh)  karena boleh saja seorang suami 

menggantungkan talak dengan sifat, syarat, ataupun waktu tertentu. Bapak M. 

Kusnan M.Ag  berpendapat bahwa hukum pembacaan taklik talak jawaz 

(boleh) dilihat dari isi taklik talak sendiri, isinya sangat bagus karena semua 

perjanjian yang ada dalam taklik talak merupakan kewajiban suami yang harus 

di jalankan dan memang kenyataannya di masyarakat kita masih juga dijumpai 

ada suami yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan 

meninggalkan isterinya dengan alasan bekerja tanpa kabar berita selama 

bertahun-tahun tidak pulang. diperlukan pada saat awal pernikahan atau pada 

saat akad nikah karena dengan adanya taklik talak sebagai bukti keseriusan 

suami terhadap isterinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji di depan 

penghulu dan di depan saksi dengan tidak di paksakan oleh pihak manapun.  

Setiap pasangan yang menikah pasti menginginkan keluarga yang 

mereka bina akan selalu baik-baik saja, jauh dari masalah yang berarti. Namun, 

pernikahan itu tidak bisa lepas dari yang namanya batu sandungan yang ada di 

tengah jalan. Pasti terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran dan 

konflik rumah tangga lainnya dari yang memiliki kapasitas rendah sampai 

dengan yang tinggi/puncak. Namun ketika suami melupakan kewajiban 

kewajibannya terhadap istri, hukum memberikan istri solusi yaitu ia berhak 

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan setempat. 

                                                           
1 Aulia Muthiah, Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga  (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press 2017), 102. 
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Di Indonesia, hampir setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut 

agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami. Namun 

disini, perjanjian taklik talak ini bukanlah suatu keharusan yang harus diadakan 

dalam setiap perkawinan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum 

Islam bahwa “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib 

diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah 

diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Pada prinsipnya, salah satu alasan 

pemerintahan dalam menetukan hukum ini Departemen Agama RI 

memberlakukan  adanya sighat taklik talak sebagai perjanjian perkawinan 

dalam Islam adalah untuk menekankan kesewenang-wenangan seorang sumai 

terhadap isterinya yang sering menjadi korban dalam kehidupan rumah tangga.  

Dengan diberlakukannya taklik talak seorang suami tidak bisa lagi 

seenak meninggalkan isterinya bepergiandalam waktu yang lama karena isteri 

dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di dalam perkawinan suami 

tidak di wajibkan untuk mengucapkan taklik talak terhadap isterinya yang 

setelah ijab qobul, jika suami tidak mengucapkan itu tidak apa-apa. Penghulu 

atau pegawai pencatat nikah tidak boleh memaksa, tetapi alangkah baiknya 

disampaikan sebelum ijab qobul di mulai agar kedua pasang calon suami isteri 

mengetahui isi tentang sighat taklik talak dan bisa paham terhadap apa yang 

tertulis dalam buku nikah tersebut. 

Berdasarkan  analisis hasil wawancara dari  sepuluh   tokoh agama yang 

peneliti jadikan responden menyatakan hukum pembacaan taklik talak itu 

boleh sesuai dengan  pendapat Imam Syafi’i > apabila suami menggantungkan 
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talak perkaranya belum ada dan syarat yang digantungkan kepada talak tidak 

memiliki bahaya bagi keberadaanya, maksudnya mungkin terjadi di kemudian 

jika perkaranya telah nyata ada ketikan diucapkan kata kata talak.seperti, “jika 

matahari terbit engkau tertalak.” Jika kenyataanya matahari sudah nyata terbit, 

ucapan yang seperti iti digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun di 

ucapkan dalam bentuk taklik. 

Hendaknya ketika lahirnya akad (talak) dapat di jatuhi talak. Misalnya 

karena istri berada di dalam pemeliharannya atau sewaktu taklik diucapkan, 

perempuan yang akan ditalak masih dalam kekuasaan dan ikatan suaminya. 

 Imam Syafi’i > membolehkan mentaklikkan talak dengan sejumlah 

persyaratan seperti sifat,waktu, serta tempat atau dengan sifat sekaligus syarat. 

Jika suami mentaklikkan talak dengan syarat tertentu dan syarat terpenuhi 

istrinya tertalak. Maupun taklik dengan waktu pun Imam Syafi’i> menyatakan 

talak tersebut jatuh, jika hal hal yang disyaratkan itu terjadi. Adapun Imam 

Syafi’i > menyatakan kalimat kalimat yang dipakai untuk taklik talak itu ada 

tujuh, yaitu: man (barangsiapa), in (jika), idha (ketika), mata (kapan), mata> ma> 

(kapan jika), kullama (setiap kali), ayyun (kapanpun).
2
 

 Permasalahan taklik talak ini memang tidak dijumpai penjelasannya dalam 

al-Qur’an dan al-Hadist, namun kalau kita kaji lebih jauh tentang dalai-dalil 

talak yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadist, maka kita akan dapat 

mengkaitkan permasalahan taklik talak tersebut, terutama dengan hukum talak 

                                                           
2
 M.Rizki Ahmad, “Komparasi Antara Kompilasi Hukum Islam dan Ulama Madzab Syafi’i > 

Tentang Konsep Taklik Talak dalam Akad Nikah,”Skripsi (Mataram:UIN Mataram,2018),53. 
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itu sendiri. Permasalahan taklik talak juga bisa di kaitkan dengan dalil al-

Qur’an dan al-Hadist yang menyangkut permasalahan perjanjian, baik itu 

perjanjian anatra sesama manusia maupun antara manusia dengan Tuhannya. 

Pengucapan taklik talak itu hukumnya  ja>iz, artinya dibolehkan  namun 

tidak di wajibkan dan juga tidak dilarang. Dalam terjemahan kitab Fathul Qarib 

karangan Imron Abu Amar di sebutkan bahwa “sahnya taklik talak itu dengan 

dua hal yakni dengan sifat dan syara” 
3
. Dengan adanya taklik talak bisa 

memberikan penegetahuan terhadap pasangan suami isteri tentang bagaimana 

upaya untuk menghindari dari perceraian dalam rumah tangga sehingga bisa 

mewujudkan keluarga yang saki>nah, mawaddah dan rah{mah.  

Tabel 4.1 Pemetaan Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo Kabupaten  

Madiun tentang hukum pembacaan taklik talak 

No Tokoh 

Agama 

Jabatan  Hukum 

pembacaan  

Pendapat  

1.  Bapak Anim 

Thiharoni, 

S.Ag 

Kepala 

Kantor 

Urusan 

Agama 

(KUA) 

Mubah  -untuk kemaslahatan dalam 

menjalani kehidupan 

keluarga 

2.  Bapak 

Muhtarom 

S.Th.I 

Penghulu 

Kantor 

Urusan 

Agama 

(KUA) 

Mubah  -Untuk mengantisipasi 

timbulnya kemadharatan 

bagi Istri 

-Untuk menjaga kesamaan 

hak cerai anatara suami istri 

di depan hukum 

3.  Bapak Kurdi, 

S.Ag., 

M.Pd.I. 

Pengawas 

Pendidikan 

Agama Islam 

Mubah -boleh saja seorang suami 

menggantungkan talak 

dengan sifat,syaratataupun 

                                                           
3
  Imron Abu Amar, Terjemahan Fathul Qarib, 59. 
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waktu tertentu 

4.  Bapak 

Kusnan 

M.Ag 

Penyuluh 

Agama Islam 

Mubah  -isi taklik talak sendiri, 

isinya sangat bagus karena 

semua perjanjian yang ada 

dalam taklik talak 

merupakan kewajiban 

suami yang harus di 

jalankan 

5.  Bapak Ibnu 

Sholihin 

Modin Mubah - bacaan di dalam sighat 

taklik talak merupakan 

bukti tanggung jawab 

suami dan bentuk 

kesetujuan suami untuk 

ditalak istri jika terjadi 

masalah  

6.  Bapak Askun 

Mubarok  

Ketua Majlis 

Wakil  

Cabang 

(MWC) 

Mubah  -boleh dibaca tapi tidak 

wajib karena taklik talak 

hanya anjuran saja dan 

suami berhak untuk tidak 

membacanya. 

7.  Bapak Fatoni Sekretaris 

MWC 

Mubah  - Tidak mengapa jika sighat 

taklik talak tidak dibacakan 

saat upacara nikah. Hal 

tersebut bukanlah rukun 

nikah yang jika tidak 

terpenuhi maka 

pernikahannnya 

tidaksah.Namun 

membacakannya pun juga 

tidak masalah. Karena 

pembacaan sighat taklik 

talak ini masuk dalam 

peraturan pemerintah yang 

lebih bersifat muamalah. 

 

8.  Hakim Azizi Pengasuh 

Pondok 

Pesantren Al 

Huda 

Makruh - Beliau berpendapat bahwa 

Taklik talak merupakan 

penggantungan talak, 

menggantungkan sesuatu 

yang tidak bagus itu tidak 

baik, Dan menurut 

mayoritas ulama 

mengatakan atau 



72 

 

 

 

menggantungkan sesuatu 

yang tidak baik itu 

hukumnya makruh. 

 

9.  Abdul Aziz Pengasuh 

Pondok 

Pesantren 

Darussalam 

Mubah - Beliau berpendapat bahwa 

Hukum Pembacaan Taklik 

talak tidak wajib, ataupun 

mubah karena  tidak ada 

ketentuan yang wajib di 

dalam akad nikah yaitu ijab 

qobul. 

10  Muhammad 

Syarofuddin 

Ustad Pondok 

Pesantren 

Munawwiruz 

Zuhriyyah 

Mubah - Beliau berpendapat bahwa 

boleh seorang suami 

menjatuhkan talak dengan 

menggantungkan talak. 

11 Imam Mujari Pimpinan 

Cabang 

Muhamadiyah 

Mubah - janji yang diucapkan suami 

ketika seusai akad nikah 

yang merupakan  janji 

menguatkan akad nikah 

bahwa sanggup 

melaksanakan kewajiban 

kewajiban dalam 

berkeluarga, dan  apabila 

suami mengingkari janjinya 

otomatis taklik talak 

berlaku 

 

B. Analisis Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo tentang Relevansi 

Pembacaan Taklik Talak terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dalam 

Perkawinan di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan dambaan setiap keluarga. 

Kebahagiaan adalah tujuan jangka pendek yang harus dicapai setiap orang 

yang memelihara perkawinan dan berjalan menuju ke arahnya. Kebahagiaan 

keluarga hanya dapat di peroleh pasangan suami istri yang sudah matang dalam 

berfikir. Setelah melalui manis getir perjuangan hidup dan di dukung dengan 
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prinsip-prinsip berkeluarga yang benar sebagai landasan utama bagi perjalanan 

hidup rumah tangga. Siapapun akan sulit memperoleh keharmonisan dalam 

rumah tangga dan mewujudkan kehidupan yang penuh bahagia dan sejahtera. 

Apalagi bagi kaum awam yang hanya memahami arti kehidupan dan hubungan 

suami istri sebagai hubungan seksual (fisik saja). 

Jika setiap pasangan suami istri dapat mewujudkan kehidupan yang 

harmonis, maka pemikiran tentang perceraian tidak akan pernah timbul dan 

seandainya pemikiran tentang perceraian tersebut muncul dalam benak 

pasangan suami istri sejak masa pertunangan dan penetapan pemberian mahar 

(mas kawin) maka hal ini akan lebih menyulitkan lagi untuk menghindarinya. 

Perlakuan suami yang baik terhadap istrinya, sadar akan hak serta 

kewajibannya di dalam keluarga dan mampu menuntun keluarganya dekat 

dengan Allah merupakan cara agar kebahagiaan ukhrawi dapat di rasakan. 

Sebaliknya juga, kecintaan istri terhadap suaminya yang terlihat dengan adanya 

ketaatan dan kepatuhan istri terhadap suaminya, tidak menuntut hal yang 

berlebihan seperti mengenai soal nafkah, menerima dengan ikhlas apapun yang 

di berikan kepadanya merupakan cara untuk dapat merasakan kebahagiaan 

ukhrawi di dalam keluarga. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan  sepuluh informan  yang peneliti 

jadikan sebagai narasumber, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat relevansi 

antara pembacaan taklik talak terhadap pemenuhan hak-hak istri dalam 

perkawinan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Anim Thoharani, S.Ag, 

mengucapkan taklik talak pada saat menikah menjadi kewajiban suami untuk 
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menjalankan janjinya taklik talak itu sangat relevan, karena melihat zaman 

pada sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan kewajibannya 

terhadap seorang isteri. Menurut Bapak Muhtarom, S.Th.I  taklik talak 

mempunyai relevansi terhadap pemenuhan hak seorang istri karena melihat 

zaman pada sekarang masih saja ada suami yang tidak menjalankan 

kewajibannya terhadap seorang isteri. 

Narasumber dari Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Penyuluh 

Agama Islam di Lingkungan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun juga 

memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan narasumber dari KUA Kec. 

Dolopo Kab. Madiun.  Bapak Kurdi S.Ag., M.Pd.I berpendapat bahwa dalam 

pernikahan jangan sampai terjadi habis manis sempah di buang dan binalah 

dengan sebaik-baiknya, laksankan dengan rasa penuh tanggung jawab dan 

saling setia mengasihi dan berniat untuk hidup bersama selamanya (bahagia 

dunia akhirat). Bapak M. Kusnan M.Ag juga menyetujui bahwa tak’lik atalak 

relevan dengan pemenuhan hak-hak seorang istri di dalam pernikahan. Beliau 

berpendapat bahwa dengan adanya taklik talak ini bias dijadikan sebagai bukti 

keseriusan suami terhadap isterinya, untuk mengungkapkan bahwa ia berjanji 

di depan penghulu dan di depan saksi dengan tidak di paksakan oleh pihak 

manapun. Bapak Ibnu Sholihin selaku modin di kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun juga berpendapat sama. Beliau mengatakan bahwa taklik talak 

memiliki relevansi dengan kewajiban suami dalam pemenuhan hak dan 

kebutuhan istri.  
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Kyai di Kecamatan Dolopo pertama  Bapak Hakim Azizi  Beliau 

merupakan pengsuh  Pondok Pesantren Al Huda berpendapat bahwa taklik 

talak ada relevansinya, bahwa suami wajib memenuhi hak hak istri selama 

pernikahan.
4
 

Pendapat Kedua yaitu Bapak Abdul Aziz Beliau merupakan Pengasuh 

Pondok Pesantren Darussalam Dolopo Berpedapat Bahwa Taklik Talak ada 

relevansinya apabila tidak bisa memenuhi nafkah dalam waktu 3 bulan nafkah 

jasmani maupun rohani maka bisa jatuhnya talak apabila si Istri tidak rela dan 

mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.
5
 

Pendapat Ketiga yaitu Bapak Muhammad Syarofuddin beliau merupakan 

pengasuh Pondok Pesantren Munawwiruz zuhriyyah berpendapat bahwa taklik 

talak ada relevansinya terkait dengan pemenuhan hak hak istri, yaitu hak 

mendapatkan nafkah  juga perlakuan yang baik.
6
 

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara mengenai relevansi 

pembacaan taklik talak terhadap pemenuhan hak seroang istri dalam 

perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sighat taklik talak sebagai perjanjian 

perkawinan dalam Islam sangat relevan terhadap pemenuhan hak  hak seorang 

wanita, seperti yang di jelaskan  dalam  bab kewajiban suami terhadap isteri 

adalah mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non 

materi yang bukan berupa kebendaan, adalah sebagai berikut:  

a. Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal.  

                                                           
4
 Hakim Azizi, Hasil Wawancara, Madiun  8 Desember 2019. 

5
 Abdul Aziz, Hasil Wawancara, Madiun.  1 Januari 2019. 

6
 Muhammad Syarofuddin, Wawancara, Madiun. 1 Januari 2019. 
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b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan isteri dan 

anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak.  

Dua kewajiban paling depan diatas mulai berlaku sesudah ada tamkîn, 

yaitu isteri mematuhim suami, khususnya ketika suami ingin 

menggaulinya. Disamping itu, nafkah bisa gugur apabila isteri nusyuz .
7
 

Sedangkan kewajiban suami yang merupakan hak terhadap 

isterinya yang bersifat non materi adalah: 

a. Menggauli isterinya secara baik dan patuh.  

b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada 

suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan 

mara bahaya.  

c. Suami wajib untuk mewujudkan kehidupan perkawinan yang 

diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu mawaddah, rahmah, dan 

sakinah 
8
. 

 Sekarang kita kaji apa yang menjadi alasan sehingga keempat hal 

tersebut yang di muat dalam isi sighat taklik talak. Jadi dalam hal ini taklik 

talak adalah sebuah perjanjian perkawinan yang mengikat di antara para pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut Allah SWT berfirman dalam QS. al-

Ma>idah, [5]:1 yang membahas tentang perjanjian yang mengikat dalam Islam 

yang memiliki arti “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjajian 

                                                           
7
 Ibid, 161 

8 Amir Syarifuddin, HukumPerkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan 

Undang-UndangPerkawinan. Cet, 160-161 
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yang mengikat” 
9
. Namun bila pihak yang berjanji itu tidak memenuhi syarat, 

maka tidak menyebabkan perkawinan tersendiri dengan sendirinya batal, risiko 

dari tidak memenuhi peryaratan tersebut adalah yang dirugikan untuk 

menuntuk suaminya yang telah melanggar perjanjian perkawinan yang 

tercantum dalam naskah taklik talak yang telah diatur. 

Dari uraian di atas jelas bahwa, harus memperhatikan kondisi suami dan 

kebiasaan yang berlaku bagi seorang isteri. Kalau isterinya menuntut lebih dari 

apa yang lain berlaku pada wanita setingkat dia, suami tidak harus 

memenuhinya. Baik dia kaya maupun miskin. Sedangkan bila dia menuntut 

sesuatu yang berlaku bagi wanita setingkat dia, maka suami manakala mampu 

wajib memenuhinya, sedangkan bila tidak, dia tidak harus memenuhinya. 

 

Tabel 4.2. Pemetaan Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun tentang relevansi pembacaan taklik talak terhadap 

pemenuhan hak-hak istri dalam pernikahan 

No 
Tokoh 

Agama 
Jabatan 

Relevan/ 

Tidak 

Relevan 

Pendapat 

1 

Bapak Anim 

Thoharani, 

S.Ag 

Kepala 

Kantor 

Urusan 

Agama 

(KUA) 

- Relevan -taklik talak itu sangat relevan, 

karena melihat zaman pada 

sekarang masih saja ada suami 

yang tidak menjalankan 

kewajibannya terhadap 

seorang isteri. 

2 

Bapak 

Muhtarom, 

S.Ag 

Penghulu 

Kantor 

Urusan 

Agama 

- Relevan - taklik talak mempunyai 

relevansi terhadap pemenuhan 

hak seorang istri karena 

melihat zaman pada sekarang 

                                                           
9
 al-Qur’an, al-Maidah, 5: 1. 
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No 
Tokoh 

Agama 
Jabatan 

Relevan/ 

Tidak 

Relevan 

Pendapat 

(KUA) masih saja ada suami yang 

tidak menjalankan 

kewajibannya terhadap 

seorang isteri. 

3 

Bapak Kurdi 

S.Ag., 

M.Pd.I. 

Pengawas 

Pendidikan 

Agama Islam 

agama Islam 

- Relevan - Terdapat relevansi taklik talak 

dengan hak sorang istri 

4 

Bapak M. 

Kusnan 

M.Ag 

Penyuluh 

agama Islam 

- Relevan - Taklik talak relevan dengan 

pemenuhan hak-hak seorang 

istri di dalam pernikahan 

5 
Bapak Ibnu 

Sholihin 
Modin 

- Relevan - Taklik talak memiliki relevansi 

dengan kewajiban suami dalam 

pemenuhan hak dan kebutuhan 

istri 

6 

Bapak 

Askun 

Mubarok 

Ketua 

pengurus 

Nahdlatul 

Ulama (NU) 

- Relevan -Relevan, karena taklik talak 

melindungi pihak istri agar 

tidak diperlakukan semena-

mena oleh suami, sehingga 

apabila istri tidak rela terhadap 

perlakuan suaminya 

 

7 Bapak Fatoni 

Sekertaris  

pengurus 

Nadhatul 

Ulama (NU) 

Relevan  - Relevan, karena dengan 

adanya sighat taklik talak ini 

seorang istri mendapatkan 

jaminan pemenuhan hak hak 

seorang istri dari suami. 

 

8. Hakim Azizi 

Pengasuh 

Pondok 

pesantren  

Al Huda 

Relevan  -Ada relevansinya, bahwa 

suami wajib memenuhi hak 

hak istri selama pernikahan 

9 Abdul Aziz 

Pengasuh 

Pondok 

Pesantren 

Darussalam 

- Relevan -Taklik Talak ada relevansinya 

apabila tidak bisa memenuhi 

nafkah dalam waktu 3 bulan 

nafkah jasmani maupun rohani 

maka bisa jatuhnya talak 

apabila si Istri tidak rela dan 

mengajukan gugatannya ke 

Pengadilan Agama. 

10.  
Muhammad 

Syarofudin 

Ustad Pondok 

Pesantren 

Munawwiruz 

- Relevan - Ada relevansinya terkait 

dengan pemenuhan hak hak 

istri, yaitu hak mendapatkan 
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No 
Tokoh 

Agama 
Jabatan 

Relevan/ 

Tidak 

Relevan 

Pendapat 

zuhriyyah  nafkah  juga perlakuan yang 

baik. 

11 Imam Mujari 

Pimpinan 

Cabang 

Muhamadiyah 

- Relevan - bahwa taklik talak ada 

relevansinya, bahwa apabila 

suami tidak melaksanakan 

kewajibannya seperti 

kewajiban memberi nafkah 

selama waktu 3 bulan lamanya 

maka, istri dapat mengajukan 

ke Pengadilan Agama, 

otomatis taklik talak berlaku 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari berbagai pemaparan yang sudah disampaikan maka dengan ini dapat 

peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1. Pendapat  Tokoh Agama Di Kecamatan Dolopo  tentang hukum pembacaan 

taklik talak terbagi menjadi 2: pertama  pembacaan taklik talak  dihukumi 

boleh (mubah)  karena taklik talak itu menggantungkan sesuatu kepada 

syarat yang telah dijanjikan, taklik talak merupakan suatu bentuk kehati 

hatian dalam menjalankan Syariat Islam. Kedua pembacaan taklik talak 

dihukumi makruh dengan alasan menggantungkan sesuatu yang tidak bagus 

itu tidak baik, menurut  mayoritas ulama menggantungkan sesuatu yang 

tidak baik itu makruh. 

2. Pendapat Tokoh Agama di Kecamatan Dolopo berpendapat bahwa taklik 

talak sangat relevan dengan  pemenuhan hak hak istri di dalam  

perkawinan,karena itu salah satu pegangan istri, karena isi taklik talak 

merupakan kewajiban seorang suami yang harus dijaga dan dijalankan. 

Memang kenyataanya di masyarakat kita taklik talak yang berlaku 

memberikan manfaat khususnya bagi kaum istri yang sering mendapatkan 

perlakuan tidak mengenakkan dari seorang suami. 
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B. Saran 

1. Mengingat dalam kehidupan rumah tangga yang dibina penuh dengan 

problematika, penulis sarankan  pada suami  isteri yang hendak 

melaksanakan perkawinan benar-benar mempersiapkan secara matang, 

bukan hanya sekedar menuruti hawa nafsu belaka. Dalam memasuki 

kehidupan rumah tangga perlu persiapan  mental yang kuat, sehingga 

problem yang ada dalam rumah tangga dapat diatasi dengan baik dan suami 

isteri berhasil dengan baik dalam rangka membangun keluarga bahagia 

sesuai dengan syari’at Islam.  

2. Bagi pasangan suami isteri yang ingin melaksanakan perkawinan harus 

beritikad baik, dan jangan hanya sebagai pemuas nafsu belaka yang 

mengakibatkan bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga.  

3. Semoga pihak terkait yang memegang peran tentang perkawinan seperti 

KUA terutama BP4 dan pembuka agama atau penyuluh meningkatkan lagi 

mensosialisasikan secara intens pada calon suami isteri tentang taklik talak 

yang di ucapkan suami setelah ijab qobul kepada isterinya, karena 

kebanyakan para suami lupa bahkan tidak tahu apa sebenarnya taklik talak 

itu yang tercantum dalam buku nikah. 

4. Pihak KUA hendaknya menekankan kepada pihak yang setuju terhadap 

taklik talak yang ada dalam buku nikah agar calon suami dalam 

mengucapkan taklik talak sebagai perjanjian ini dilakukan dengan 

keseriusan, karena adanya taklik talak sebagai perjanjian dalam Islam ini 
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adalah bukan hanya sebagai formalitas belaka dalam melangsungkan 

perkawinan 
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