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KATA SAMBUTAN 
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM 

Bismillahirrahmanirrahim 
Segala Puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. 

Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan 
salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW, kepada kaum kerabat, sahabat serta segenap 
pengikutnya yang setia, hingga akhir masa. 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki posisi yang cukup 
strategis, posisi strategis ini tidak terlepas dari salah satu tugas 
dan fungsi PPN itu sendiri, yaitu sebagai koodinator dan adminis
trator kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat kecamatan. Agar 
tugas dan fungsi PPN tersebut bisa berjalan dengan baik, maka 
sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan 
fungsi itu harus juga dipenuhi. Menyadari kebutuhan tersebut 
Direktorat Urusan Agama Islam menerbitkan modul peningkatan 
keterampilan PPN. 

Akhir kalam melalui kata sambutan ini kami berharap di masa 
depan PPN dapat lebih memahami tugas dan fungsi PPN. Kami 
sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penyusun 
buku ini, semoga pemikiran dan jerih payahnya dinilai oleh Allah 
sebagai ibadah dan menjadi amal shaleh kita bersama. 

Wassalam 
Jakarta, Nopember 2002 
Direktur Urusan Agama Islam 

~-A()··-
~Ors. H.M. asvhur Amin, M.Ag 
'-NIP. 150178234 
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BABI 

A. TUJUAN 
1. Umum: 

Agar peserta mengetahui hukum munakahat yang terdiri 
dari nikah, Talak, rujuk khuluk dan lddah. 

2. Khusus : 
- Agar peserta mampu menjabarkan hukum munakahat. 
- Agar peserta mampu menerapkan hukum munakahat 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

B. METODE PEMBELAJARAN 
1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
4. Simulasi 

C. PERLENGKAPAN PEMBELAJARAN 
1. OHP 
2. Wearless 
3. Papan tulis 
4. Spidel 
5. Meja sidang untuk akad nikah 

D. WAKTU 
4 jam pembelajaran 

E. TATA RUANG KELAS 

Ruangan kelas biasa atau ruang kelas seperti hurup U atau 

setengah lingkaran 
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F. PROSES PEMBELAJARAN 

1. Nara sumber menyampaikan materi. 

2. Nara Sumber menjelaskan materi diselingi tanya jawab 

dengan peserta. 

3. Mendiskusikan kasus-kasus yang menyangkut dengan 

hukum munakahat. 

G. MATERI 

Terlampir. 
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BAB II 
NI KAH 

1. Pengertian Perkawinan 
Perkawinan adalah akad yang mengahalalkan pergaulan dan 
menimbulkan hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan 
antara keduanya. 

Nikah adalah salah satu asas pokok kehidupan dalam 
masyarakat yang sempurna, karena perkawinan merupakan 
salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan 
rumah tangga dan keturunan. 
Perkawinan merupakan pertalian yang sangat kokoh dan teguh 
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami 
isteri dan keturunan, tetapi terjalin hubungan antara keluarga 
kedua belah pihak. Terjalin antara keduanya kasih sayang, 
saling tolong menolong, hormat-menghormati. 

2. Anjuran untuk Kawin 

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 3 : 

Artinya: 
"Maka kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu pandang 
baik untukmu, dua, atau tiga atau empat, jika kamu takut tidak 
dapat berlaku adil diantara mereka itu, hendaklah kamu kawin 
seorang sajan. 
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Artinya: 
"Hai pemuda-pemuda, barang siapa sudah mampu diantara 
kamu untuk kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya 
perkawinan itu /ebih menundukkan bagi penglihatan dan lebih 
memelihara bagi kehormatan. Dan barang siapa yang tidak 
mampu kawin hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya 
puasa itu dapat mengekang syahwaf'. 

Artinya: 
"Nikah itu sunnahku, orang-orang yang benci kepada 
sunnahku, maka ia bukan daripada umatku". 

/• J~"f("/ J" / /- '/ // ,,,, / .. / • __j\.l.\,"' .. ~ - \.. ~ • \.9 / ~\\ w _ ... : 'l =:!;~. • / ,, - ,,_ v.4r ti' ~ / ~J....r / ~ ',,,, ~,,, r~, ·~"'' 
Artinya: 
"Dari Aisyah, kawinlah o/ehmu wanita, karena sesungguhnya 
mereka akan mendatangkan harta". 

3. Hikmah Perkawinan 
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a. Menjaga, memelihara dan membela perempuan daripada 
kebinasaan. 



b. Menjaga dan memelihara kemurnian keturunan. 
c. Menghindari daripada permusuhan. 
d. Menjaga dan memelihara harta. 
e. Menjaga dan memelihara hawa nafsu yang bersifat 

kebinatangan. 
f. Menjadikan hidup sakinah dan tenteram. 

4. Hukum Perkawinan 

a. Dibolehkan (jaiz) ini asal hukumnya. 
b. Sunnat, bagi mereka yang mampu serta dapat memberikan 

nafkah lahir bathin. 
c. Wajib bagi mereka yang cukup mampu serta cukup mampu 

memberikan nafkah lahir serta takut tergoda pada 
perbuatan zina. 

d. Makruh, bagi mereka yang kurang mampu memberikan 
nafkah baik lahir maupun bathin. 

e. Haram, bagi mereka yang bertujuan kawin untuk menyakiti 
perempuan yang dikawini. 

5. Mengenal dan Meminang 

a. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk 
perjodohan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan 
baik melalui keluarga atau orang lain. 
Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan oleh Islam 
terhadap gadis atau janda yang telah habis masa lddahnya. 
Disunnatkan meminang dahulu bagi laki-laki yang hendak 
menikah. 
Perempuan yang halal (boleh) dipinang itu ialah perempuan 
yang tidak bersuami dan tidak beriddah. 
Adapun meminang perempuan yang masih dalam iddah 
raj'iyah, maka haram dipinang, karena perempuan yang 
dalam iddah rij'iyah masih dalam status isteri laki-laki yang 
menceraikannya, dan perempuan tersebut dalam tanggung 
jawab suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam 
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Surat Al Baqarah ayat 228 : 

Artinya: 
"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu". 

Demikian juga tidak diperbolehkan meminang atas 
pinangan orang lain, sebelum pinangan yang bersangkutan 
tidak terima. 

Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya: 
"Orang mukmin saudara orang mukmin, maka tidak halal 
bagi orang mukmin meminang atas pinangan mukmin 
lainnya, sehingga nyata ia tidak diterima". 

Perempuan-perempuan yang sedang beriddah wafat, 
iddah bain karena talak tiga atau fasakh, bolehlah menyindir 
mereka dengan maksud meminang, sebab sudah putus 
hak suaminya atas diri masing-masing. Hal ini berdasarkan 
firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 235 : 

\?..:"Jl .. / "• • ., • !.. " / / 1:"j !ffi· ""/ " /,, ~ .... • • A o~ • Ju • • ~ ., ~:J / / / -~ / ~ ) . ~_,......- -/' - c . lJ ,,,. / c rro ~') 



Artinya: 
aoan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanitaitu 
dengan sindiran". 

b. Mengenal orang yang dipinang. 
Sebagian Ulama berpendapat bahwa melihat perempuan 
yang akan dipinang itu boleh dengan alasan, yaitu : 

Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya: 
aApabila seseorang kamu meminang seorang perempuan, 
maka tidak berdosa kepadanya untuk me/ihat perempuan 
itu asal saja melihat itu untuk meminangnya, walaupun 
perempuan itu tidak mengetahuinya". 

c. Pendapat ulama lain mengatakan sunnah dengan alasan 
Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya : 
·Apabila seseorang kamu mau meminang seseorang 
perempuan, maka jika ia dapat melihat perempuan itu akan 
bertambah keinginannya untuk melaksanakan perkawinan 
maka hendaklah ia melihatnya". 
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6. Rukun dan Syarat Perkawinan 

a 

a. Sighat (aqad) ijab dari pihak wali perempuan seperti: "Saya 
nikahkan anak saya dengan engkau, qabul saya terima 
nikahnya". 
Tidak sah akad nikah melainkan dengan lafaz nikah atau 
tazwij atau terjemahan dari keduanya. 

Bersabda Rasulullah SAW : "Takutlah kamu kepada Allah 
SWT dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu 
ambil mereka dengan kepercayaan kepada Allah dan kamu 
dihalal kehormatan mereka dengan kalimat Allah. 

Yang dimaksud dengan kalimat Allah dalam hadits ini adalah 
Al-Qur'an menyebutkan dengan kata "Nikah dan Tazwij". 
Ulama berpendapat bahwa sah nikah dengan lafaz yang 
lain asal pengertiannya sama dengan lafaz nikah dan tazwij. 

b_ wan 
Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi 
yang adil. /.. 

' , J " "' ,, / / ,, w t / =~ / ,, / c ~v~''";,.JJ•, ,,_,,, ,f.',.)1.!,_,.). ~ ~~l:,J ~~...,~Jr~ 'i 
~ - / -/;,../~/ . ~ 

Urutan Wall : 

1) Ayah 
2) Datuk (Ayahnya Ayah) 
3) Saudara laki-laki kandung 
4) Saudara laki-laki seayah 
5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 
6) Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seayah 
7) Saudara ayah sekandung 
8) Saudara ayah seayah 
9) Anak laki-laki paman kandung 
10) Anak laki-laki paman seayah 
11) Hakim 



Syarat-syarat Wali : 

1) Islam 
2) Baligh 
3) Berakal 
4) Tidak dipaksa 
5) Laki-laki 
6) Adil 
7) Tidak sedang ihram haji 
8) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta 
9) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya 

c. Dua orang saksi yang adil 
Syarat-syarat saksi : 

1) Islam 
2) Laki-laki 
3) Baligh 
4) Berakal 
5) Adil 
6) Mendengar (tidak tuli) 
7) Melihat (tidak buta) 
8) Dapat berkata-kata 
9) Tidak pelupa 
10) Menjaga harga diri 
11) Mengerti maksud ijab qabul 
12) Tidak merangkap jadi wali 

d. Calon suami 
Syarat calon suami : 

1) Islam 
2) Terang laki-lakinya 
3) Tidak dipaksa 
4) Tidak beristeri em pat orang 
5) Bukan mahram calon lsterl 
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6) Tidak punya isteri dengan haram dimadu dengan calon 
isteri 

7) Mengetahui calon isteri tidak haram dinikahinya 
8) Tidak sedang ihram haji 

e. Calon isteri 
Syarat calon isteri : 

1) Islam 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

Terang wanitanya 
Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya 
Tidak bersuami dan tidak dalam iddah 
Bukan mahram calon suami 
Belum pernah dilihat calon suami 
Terang orangnnya 
Tidak dalam ihram haji atau umroh 

7. Khutbah Nikah 

Sebelum akad nikah diucapkan disunnatkan lebih dahulu 
dibacakan khutbah nikah dan lebih baik sebelumnya dibacakan 
ayat-ayat suci Al-Qur'an. 

Khutbah nikah diawali dengan hamdalah, syahadat, dan 
shalawat, beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits serta nasihat 
yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang 
tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia. 
Atau sekurang-kurangnya khutbah nikah itu adalah sebagai 
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu : 
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8. Upacara Akad Nikah 

Sebelum upacara akad nikah dimulai terlebih dahulu diadakan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Pembacaan istigfar dan syahadatain secara bersama

sama yang dipimpin oleh PPN atau wali yang akan 
menikahkan. 

b. Akad nikah antara wali dengan calon mempelai. 
1) ljab ...... . 

Ananda saya nikahkan anak saya .................. dengan 
ananda dengan mas kawin berupa ................. tunai. 

11 



12 

Dan boleh diberi tambahan : 

'f / \4WJ/ ... ·~' ~ 
~ 7 // 

2) Qabul 
Saya terima nikah dengannya dengan mas kawin tersebut. 

c. Apabila wali mewakilkan kepada PPN maka wali harus 
mengatakan : 
Bapak PPN saya mewakilkan kepada Bapak untuk 
menikahkan ................. anak perempuan saya dengan 
............... mas kawin 
PPN menjawab : 

usaya terima untuk mewakilkan dan menikahkan ......... .. 
dengan .............. . 

d. Apabila yang menikahkan itu bukan walinya maka ijabnya 
sebagai berikut : 

Saudara ..................... saya nikahkan pulanah binti pulan 
yang walinya mewakilkan kepada saya dengan saudara 
dengan mas kawin berupa ............................ . 



e. Setelah ijab qabul dilaksanakan, PPN menanyakan kepada 
saksi-saksi apakah ijab qabul sudah sah atau belum. 
Apabila saksi-saksi mengatakan belum sah maka ijab qabul 
harus diulang kembali sampai sah menurut syari'at Islam. 

f. Pembacaan Do'a 

9. Poligami 

Pada dasarnya Islam membolehkan beristeri lebih dari satu 
yang pada waktu bersamaan terbatas hanya empat orang isteri. 
Syarat utama beristeri lebih dari seorang adalah suami harus 
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Disamping 
syarat tersebut, harus pula dipenuhi syarat menurut peraturan 
perundang-undangan. 

Artinya: 
"Maka kawin/ah kamu dengan perempuan yang kamu pandang 
baik untukmu, dua, tiga, atau empat, jika kamu takut tidak dapat 
berlaku adil diantara mereka itu, hendak/ah kamu kawin 
seorang saja". 
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10. Perkawinan yang terlarang 

Menurut syari'at Islam, hal-hal yang menyebabkan dilarangnya 
pernikahan ada (10) sepuluh macam. Yang em pat merupakan 
larangan abadi dan yang enam merupakan larangan 
sementara. 
Larangan yang selamanya karena : 
a. Hubungan darah terdekat 
b. Hubungan persusuan 
c. Hubungan persemendaan 
d. Hubungan Li'an 

Larangan untuk sementara waktu karena : 
a. Talak bain kubra 
b. Permaduan 
c. Poligami 
d. Masih bersuami/dalam iddah 
e. Perbedaan agama 
f. lhram haji/umroh 

Apabila larangan tersebut dilanggar, baik disengaja atau tidak, 
maka pernikahan menjadi tidak sah dan pergaulan sebagai 
suami isteri harus dihentikan. Selanjutnya apabila yang 
dilanggar itu larangan sementara, pernikahan dapat diperbaiki 
kembali. Tetapi apabila yang dilanggar itu larangan abadi, maka 
pernikahan itu tidak dapat diperbaiki kembali. 

11. Hubungan darah terdekat 
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Seorang pria diharamkan nikah dengan : 
a. lbu dan nenek seterusnya ke atas (baik pihak ibu maupun 

bapak) 
b. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah (baik 

pihak wanita maupun pihak pria) 
c. Saudara perempuan kandung, seayah, seibu dan 

seterusnya ke bawah 
d. Saudara perempuan kandung bapak, seayah, seibu dan 

seterusnya ke atas. 



12. Hubungan sepersusuan 

Seorang wanita yang menyusukan anak yang berumur kurang 
dari dua tahun dengan sekurang-kurangnya lima kali menyusui 
anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan wanita 
yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan. 
Larangan nikah karena sepersusuan sama dengan larangan 
nikah karena hubungan nasab terdekat. Seorang pria 
diharamkan menikah dengan : 

a. lbu susuan dan seterusnya ke alas (baik pihak ibu susuan 
maupun pihak ayah susuan). 

b. Anak susuan dan seterusnya ke bawah. 
c. Anak wanita kandung ibu susuan dan seterusnya ke bawah 

(baik pihak wanita maupun pihak pria). 
d. Saudara wanita kandung ibu susuan, seayah dan seibu. 

13. Hubungan Persemandaan 

Seorang pria diharamkan nikah dengan : 
a. lbu dan nenek tiri dan seterusnya ke atas. 
b. Mertua wanita dan seterusnya ke atas (baik pihak wanita 

maupun pihak pria). 
c. Menantu wanita dan seterusnya ke bawah. 

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku, apabila 
ia belum mengadakan hubungan langsung dengan ibu dari 
anak tiri tersebut. 
Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan 
masing-masing suami isteri. 

14. Talak bain Kubra 

Seorang pria dilarang menikah kembali atau merujuk isteri yang 
telah ditalak dengan talak bain kubra, yaitu talak tiga sekaligus 
maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku lagi apabila 
isteri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh pria lain, dan telah 

15 



mengadakan hubungan kelamin kemudian diceraikan dan telah 
habis pula masa iddahnya. 
Menurut lbnu Abbas, Abu Bakar dan Umar lbnu Khattab talak 
tiga sekaligus jatuhnya satu bukan tiga. Pendapat ini dipakai 
oleh pengadilan Agama di Indonesia. Menu rut pendapat tersebut 
bahwa talak tiga sekaligus diperbolehkan rujuk kembali. 

15.Pennaduan 

Seorang pria dilarang memperisteri dua orang wanita 
bersaudara dalam waktu yang bersamaan, yaitu : 

a. Dua orang wanita kakak adik karena hubungan darah 
terdekat (nasab ). 

b. Seorang wanita dengan bibinya (saudara wanita dan ibu 
tirinya atau Saudara wanita dari bapak tirinya) baik karena 
hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan. 

c. Seorang wanita dengan seorang wanita dari kakak atau 
nenek isterinya, baik karena hubungan darah terdekat atau 
karena hubungan susuan. apabila larangan ini dilanggar 
yang batal adalah nikah yang kedua. 

16. Poligami 
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Seorang pria dalam keadaan beristeri empat orang, dilarang 
melakukan pernikahan kelima. Apabila larangan ini dilanggar 
maka pernikahan yang kelima menjadi batal (karena hukum). 
lsteri yang keempat telah diceraikan dengan talak raj'i dan 
masa iddahnya belum habis maka dalam hubungan larangan 
ini, isteri tersebut masih dianggap sebagai isteri dan tidak boleh 
mengadakan perkawinan· yang baru. 

Masih bersuami/dalam iddah 
Seorang pria dilarang menikah dengan : 
a. Seorang wanita yang masih dalam ikatan perkawinan 
b. Seorang wanita yang masih dalam iddah. 



17. Li'an (sumpah) 

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap isteri maka 
seketika itu putuslah pernikahan antara suami isteri tersebut 
dan dilarang bagi suami untuk menikahi kembali atau merujuk 
kepada bekas isterinya itu untuk selama-lamanya. 
Sumpah li'an disebut dalam Al-Qur'an Surat An Nur ayat 6-7 : 

,/.z " / •J/,J • 1:h;1 'j.;,J. (.! f) d0 :t / . ~ / /. // ·~ .,,,,. ·-~ r,,,,4, ""J~f-\~ ~ ~-'~''="'!,,_)I 0-"°->:! ~~J,, 

/ " - LtJ"' u."' ' ~ l ' ' , /. ' / ~ / " // ,, / , "" --: 
• ~ .) .., \ • 0...:.,., \ ~ u Cl .).. '::. "--' " ~ ""'-- ) 0 ,,.l '':":. .!} 

-// / // /., \..:.. ......... \-;;,,, 
/.. /. ~/ / /" //' //'f///,J / .~t''/ 

· ~~~'~u'cf u\ ~..:U\~:~'-'\ ~·#·~'A -/'/ / / / - / / ~ 

C V-1 ..,)J,) 

Artinya: 
"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina) padahal 
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka 
sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah 
dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang
orang yang benar. Dan sumpah kelima : bahwa la 'nat Allah 
atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta". 
Yang dimaksud dengan li'an ialah sumpah seorang suami 
dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama) untuk 
memperkuat tuduhannya bahwa isteri telah melakukan 
perzinaan. 
Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri 
dengan kalimat : 
"Semoga Allah melaknatnya apabila ia tidak benar dalam 
tuduhannya". 
Akibat dari pada li'an suami, timbul beberapa hukum, yaitu : 
a. Dia tidak disiksa (dipukul) 
b. Si isteri wajib disiksa (dipukul) 
c. Suami isteri bercerai selama-lamanya 
d. Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami. 

17 



Untuk melepaskan isteri dari siksaan, dia boleh membalas li'an 
suaminya itu. 
Berdasarkan firman Allah SWT : 

Artinya: 
"lsterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat 
kali sumpah atas nama Allah, sesungguhnya suaminya benar
benar termasuk orang yang berdusta. dan (sumpah) yang ke 
lima: bahwa /a'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk 
orang-orang yang benar". (An Nur ayat 8-9). 

18. Wall dalam Perkawinan 
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Pernikahan harus dengan wali, apabila dilangsungkan 
pemikahan tidak dengan wali atau orang yang menjadi wali 
bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah. 
Tidak sah nikah melainkan dengan wali, dan dua orang saksi 
yang adil. 
Adapun wali itu tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan 
wali muhakam. 

a. Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga 
calon mempelai wanita yaitu : 
1) ayah 
2) ayah dari ayah dan seterusnya ke atas 

pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis 
pria murni, yaitu : 

3) saudara kandung 
4) saudara seayah 
5) anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah 



pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria 
murni, yaitu : 

6) saudara kandung dari ayah 
7) saudara sebapak dari ayah 
8) anak saudara kandung dari ayah 
9) dan seterusnya ke bawah 

b. Wali Hakim 
Yang dimaksud wali hakim adalah orang yang diangkat oleh 
Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu 
pernikahan. 
Apabila seorang calon mempelai wanita : 
1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau 
2) Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, 

atau 
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria sedang 

wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau 
4) Wali berada di tempatjaraknya sejauh masafatul qasri 

(sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) 
yaitu 92.5 km atau 

5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak 
boleh dijumpai, atau 

6) Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak 
untuk menikahkan, atau 

7) Wali sedang melakukan ibadah haji/umroh. 

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut 
adalah hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah 
mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. 

c. Wali Muhakam 
Yang dimaksud wali muhakam ialah orang yang diangkat 
oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali 
dalam akad nikah mereka. 
Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan 
dengan wali hakim, padahal di tempat itu tidak ada wali 
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hakim, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali 
muhakam. Caranya ialah kedua calon suami isteri 
mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang 
hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan 
mereka. 

19. Kafaah dalam Perkawinan dan Hikmahnya 
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Pengertian kafaah antara laki-laki dengan perempuan adalah 
setingkat. Pengertian setingkat menurut hukum Islam ada lima 
macam, yaitu : 
a. Agama 
b. Merdeka atau hamba 
c. Perusahaan 
d. Kekayaan 
e. Kesejahteraan 

Kufu dalam perkawinan tidak menjadi syarat, asal saja masing
masin g pihak setuju atau tidak setuju. Kufu itu haknya 
perempuan dan walinya, kedua-duanya boleh melanggar 
haknya apabila mereka setuju. 

Pendapat ulama yang lebih kuat, berlakunya kufu itu ialah yang 
berkaitan dengan agama baik mengenai pokok agama seperti 
Islam dan bukan Islam maupun ketaatannya kepada agama. 
Tidak kufu orang ta'at beragama dengan tidak ta'at beragama. 
Tidak kufu orang yang baik dengan orang jahat. Tidak kufu 
orang yang berzina dengan orang yang tidak berzina. 



Artinya: 
11 Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang yang bukan 
Arab dan sebaliknya, dan tidak ada kelebihan orang putih 
dengan orang hitam dan sebaliknya, kecuali taqwa". 

Hikmah yang dapat digali dari kafaah ini, antara lain untuk 
kelestarian perkawinan itu sendiri, yaitu perlu keserasian hidup 
berumahtangga. 

20. Mah a r 

Tiap-tiap pernikahan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk 
membayar mahar maskawin atau mahar kepada isterinya. 

Firman Allah SWT : 

Artinya: 
11 Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kere/aan". (An 
Nisa: 4). 

Mas kawin dapat berupa uang. barang atau jasa. 
Kedudukan maskawin : 

a. Kewajiban suami kepada isteri 
b. Hak isteri bukan hak keluarga 
c. Se lama mas kawin belum dibayar suaminya tetap 

berhutang kepada isterinya. 
d. Selama mahar belum dibayar. si isteri boleh menahan 

dirinya apabila suaminya membawanya ke tempat tidur. 
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Mas kawin yang jumlahnya ditentukan atas persetujuan suami
isteri dan disebutkan dalam akad nikah dinamakan mahar 
musamma, artinya mas kawin yang ditentukan. Apabila jumlah 
mas kawin tidak ditentukan dalam akad nikah artinya akad 
nikah tidak disebut, maka yang harus dibayar oleh suami adalah 
mahar misil yakni mas kawin yang sama dimiliki oleh saudara
saudara perempuan dari isteri. 
Mas kawin boleh dibayar segera dan berhutang. Apabila terjadi 
perceraian sebelum terjadi hubungan kelamin mas kawin yang 
terhutang tersebut dibayar separuhnya dan apabila sudah 
dibayar, pihak isteri harus mengembalikan separuhnya. 

21. Perkawinan Antar Pemeluk Agama yang Berbeda 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat c disebutkan: 
"'Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 
dengan wanita yang tidak beragama Islam". 

Pada Pasal 44 disebutkan: 
"Seorang wanita Islam di/a rang melangsungkan perkawinan 
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". 

22. Perkawinan Wanita Hamil 

22 

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan 
pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil 
tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu 
kelahiran anaknya. 
Dengan dilangsungkannya perkawinan pad a saat wanita hamil, 
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang 
dikandung lahir. 



1. Pengertian Talak 

BAB Ill 
TALAK 

Talak menurut bahasa artinya adalah melepaskan ikatan 
perkawinan antara seorang suami dengan isteri dari pihak 
suami. Sebelum talak dilangsungkan, hendaknya suami 
mendengarkan dengan sepenuh hati bisikan dari Al-Qur'an 
yang maksudnya: 

Artinya: 
uKemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka 
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, 
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyakn. 
(An Nisa: 19). 
Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya: 
Dari lbnu Umar : Rasulullah bersabda : •aarang yang halal 
yang amat dibenci Allah ialah talaK'. 
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2. Macam-macam talak 

Talak bukahlah hal yang disukai hukum Islam, karena tujuan 
perkawinan bukan untuk bercerai, tetapi untuk membentuk 
keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Namun demikian 
apabila kehidupan suami isteri sudah demikian rapuh, Islam 
membuka pintu keluarnya dengan membolehkan perceraian 
agar masing-masing dapat membentuk hidup baru dalam 
suasana yang Jebih baik dan harmonis. 
Apabila talak sudah tidak dapat dielakkan lagi, Islam 
menganjurkan agar suami menjatuhkan dengan bentuk : 

a. Wajib, yaitu apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, 
sedang hakim memandang perkara keduanya sangat perlu 
supaya keduanya bercerai. 

b. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada 
isterinya dalam keadaan suci dan tidak melakukan 
hubungan kelamin sebelum dijatuhkan talak. 

c. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada 
isterinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, 
dimana suaminya telah melakukan hubungan kelamin 
sebelum menjatuhkan talak. 

3. Syarat-syarat Talak 

Menurut hukum Islam yang menjatuhkan talak terhadap 
isterinya, sah talaknya apabila memenuhi syarat sebagai 
berikut: 
a. Tidak dipaksa, atau 
b. Sehat akal/tidak gila, atau 
c. Tidak dalam keadaan mabuk (disengaja) 

4. Rukun Talak 
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Dilihat dari segi cara seseorang mengucapkan lafaz, ada dua 
macam, yaitu : 



a. Talak sharih. 
Talak sharih, ialah talak yang diucapkan suami secara tegas 
dan terang dengan kata-kata talak. 
Rukun sharih ada 4 (empat), yaitu : 
1) Yang menalak 
2) Yang ditalak 
3) Niat (talak) dan 
4) Sigh at (lafaz) 

b. Talak Kinayah. 
Talak kinayah, ialah talak yang diucapkan suami tanpa 
menggunakan kata-kata secara tegas tetapi dengan 
sindiran yang diartikan talak. 
Rukun talak kinayah ada 4 (empat), yaitu : 
1) Yang menalak 
2) Yang ditalak 
3) Niat (talak) dan 
4) Sighat (lafaz) 

5. Bentuk-bentuk Talak 

Dilihat dari segi boleh atau tidak suami merujuk kembali 
isterinya sesudah menjatuhkan talak, maka bentuk talak ada 
3 (tiga) macam, yaitu: 

a. Talak Raj'i 
Talak raj'i, ialah talak satu atau dua tanpa iwadh yang dalam 
masa iddah suami dapat merujuk kembali (tanpa akad) 
kepada isterinya. 

b. Talak bain sughra 
Talak bain sughra, ialah talak satu atau dua (baik dijatuhkan 
sekaligus atau berturut-turut) disertai dengan iwadh dari 
isteri kepada suami yang dengan akad nikah baru suami 
dapat kembali kepada bekas isterinya. 
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a. Talak bain kubra 
Talak bain kubra, ialah talak tiga, suami tidak dapat kembali 
kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu kawin 
dengan orang lain dan melakukan hubungan kelamin, 
kemudian diceraikan olehnya serta habis masa iddahnya. 

6. Ta 1 lik Talak 

Ta'lik talak, ialah perjanjian yang diucapakan oleh calon 
mempelai pria setelah akad nikah yang digantungkan kepada 
suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang 
akan datang. Apabila janji itu dilanggar, maka si isteri tidak 
senang, lalu ia mengadu ke Pengadilan Agama dan diterima 
pengaduannya dengan membayar iwadh. 

7. Akibat Perceraian 
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Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan 
hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal 
dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 
1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 
2) Ayah 
3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 
5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping 

dari ibu 
6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping 

dari ayah. 
b. Anak yang mumayyiz berhak memilih untuk 

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. 



BAB IV 
KHULU' (TALAK TEBUS) 

1. Pengertian Khulu' 

Khulu' menurut etimologi berarti nyopot atau melepas. 
Terminologi khulu' ialah talak yang diucapkan oleh suami, 
dengan kesanggupan membayar sesuatu dari pihak isteri 
kepada suami. Perceraian semacam ini diperbolehkan oleh 
hukum Islam. 
Khulu' disebutkan dalam Al-Qur'an : 

Artinya: 
"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang 
telah kamu berikan kepada meraka, kecuali kalau keduanya 
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 
Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas 
keduanya untuk tentang bayaran yang diberikan oleh isten 
untuk menebus dirinya". (Al Baqarah : 229). 

Talak tebus boleh dilakukan baik waktu suci maupun sewaktu 
haid, karena biasanya talak tebus terjadi atas kemauan isteri, 
tetapi ulama yang lain berpendapat bahwa talak tebus boleh 
dilakukan hanya oleh isteri saja. Semua ulama Fiqh 
berpendapat bahwa pihak isteri tidak boleh memaksa suami 
untuk menerima permintaan talak tebus. 
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2. Pengertian Fasakh 

Fasakh makna aslinya ialah merusak sedangkan maksudnya 
ialah perceraian disebabkan pihak suami atau isteri tidak dapat 
berfungsi sebagai suami atau isteri dengan baik. 

3. Murtad 

Murtad ialah, keluar dari Islam 
Apabila salah seorang, baik pihak suami maupun pihak isteri 
murtad perkawinannya batal demi hukum. 

4. Fasid 

Fasid ialah, suatu perkawinan yang melanggar ketentuan 
Islam, yaitu : 
a. Suami melakukan perkawinan sedang ia masih mempunyai 

isteri empat orang. 
b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang sudah dili'an. 
c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dicerai 

talak tiga. 
d. Perkawinan dilakukan antara dua orang bersaudara atau 

hubungan nasab terdekat. 
e. Perkawinan sesusuan, semenda. 
f. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali. 
g. Perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak. 

5. Syiqaq 
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Makna aslinya ialah belah dua. Yang dimaksud adalah talak 
yang dijatuhkan oleh hakamain yang ditunjuk oleh hakim yang 
diserahi untuk menyelesaikan percekcokan yang sudah 
memuncak. 



1. Pengertian lddah 

BAB V 
ID DAH 

lddah ialah, masa menanti yang diwajibkan atas perempuan 
yang diceraikan suaminya baik cerai hidup maupun cerai mati 
guna untuk diketahui kendungannya berisi atau tidak. 
Perempuan yang diceraikan suaminya adakalanya hamil dan 
ada kalanya tidak. 

2. Masa (lamanya) lddah 

Perempuan yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu 
atau iddah kecuali sebelum dukhul dan perkawinannya putus 
bukan karena kematian suaminya. Waktu tunggu bagi seorang 
janda ditentukan sebagai berikut : 
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun 

sebelum dhukul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga 
puluh) hari. 

b. Apabila perkawinan putus kerena perceraian, waktu tunggu 
yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi 
yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan. 

d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda 
tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan 
sampai melahirkan. 

Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena 
perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya 
belum dhukul. 
Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang 
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan 
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Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi 
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu 
tunggu dihitung sejak kematian suaminya. 
Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu 
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 
tiga kali suci. 
Waktu tunggu isteri yang pernah haid sedang waktu menjalani 
iddah tidak haid dan tidak menyusui, maka iddahnya selama 
satu tahun, akan tetapi apabila dalam waktu satu tahun tersebut 
ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. 
Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena 
khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak. 

3. Kewajiban Suami Selama lddah 
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Suami berkewajiban menanggung nafkah isteri selama masa 
iddah menurut kemampuannya yang ditetapkan oleh 
Pengadilan Agama. lsteri yang sedang beriddah wajib menetap 
di tempat suami isteri bertempat tinggal, sampai selesai 
iddahnya. 



1. Pengertian Rujuk 

BAB VI 
RUJUK 

Rujuk ialah mengembalikan isteri yang telah ditalak kepada 
perkawinan yang asal sebelumnya diceraikan. 

2. Hukum Rujuk 

a. Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorang isterinya 
sebelum dia sempumakan pembagian waktunya terhadap 
isterinya yang ditalak. 

b. Haram, apabila terjadi dari sebab rujuknya itu menyakiti si 
isteri. 

c. Makruh, apabila diteruskan perceraian lebih baik bagi 
keduanya. 

d. Jaiz (boleh) hukumnya asal rujuk. 
e. Sunnah, memperbaiki keadaan isteri dan sangat berfaedah 

bagi keduanya. 

3. Rukun Rujuk 

a. lsteri 
1) lsteri sebelum ditalak sudah dicampuri, karena apabila 

belum dicampuri, isterinya tidak ada iddah. 
2) Yang dirujuk itu jelas orangnya. 
3) Talak raj'i 
4) lsteri dalam waktu iddah 

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu. 

b. Suami 
1) Suami tidak dipaksa. 
2} Saksi. 
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Ada 2 (dua) pendapat ulama tentang saksi rujuk 
Sebagian ulama berpendapat wajib, sebagain yang lain 
sunnat. 

c. Sighat (lafaz) ada 2 (dua) macam, yaitu: 
1) Dengan terang-terangan (sharih) seperti : ·saya rujuk 

kepada kamu·. 
2) Dengan sindiran (kinayah) seperti: uSaya pegang kamu· 

4. Rujuk dengan Perbuatan (Campur) 

Ada beberapa pendapat ulama rujuk dengan perbuatan yaitu: 
a. Imam Syafi'i berpendapat tidak sah rujuk dengan perbuatan 

karena di dalam ayat rujuk itu harus dipersaksikan, 
sedangkan rujuk dengan perbuatan tidak disaksikan. 
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b. Ulama lain (terutama Imam Abu Hanifah) berpendapat 
bahwa rujuk dengan perbuatan sah dengan alasan : 

Artinya: 
"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu". (Al Baoarah : 228). 

Mencampuri isteri yang sedang dalam masa iddah raji'iyah 
itu halal bagi suami yang menceraikannya, karena dalam 
ayat tersebut disebutkan suami. Demikian pendapat Imam 
Abu Hanifah. 



DAFTAR TIM PENYUSUN 
MODUL PENINGKATAN KETERAMPILAN 

PEGAWAI PENCATAT NIKAH 

1. Pengarah 

(PPN) 

: Oirjen Simas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji. 

2. Penanggung Jawab: 1. Oirektur Urusan Agama Islam 

3. Ketua 

4. Sekretaris 

5. Anggota 

2. Sekretaris Oitjen Simas Islam 
dan Penyelenggaraan Haji 

: Ors. H. Muchtar Ali, M, Hum. 

: H. Abdul Qadir, SH, M, Hum. 

: 1. Ors. H. Mashuri 
2. Ors. H.Z. Muttaqin 
3. H.Ali Oarokah Hasyim, S,Ag 
4. H. Tri Satyaries Rudyanto, SH 
5. H.M. Edy Anshori 
6. H. Oaim P. Masulean 
7. H. Paino 
8. Hj. Sri Hayati 
9. Hj. Suharti 
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DAFTAR KEPUSTAKAAN 

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Departemen Agama). 

2. Al-Fiqh 'Alal Mazahibil Arba'ah, At-Jazuri. 

3. Subulus Salam, Muhammad bin Ismail Al-Yamani. 

4. Fiqhas Sunnah, Sayid Sabiq. 
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