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BAB III

KONSEP TALAK DAN FATWA MUI DALAM TATA HUKUM

INDONESIA

A. Talak

1. Pengertian talak

Secara etimologi kata al-thalâq merupakan bentuk mashdar dari

kata thalaqa (fi'l al-mâdhiy) - yathluqu (fi'l al-mudhâri'), berarti : lâ qayda

'alaihâ wa kadzalika al-khaliyyah 1 (tidak ada ikatan atasnya dan juga

berarti meninggalkan). Dengan redaksi lain, 'Ali ibn Muhammad Al-

Jurjaniy (W. 816 H) 2 mengemukakan pengertian etimologi dari kata al-

thalâq itu dengan: Izâlat al-qayd wa al-takhliyyah (menghilangkan ikatan

dan meninggalkan). Hal senada juga disebutkan oleh al-Ashfahâni (W. 502

H) bahwa thalâq berarti al-Takhliyah (meninggalkan).3 Dalam pengertian

etimologi, kata al-thalâq tersebut digunakan untuk menyatakan:

"melepaskan ikatan secara hissiy, namun 'urf mengkhususkan pengertian

al-thalâq itu kepada: "melepaskan ikatan secara ma'nawiy"4

1 Ibn Manzhur, Lisân al-'Arab, (Beirut: Dâr Ihyâ` al-Turâts al-'Arabiy, 1992), cet. ke-
2, Jilid 8, hlm. 188

2 ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, Kitâb al-Ta'rîfât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1998), cet. ke-3, hlm. 141. Lihat juga: Muhammad Rawwas Qal'ahjiy dan Hamid
Shadiq Qinyabiy, Mu'jam Lughah al-Fuqahâ`; 'Arabiy-Ingliziy Divorce Repudiction, (Riyadh:
Dâr al-Nafâ`is, 1988), hlm. 281

3 Husain Ibin Muhammad Al-Râghib al-Asfahâni, Al-Mufradât fi Gharîb al-Qur’ân,
(t.tp, Maktabah al-Nazzâr al-Bâz, t.th), Juz 2, hlm. 39

4 Wahbah Al-Zuhayliy (selanjutnya disebut al-Zuhayliy), al-Fiqh al-Islâmiy wa
Adillatuh, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1989), cet. ke-3, Jilid 7, hlm. 356
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Menurut Ahmad al-Ghundûr kata thalâq merupakan kata yang

digunakan oleh orang Jahiliyah untuk menyebut perpisahan suami istri dan

setelah Islam datang kata thalâq tetap digunakan.5

Sedangkan pengertian talak secara terminologi disebutkan oleh para

ulama sebagai berikut :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan talak dengan “menanggalkan ikatan

pernikahan, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan

datang dengan lafazh tertentu”.6

b. Ulama Malikiyah mendefinisikan talak dengan “Suatu sifat hukum

yang mengangkat kehalalan bersenang-senang antara seorang suami

dengan isterinya”.
7

c. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan talak dengan “Melepaskan ikatan

pernikahan dengan lafaz talak atau semisalnya”.8

d. Menurut ulama Hanabilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan

atau sebagiannya.9

5 Ahmad al-Ghundûr, al-Thalâq fi al-Syarî’at al-Islâmiyah wa al-Qânûn, (Mesir: Dâr
al-Ma’ârif, t.th), hlm.32. baca juga Muhammad bin Abd al-Rahman al-Mubârakfuri, Tuhfat al-
Ahwazi bi Syarh Jâmi’ al-Turmuzi, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), Juz 4, hlm. 285

6 Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasaniy, Bada’i’ al-Shana’i’, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 2010),  Juz 3, hlm. 103. Muhamamd Amin (Ibnu 'Abidin), selanjutnya disebut Ibn
Abidin Hasyiyah Radd al-Mukhtâr 'Ala al-Durr al-Muhtâr (Hasyiyah Ibn 'Abidin), (Beirut:
Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3, hlm. 226.

7 Abdullâh bin Muhammad al-Haththâb al-Mâliky, Mawâhib al-Jalîl Syarh
Mukhtashar Khalîl, (Moritania: Dâr al-Ridwân, 2010), Juz 4, hlm. 43. Baca juga ‘Abd al-
Rahman al-Jaziriy, (selanjutnya disebut al-Jaziriy) al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah,
(Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), Jilid 4, hlm. 279

8 Khathîb Al-Syarbini, Mughni al-Muhtâj, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1415 H), Juz 3, hlm.
279

9 'Abdullah bin Ahmad bin Qudâmah, al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal
al-Syaibani, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1405 H), Juz 8, hlm. 234
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e. Menurut ulama Ja’fariyah talak adalah Menghilangkan ikatan

pernikahan dengan lafaz “thâliq” atau yang semakna.10

f. Menurut ulama Zaidiyah talak adalah perkataan tertentu atau yang

semakna dari orang tertentu yang memutuskan hubungan pernikahan.11

Menurut Muhammad al-Basûs kalimat masa sekarang dalam

definisi Hanafiyah berarti talak ba’in sedangkan masa yang akan datang

adalah talak raj’i karena dengan talak raj’i pernikahan belum putus secara

total sampai habisnya masa ‘iddah.12 Menurut 'Abd al-Rahman al-Jaziri (W

1360 H), tidak dikedepankannya secara eksplisit kalimat atau istilah

bermakna raj’i dan bâ’in dalam definisi yang dikemukakan oleh ulama

Syafi’iyah dapat merangkum kedua kategori talak tersebut disebabkan,

karena menurut ulama Syafi’iyah talak raj’i itu juga mengangkat ikatan

pernikahan sehingga seorang suami yang menjatuhkan talak raj’i terhadap

isterinya maka ia tidak boleh menyetubuhinya sampai suami tersebut telah

merujukinya, baik dengan lafal sharîh atau kinâyah.13 Sedangkan menurut

ulama Malikiyyah, apabila suami meniatkan untuk rujuk ketika

menyetubuhi isterinya itu maka rujuknya sudah dianggap sah. Bahkan para

ulama di kalangan Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ketika

10 Muhammad bin Jamaludin al-Amili dan Zainudin al-Amili, Al-Raudhah al-Bahiyah
Syarh al-Lum’ah al-Dimasyqiyah, (Beirut: Muassisah al-A’lami, t.th), Juz 2, hlm. 142

11 Ahmad Yahya al-Murtadhâ, al-Bahru al-Zakhâr, (Beirut: Muassisah al-Risalah,
t.th), Juz 3, hlm. 52

12 Muhammad al-Basûs, al-Isyhâd ala al-Thalaq wa al-Raj’ah wa Tathbîquha fi al-
Mahakim al-Syar’iyah fi Qitha’ Ghaza, (Ghaza: al-Jâmi’ah al-Islâmiyah Ghaza‘Imâdat al-
Dirâsât al-Ulya, 2010), hlm. 57

13 Al-Jaziriy op. cit., hlm. 278
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suami menyetubuhi isterinya  yang sedang berada dalam masa ‘iddah maka

sudah dianggap sudah rujuk, meskipun ia tidak meniatkan untuk itu.14

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, baik dalam bentuk raj’i

maupun bâ’in, dengan lafal-lafal yang ditentukan, baik dalam bentuk

sharîh (jelas) misalnya, “saya ceraikan engkau” maupun kinâyah (sindiran)

misalnya, “pulang engkau kerumah orang tuamu”, dengan niat

menceraikan, sehingga antara kedua orang tersebut tidak dihalalkan lagi

untuk "bersenang-senang".

2. Dasar Hukum talak

Talak disyari’atkan dalam agama Islam, mendapatkan legalitas

syara’. Dasar pensyariatan hukum talak terdapat dalam al-Quran dan

Sunnah, serta disepakati Ulama dalam bentuk ijmâ’.

Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam al-Quran adalah

firman Allah SWT dalam surat al-Thalâq ayat 1:

                   
        

         
       

14 Ibid., hlm. 279
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“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah
kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya
(yang wajar) dan hitunglah waktu ‘iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan
janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan
perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang
baru”. 15

Ayat di atas menjelaskan aturan tentang waktu dan tatacara

menjatuhkan talak, kepada Nabi Muhammad SAW. Meski yang di-khithâb

dalam ayat hanya Nabi Muhammad SAW, menurut para mufassir, hukum

yang terdapat dalam ayat itu tetap berlaku bagi umatnya.

Dalam mengomentari pengkhususan khithâb terhadap Nabi

Muhammad SAW dalam ayat di atas, Abu Bakar, yang dikutip Abu Bakr

Ahmad al-Razi al-Jashshash (W.370 H), mengemukakan sebagai berikut:

"Abu Bakar berkata: Pengkhususan khithâb ayat terhadap Nabi Muhammad
SAW membawa beberapa kemungkinan pengertian; a) Sudah diketahui
bahwa hukum atau ketentuan apa saja yang ditujukan kepada Nabi
Muhammad SAW, juga ditujukan kepada umatnya. Sebab umatnya tersebut
diperintahkan untuk mengikuti apa saja yang diperintahkan kepada Nabi
SAW, kecuali beberapa hal yang dikhususkan kepada Nabi SAW. b) Pada
awal potongan ayat tersebut, di taqdirkan kalimat: Yâ ayyuhâ al-Nabiy qul
li ummatik idzâ thallaqtum al-nisâ'….(Hai Nabi, katakanlah kepada
umatmu: Apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu…), dan c) Biasanya,
apabila yang di-khithâb itu adalah Pemimpinnya, maka pengikutnya telah
termasuk di dalamnya”.16

Menurut Abu Bakar, khithâb-nya dikhususkan kepada Nabi

Muhammad SAW, tetapi berlaku bagi umatnya.

15 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Adhi Aksara
Abadi Indonesia, th.2011, hlm. 816

16 Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jashshash, Ahkâm al-Qur`ân, (Beirut: Dâr al-Fikr,
1993), Jilid 3, hlm. 677
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Muhammad Sulaiman 'Abdillah al-'Asyqar dan Ibn Katsir

berpendapat bahwa didahulukannya khithâb kepada Nabi Muhammad

SAW hanya berfungsi sebagai penghormatan dan memuliakan Nabi

Muhammad SAW. Ketentuan yang terdapat dalam ayat di atas, menurut

kedua mufassir tersebut, juga berlaku bagi umatnya, sebab setelah khithâb

itu ditujukan kepada Nabi SAW, Allah SWT menunjukannya kepada Nabi

SAW dan umatnya, yaitu dengan menggunakan khithâb plural pada kata

"thallaqtum".17

Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 231:

               
             
            
               
 

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya,
maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan
cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Janganlah kamu jadikan hukum-

17 Muhammad Sulayman 'Abdillah al-'Asyqar, Zubdat al-Tafsîr, (Riyadh: Maktabah
Dâr al-Salâm, 1994), hlm. 748. Lihat Juga: 'Imad al-Din Abi al-Fida' Isma'il Ibn Katsir
(selanjutnya disebut Ibn Katsir), Tafsîr al-Qur`ân al-'Azhîm, (Riyadh: Maktabah Dâr al-Salâm,
1994), Jilid 4, hlm. 484
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hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah
memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan
bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu”. 18

Dalam ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa seorang suami

yang menjatuhkan talak kepada isterinya hendaklah tidak menganiaya

isterinya dengan cara mengupayakan agar isterinya berada dalam masa

'idah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan kritikan terhadap

kasus yang dipraktekkan oleh Tsabit ibn Basyar, seorang laki-laki dari

golongan Anshar, ia menjatuhkan talak isterinya ketika masa ‘iddah-nya

tinggal dua atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada isterinya, kemudian ia

kembali menjatuhkan talak isterinya untuk yang kedua, dan begitu

seterusnya sehingga isterinya tersebut selalu berada dalam masa ‘iddah19

selama sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. karena itulah

Allah menurunkan ayat di atas. Demikian asbâb al-nuzûl ayat tersebut

menurut Al-Suddy.20

Dua ayat di atas secara eksplisit menjelaskan bahwa talak

disyari’atkan dan mendapat legalitas dari Syâr'i. Banyak ayat-ayat yang

18 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit hlm. 46
19 'Iddah adalah suatu masa yang mana pada masa itu seorang perempuan menunggu

dan terlarang untuk menikah setelah suaminya wafat atau menceraikannya. Lihat: Sabiq, Fiqh
As-Sunnah, Penerj. Abdurrahim, Masrukhin, Terj. “Fikih Sunnah 4”, Jakarta: Cakrawala
Publishing, cet. I, 2009, hlm. 277

20 Muhammad 'Ali al-Sayis, Tafsîr Âyât al-Ahkâm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah,
t.th.), Jilid 1, hlm. 154
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menjelaskan tentang talak, terutama yang cukup jelas adalah ayat-ayat yang

menguraikan tentang masa ‘iddah.21

Di antara hadis Rasulullah yang menjelaskan perceraian adalah:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ ِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ َوَعنْ  َوَال ،نَِكاحٍ قَْبلَ طََالقَ َال :أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ

22)(رواه ابن ماجةِمْلكٍ قَْبلَ ِعْتقَ 

Artinya : "Dari Miswar bin Makhramah r.a, bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda: Tidak ada talak sebelum pernikahan, dan tidak memerdekakan
budak sebelum ada kepemilikan" (H.R. Ibnu Majah).

Hadis di atas menjelaskan bahwa talak dapat dijatuhkan setelah

adanya akad pernikahan dan tindakan memerdekakan budak baru dapat

berlaku dan mempunyai konsekuensi hukum apabila telah ada kepemilikan.

Hal itu berarti bahwa talak mendapat legalitas dari syara’.

Begitu juga hadis Nabi SAW yang lebih kurang semakna dengan

hadis di atas, yaitu:

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ ُشَعْیبٍ نِ بْ َعْمِروَعنْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ َال :َعْن أَبِیِھ َعْن َجدِّ

یَْملِكُ َال فِیَمالَھُ طََالقَ َوَال ،یَْملِكُ َال فِیَمالَھُ ِعْتقَ َوَال ،یَْملِكُ َال فِیَماآَدمَ ِالْبنِ نَْذرَ 

23)(أخرجھ أبوا داود

21 Ketentuan tidak adanya 'iddah isteri yang belum disetubuhi terdapat dalam surat al-
Ahzâb [33] ayat 49. 'Iddah perempuan yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari
ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 234. 'Iddah perempuan yang masih haid dan tidak
ditinggal mati adalah tiga kali qurû' (menurut ulama Syafi'iyyah berarti suci dan menurut
ulama Hanafiyyah berarti haid) ditetapkan dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228. 'Iddah
perempuan hamil (sampai melahirkan) ditetapkan dalam surat al-Thalâq [65] ayat 4.

22 Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhamad bin Yazid al-Qozwin, as-Sunan Ibn
Majah (juz 1). Nomor 2868, di tahqiq: Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqi, (Beirut: al-Maktabah
al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 1, hlm. 660
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"Dari 'Amru ibn Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa Nabi SAW
pernah bersabda: Tidak ada (kewajiban menunaikan) nadzar bagi anak adam (manusia)
terhadap nadzar yang belum ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak baginya terhadap apa
yang tidak ia miliki, dan tidak ada talak baginya terhadap apa yang tidak ia miliki " (H.R.
Abu Dawud).

Juga hadist Nabi SAW sebagai berikut:

نِ  نِ َع رَ اْب الَ ُعَم لََّم ، قَ ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ يِّ َص ِن النَّبِ ُض الْ :"، َع ِ أَْبَغ ى هللاَّ الِل إِلَ َح

24(رواه ابن ماجة)الطَّالقُ 

23 Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani', Sunan Abî Dâwud, di tahqiq
syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid 10, hlm. 259

24 Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, op.cit., h. 650 nomor 2018. Dalam sumber lain
disebutkan, hadits ini juga diriwayatkan Sunan Abu Dawud, juz 2, hlm. 255, nomor 2178, al-
Hakim (juz 2, hlm. 214, nomor 2794), ibn ‘Adi (juz 6, hlm. 461), al-Thabrani, dan al-Baihaqi
(juz 7, hlm. 322, nomor 14671)

Hadist ini riwayatnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya, juga al-
Baihaqi dalam kitab Sunan-nya, dan Ibn ‘Ady dalam kitabnya, al-Kamil, dari riwayat
Muhammad ibn Khalid, dari Mu’arrif ibn Washil, dari Muharib ibn Ditsar, dari Ibn ‘Umar ra.,
dari Nabi.

Dalam konteks ini, Ibn Abi Hatim dalam kitabnya, al-‘Ilal, menambahkan, riwayat
tersebut pada kesempatan yang berbeda juga dirawikan oleh Muhammad ibn Khalid (perawi
yang sama yang merawikan dengan sanad di atas), tapi dia merawikannya dari al-Wadhdhah
(bukan dari Mu’arrif ibn Washil, seperti yang dirawikannya pada sanad di atas), dari Muharib
ibn Ditsar, dari Ibn ‘Umar ra., dari Nabi.

Ibn Majah dalam kitab Sunan-nya, menambahkan, Muhammad ibn Khilid ini di saat
yang lain juga merawikannya dari ‘Ubaidullah ibn al-Walid dan Mu’arrif ibn Washil (secara
bersamaan), dari Muharib ibn Ditsar, dari Ibn ‘Umar ra., dari Nabi. Namun, yang jelas, semua
riwayat yang dikemukakan oleh Muhammad ibn Khalid di sini adalah berstatus maushul
(yakni tersambung sanadnya hingga narasumber pertama ”pencetus” matan, alias Nabi).

Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya, menambahkan, hadist ini dirawikan juga oleh
Ahmad ibn Yunus, dari Mu’arrif ibn Washil, dari Muharib ibn Ditsar, dari Nabi. Di sini, Ibn
‘Umar tidak disebutkan dalam rentetan perawi. Karena itu, maka status hadisnya adalah
mursal (sanadnya terputus di tingkatan perawi dari kalangan sahabat Nabi, dan langsung
meloncat kepada Nabi sebagai nara sumber pertama ”pencetus” matan). Riwayat mursal ini
dirawikan juga oleh Ibn al-Mubarak dalam kitabnya, al-Birr wa as-Shilah, dan Abu Nu’aim al-
Fadhl ibn Dukain, dari Mu’arrif ibn Washil, dari Muharib ibn Ditsar, dari Nabi.

Jadi, pada intinya, riwayat yang menyebutkan, ”Perkara halal yang paling dibenci
Allah adalah talak”, secara historitas teks dirawikan oleh dua perawi secara berbeda, yakni
dirawikan oleh Muhammad ibn Khalid al-Wahbi secara maushul, dan oleh Ahmad ibn Yunus
dirawikan secara mursal. Terhadap kedua sanad yang berbeda ini, para ulama ahli hadis
menegaskan bahwa yang terkuat dan bisa diterima validitasnya adalah riwayat Ahmad ibn
Yunus yang mursal. Ini ditegaskan oleh maestro-maestro kritikus hadis, seperti Abu Hatim dan
Abu Dawud. Sedangkan riwayat Muhammad ibn Khalid yang maushul dinyatakan sebagai
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"Diterima dari Ibn 'Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (H.R.
Ibnu Majah).

Hadis ini menggambarkan bahwa pada dasarnya talak tidak

dibolehkan kecuali didasarkan alasan yang tepat karena sesuatu yang

dibolehkan tidak mungkin dibenci.25

Juga hadis Nabi SAW berikut:

وِل عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما أنھ ِد َرُس طَلََّق اْمَرأَتَھُ َوِھَي َحائٌِض َعلَى َعْھ
أََل عُ  ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم ، فََس ِ َصلَّى هللاَّ لََّم ، هللاَّ ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وَل هللاَّ اِب َرُس ُن اْلَخطَّ ُر ْب َم

ى ْكھَا َحتَّ مَّ لِیُْمِس ا ثُ ْرهُ فَْلیُْرِجْعھَ لََّم : " ُم ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وُل هللاَّ َعْن َذلَِك ، فَقَاَل َرُس
سَّ ، تَْطھَُر ، ثُمَّ تَِحیَض ثُمَّ تَْطھَُر ، فَإِْن َشاَء  َل أَْن یََم أَْمَسَك بَْعَد َذلَِك ، َوإِْن َشاَء طَلََّق قَْب

ُ أَْن تُطَلََّق لَھَا النَِّساءُ  ةُ الَّتِي أََمَر هللاَّ 26(أخرجھ أبوا داود)فَتِْلَك الِعدَّ

"Diterima dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, yang mana
isterinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW. Kemudian ‘Umar
berkata: Aku menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah
menjawab: Suruh ia untuk merujukinya, kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia
suci kemudian haid kemudian suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum
disetubuhi. Itulah ‘iddah yang telah ditetapkan Allah untuk menjatuhkan talak para
wanita" (H.R. Abu Daud).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Ibn 'Umar tersebut, Rasulullah

SAW memberikan jalan keluarnya, sekaligus menjadi pedoman bagi umat

Islam pada umumnya. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyebutkan

secara jelas dan tegas bahwa talak boleh dilakukan. Oleh karena itu juga

dapat dipahami bahwa talak mendapat legalitas dari syara’.

Selain legalitas syara’ yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah,

para ulama juga telah menyepakati dalam bentuk ijmâ’ terhadap kebolehan

”bermasalah karena pada sanadnya terjadi idhthirāb (kesimpangsiuran)” (lihat al-Albani dalam
kitabnya, Irwa’ al-Ghalil).

25 Ibnu Abidîn, Op.cit , hlm. 228
26 Ibid, hlm. 228
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menjatuhkan talak tersebut. 27 Legalisasi yang diberikan oleh syara’

terhadap pensyari'atan talak itu juga didukung oleh dalil logika, apabila

kondisi antara suami dan isteri itu memburuk, sehingga suami dan isteri itu

dipaksa untuk mempertahankan perkawinannya, justru akan menimbulkan

ke-mafsadat-an dan ke-mudharat-an. Dalam kondisi seperti itu tidak logis

mempertahankan perkawinan tersebut, sebab hanya akan memperpanjang

situasi buruk, mafsadah dan ke-mudharat-an.28

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum asal dari

talak itu adalah mahzhûr (dilarang) kecuali dengan alasan-alasan yang

sudah masuk ke dalam kategori hâjah, 29 walau bagaimanapun, talak

disyari'atkan dalam Islam berdasarkan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW.

3. Macam-macam Talak

Dalam formulasi fikih, talak yang dijatuhkan seorang suami dapat

dikategorikan kepada beberapa bagian:

a. Ditinjau dari segi menjatuhkannya

1) Talak Sunnî

Secara umum, istilah sunnî yang terambil dari kata sanna-

yasunnu berarti “sesuatu yang diizinkan oleh Syâri'”. Jadi yang

dimaksud dengan talak sunnî adalah talak yang dijatuhkan sesuai

dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syara’.

27 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 357
28 Ibid.
29 Sabiq, op.cit., hlm. 207
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Menurut ulama Malikiyyah, yang dikemukakan oleh al-

Kasynawi, talak sunnî adalah talak yang dijatuhkan satu kali pada

waktu suci yang belum "disentuh" (disetubuhi) pada waktu suci itu,

bukan talak yang diiringi oleh masa haid yang mana ia menjatuhkan

talak pada waktu itu, kemudian ia tidak mengikutinya dengan talak

lain sampai habis masa ‘iddah-nya."
30

Lebih jelas, al-Kasynawiy 31 menguraikan 5 syarat yang

mesti terpenuhi untuk menyatakan bahwa talak tersebut termasuk

kategori talak sunnî, yaitu

a) Talak yang dijatuhkan itu hanya satu

b) Talak itu dijatuhkan pada waktu yang belum ia setubuhi

c) Talak yang dijatuhkan itu secara utuh, bukan sebahagiannya,

seperti separoh talak.

d) Talak tersebut tidak dijatuhkan kepada perempuan yang sedang

berada dalam masa ‘iddah talak raj’i. Jika ia mengiringnya

dengan talak lain pada masa ‘iddah-nya maka talak yang kedua

tersebut tidak dinamakan dengan talak sunnî.

e) Talak tersebut dijatuhkan kepada seorang wanita secara utuh,

bukan sebahagiannya, seperti tangannya saja.

Dalam formulasi fikih Syafi’iyyah terjadi perbedaan

pendapat dalam mendefinisikan talak sunnî tersebut. Sebahagian

30 Abu Bakr ibn Hasan al-Kasynawiy (selanjutnya disebut al- Kasynawiy), Ashal al-
Madârik, (Libanon: Dâr al-Fikr, t.th.), cet. ke-2, Juz 3, hlm. 139-140

31 Ibid
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ulama Syafi’iyyah mendefinisikan talak sunnî, yang dikemukakan

oleh Ahmad al-Hushari bahwa talak Sunnî adalah talak (yang

dijatuhkan kepada isteri yang telah) disetubuhi yang dijatuhkan

pada waktu suci yang belum disetubuhinya pada waktu suci

tersebut, bukan (dijatuhkan) pada waktu haid sebelumnya, wanita

itu tidak hamil, tidak anak kecil dan tidak pula wanita monopouse,

sementara ia ber-’iddah dengan qurû.
32

Menurut sebahagian ulama Syafi’iyyah yang lain, talak

sunnî adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah

disetubuhi, yang dijatuhkan pada waktu suci dan ia belum

disetubuhi pada waktu suci tersebut. 33 Adapun talak yang

dijatuhkan kepada isteri yang masih kecil (sebelum baligh), sudah

tua yang telah monopouse, hamil, atau isteri yang belum disetubuhi,

menurut kelompok ini, tidak dinamakan talak sunnî dan tidak pula

bid'i, tetapi antara keduanya.34

Menurut ulama Hanabilla, talak sunnî adalah: seseorang

menjatuhkan talak isterinya yang belum disetubuhinya (pada waktu

32 Ahmad al-Hushariy (selanjutnya disebut al-Hushariy), al-Wilâyah al-Washâyah, al-
Thalâq fi al-Fiqh al-Islâmiy li Ahwâl al-Syakhshiyyah, (Beirut: Dâr al-Jîl, 1992), cet. ke-2,
hlm. 653

33 Musthafa Dib al-Bugha, al-Tadzhîb fi Adillah min al-Ghâyah wa al-Taqrîb, (Beirut:
Dâr al-Fikr, 1983), cet. ke-2, hlm. 173

34 Mahmud Mathrajiy (selanjutnya disebut Mathrajiy), al-Majmû' Syarh al-
Muhadzdzab al-Imâm al-Nawawiy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000), Jilid 18, hlm. 277-278
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suci itu) satu kali, kemudian ia meninggalkan isterinya itu sampai

habis masa ‘iddah-nya .
35

Adapun ulama Hanafiyyah, mengklasifikasikan talak sunnî

tersebut kepada dua kategori, yaitu talak ahsan (lebih baik) dan

talak hasan (baik). Menurut mereka, talak ahsan adalah seseorang

menjatuhkan talak isterinya satu kali sebagai (talak) raj’i pada

waktu suci, yang mana pada waktu suci itu belum disetubuhinya

dan belum dijatuhi talak (sebelumnya), (talak itu) tidak dijatuhkan

pada waktu haid dan tidak pula disetubuhi dan ia meninggalkan

(tidak menyetubuhi) isterinya itu sampai habis masa ‘iddah-nya,

yaitu tiga kali haid jika isterinya itu merdeka, atau dua kali haid jika

isterinya itu budak.
36

Sedangkan talak hasan menurut mereka adalah seseorang

menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah disetubuhi sebanyak

tiga kali pada waktu tiga kali suci"
37

Jadi substansi yang membedakan antara kedua macam talak

sunnî yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyyah di atas terletak

pada jumlah talak yang dijatuhkan satu kali sampai habis masa

‘iddah-nya, talak sunnî itu dinamakan sunnî ahsan. Apabila

35 Al-Hasyariy, op.cit., hlm. 243
36 'Ala al-Din Abi Bakr ibn Mas'ud al-Kasaniy (selanjutnya disebut al-Kasaniy),

Badâ`i' al-Shanâ`i', (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Jilid 3, hlm. 88. Lihat juga: al-
Hasariy, Ibid., hlm. 212

37 Al-Marghinaniy, al-Hidâyah Syarh Bidâyah al-Mujtahid, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
'Ilmiyyah, 1990), Jilid 1, hlm. 247. Lihat Juga: al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 426
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dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci, dinamakan dengan

talak sunnî hasan.

Menurut ulama Hanafiyyah, pembeda antara talak sunnî

ahsan dan talak sunnî hasan tersebut didasarkan kepada riwayat

yang diterima dari Ibrahim al-Nakh'i yang menjelaskan bahwa para

sahabat Rasulullah SAW menyukai talak hanya satu sampai habis

masa ‘iddah isterinya.38 al-Kasaniy (W 587 H.) menjelaskan bahwa

talak sunnî ahsan, merupakan talak seorang suami hanya

menjatuhkan satu talak sampai habis masa ‘iddah isterinya, lebih

memberi peluang kepada suami tersebut untuk menyesali

tindakannya, dibandingkan talak sunnî hasan, seorang suami

menjatuhkan tiga talak pada tiga kali suci. Karena itu, menurut al-

Kasaniy, mesti dibedakan antara kedua macam talak sunnî

tersebut.39

Al-Marghinani (W. 539 H) menguraikan pembeda

klasifikasi talak sunnî itu dengan mengatakan bahwa hukum asal

dari talak itu adalah haram. Sebab talak tersebut memutuskan ikatan

pernikahan yang memuat dan sarat akan dimensi kemaslahatan

duniawi dan religi. Sedangkan pembolehan karena hâjjah hanya

sekedar melepaskannya saja (talak satu), bukan mengumpulkan

talak itu sampai tiga meskipun pada masa tiga kali suci40

38 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 88. Lihat Juga: al-Hushariy, op.cit., hlm. 212
39 Al-Kasaniy, op.cit hlm. 88
40 Ibid.
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Oleh karena itu, menurutnya, tidak dapat disamakan antara

talak sunnî ahsan, yaitu menjatuhkan satu talak, dengan talak sunnî

hasan di mana seorang suami menjatuhkan talak isterinya tiga kali

pada masa tiga kali suci.

Apabila diperhatikan formulasi fikih tentang talak sunnî

yang telah ditemukan oleh para ulama terdahulu, dapat disimpulkan

bahwa kategori talak sunnî ahsan versi ulama Hanafiyyah tersebut

jelas merupakan talak sunnî menurut Jumhur Ulama. Kategori talak

sunnî hasan versi ulama Hanafiyyah itu, sudah termasuk talak bid’î

menurut ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah.41

Adapun alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah yang

menyatakan talak yang dijatuhkan tiga kali pada waktu tiga kali suci

itu, termasuk talak sunnî, yaitu talak sunnî hasan adalah firman

Allah SWT dan Hadis Nabi SAW. Di antara firman Allah SWT

yang menjelaskan hal itu adalah terdapat dalam surat al-Thalâq ayat

1:

                 
“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar)…”. 42

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyuruh

Nabi-Nya untuk menjatuhkan talak isterinya pada waktu mereka

41 Al-Kasaniy, Ibid. Lihat juga: al-Hushariy, op.cit., hlm. 213 dan 244
42 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit hlm. 816



134

134

dalam masa‘iddah-nya. Menurut Hanafiyah, bukankah ‘iddah

mereka tiga kali suci dan oleh karenanya talak boleh dijatuhkan

setiap kali suci, asalkan pada waktu suci tersebut wanita itu belum

disetubuhinya.43

Menurut Hanafiyah pemahaman seperti itu didukung oleh

Hadis Nabi SAW berikut:

ھ ا أن ي هللا عنھم ر رض ن عم ىعن عبد هللا ب ائٌِض َعلَ َي َح ھُ َوِھ َق اْمَرأَتَ طَلَّ
 ِ وَل هللاَّ اِب َرُس ُن اْلَخطَّ ُر ْب أََل ُعَم لََّم ، فََس ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وِل هللاَّ ِد َرُس َعْھ
لََّم : "  ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وُل هللاَّ اَل َرُس َك ، فَقَ ْن َذلِ لََّم ، َع ُ َعلَْیِھ َوَس َصلَّى هللاَّ

َك ُمْرهُ فَْلیُْرِجْعھَا ثُمَّ لِیُمْ  ِسْكھَا َحتَّى تَْطھَُر ، ثُمَّ تَِحیَض ثُمَّ تَْطھَُر ، فَإِْن َشاَء أَْمَس
ا  َق لَھَ ُ أَْن تُطَلَّ ةُ الَّتِي أََمَر هللاَّ بَْعَد َذلَِك ، َوإِْن َشاَء طَلََّق قَْبَل أَْن یََمسَّ ، فَتِْلَك الِعدَّ

44(رواه ابو داود)النَِّساءُ 

"Diterima dari Ibn 'Umar, bahwa sesungguhnya ia menjatuhkan
talak isterinya, sementara isterinya itu dalam keadaan haid, pada
masa Rasulullah SAW. Lalu 'Umar ibn al-Khaththab menanyakan
hal itu kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW berkata kepada
'Umar Ibn al-Khaththab: Suruh ia dan hendaknya ia rujuk kepada
isterinya, kemudian hendaklah ia meninggalkannya sampai ia suci,
kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika ia mau
peganglah ia dan jika ia mau talak dia sebelum disetubuhi.
Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Alllah 'azz wa jall
untuk menjatuhkan talak pada wanita"

Menurut ulama Hanafiyyah tersebut, dijelaskan bahwa

Rasulullah SAW menyuruh 'Umar untuk merujuk isterinya pada

waktu suci. Apabila masa haid setelah masa suci telah berlalu,

Rasulullah menyuruhnya untuk memilih antara; tetap memegangnya

atau menceraikannya. Hal ini menurut mereka mengindikasikan

43 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 89
44 Abu Dawud, op. cit., hlm. 259
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bolehnya menjatuhkan talak sampai tiga kali pada waktu setiap kali

suci.

Di samping itu ulama Hanafiyah juga berdasarkan kepada

hadis Nabi SAW berikut:

نْ  دِ َع ِ َعْب الَ هللاَّ ھُ قَ َالقُ أَنَّ نَّةِ طَ ةٌ السُّ يَ تَْطلِیقَ اِھرٌ َوِھ يطَ رِ فِ اعٍ َغْی إَِذاِجَم فَ

إَِذاأُْخَرىطَلَّقَھَاَوطَھَُرتْ َحاَضتْ  َرتْ َحاَضتْ فَ اَوطَھُ َرىطَلَّقَھَ مَّ أُْخ دُّ ثُ تَْعتَ

45النسائي)(رواه بَِحْیَضةٍ َذلِكَ بَْعدَ 

"Diterima dari Abdullah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah SAW
pernah bersabda: talak sunnî adalah bahwa seseorang
menjatuhkan talak isterinya satu, sementara isterinya itu dalam
keadaan suci yang belum disetubuhi (pada waktu suci itu). Apabila
masa khaidnya telah berlalu dan telah datang pula masa sucinya,
ia mentalak lagi isterinya itu. Kemudian ia menunggu berlalunya
satu kali masa haid lagi"

Talak sunnî menurut ulama Zhahiriyyah, dikutip oleh

Ahmad Hushari adalah seorang suami menjatuhkan talak terhadap

isterinya pada masa suci yang belum disetubuhinya .
46

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, 47 talak sunnî juga

dijelaskan pada pasal 121 “ talak yang dibolehkan, yaitu talak yang

dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri

dalam waktu suci tersebut.

2) Talak bid’î

45 Al-Nasa`i, Sunan al-Nasâ`iy, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Jilid 3, hlm. 102
46 Al-Hushariy, op.cit., hlm. 246
47 KHI ini merupakan peraturan yang diberlakukan khusus bagi umat Islam Indonesia,

yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991
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Secara umum, istilah talak bid’î yang terambil dari kata

bada'a - yabda'u yang berarti 48ما نھى الشرع عنھ (sesuatu yang

dilarang syara’). Jadi yang dimaksud dengan talak bid’î adalah talak

yang dijatuhkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah

digariskan syara’.

Akan tetapi, dalam menjelaskan talak yang termasuk

dilarang dalam kategori syara’ itu, para ulama berbeda pendapat.

Ulama Malikiyyah mendefinisikan talak bid’î, sebagaimana yang

dikutip oleh Ahmad al-Hushari adalah yaitu talak yang tidak ada

satu syarat atau lebih dari syarat-syarat yang mesti ada

(sebagaimana yang telah dibahas pada syarat yang mesti ada pada

talak sunnî terdahulu).
49

Ulama Malikiyyah membagi talak bid’î kepada dua

pembagian, yaitu talak yang haram dijatuhkan dan talak yang

makruh dijatuhkan. Adapun kategori talak yang haram dijatuhkan

adalah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah disetubuhi,

yang memenuhi persyaratan berikut:

a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya dalam

keadaan haid atau nifas. Oleh karena menurut ulama

Malikiyyah, wanita haid atau nifas baru boleh melakukan

ibadah yang sifatnya ta'abudiyyah setelah ia mandi, di samping

48 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 425
49 Al-Hushariy, op.cit., hlm. 231
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telah habis keluar darah haid dan nifas. Ketika seorang suami

menjatuhkan talak kepada isterinya yang telah terputus darah

haid dan nifasnya dan belum mandi, hukumnya termasuk ke

dalam kategori ini, yaitu haram.

Adapun mengenai isteri yang tidak haid, seperti wanita

yang telah monopouse atau tidak/belum haid, termasuk kategori

talak bid’î yang diharamkan baginya, tidak ada dalam poin ini,

namun hanya pada dua bentuk yang terakhir.

b) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya tiga kali

pada satu tempat, baik isteri itu pada masa haid atau dalam masa

suci. Tentu saja menjatuhkan talak tiga kepada isteri ketika ia

berada dalam masa haid, berarti ia melakukan dua dosa

sekaligus, yaitu menjatuhkan talak dan kepada isteri yang

sedang berada dalam masa haid.

c) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada isterinya sebagai talak

saja, misalnya, seorang suami berkata kepada isterinya; Engkau

tertalak sebagian talak, atau suami tersebut menjatuhkan talak

kepada sebagian anggota tubuhnya saja, seperti suami tersebut

berkata: "tangan kamu tertalak."

Sedangkan yang termasuk talak bid’î yang makruh

dijatuhkan terwujud dengan dua syarat, yaitu: a) Suami tersebut

menjatuhkan talak isterinya pada masa suci yang telah
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disetubuhinya pada masa suci itu, dan b) Suami tersebut

menjatuhkan talak isterinya dua kali pada satu tempat.50

Menurut ulama Syafi’iyyah, talak bid’î itu terbagi dua,

yaitu:

a) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya yang telah disetubuhi

pada masa haid. Adapun sebab pengharaman menjatuhkan talak

dalam bentuk ini, karena akan memudharatkan istrinya itu

disebabkan ia akan ber-’iddah relatif lebih panjang.

b) Suami menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada

masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya di farj-nya (vagina).

Menurut pendapat terkuat dalam mazhab ini, menyetubuhi di

dubur (anus) juga termasuk dalam bentuk ini, karena ada

kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Karenanya akan

menyulitkan masa ‘iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau

dengan menggunakan qurû'. Ada kemungkinan suami itu akan

menyesal karena ia akan berpisah juga dengan anaknya. 51

Ulama Hanabilah sepakat dengan ulama Syafi’iyyah.52

Menurut ulama Hanafiyyah, sebagaimana yang dikutip oleh

Wahbah al-Zuhaili, adalah yaitu seorang suami menjatuhkan talak

50 Al-Jaziriy, op.cit., hlm. 300-301
51 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 430
52 Ibid., hlm. 431
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istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya

tiga pada masa satu kali suci. 53

Ahmad al-Hushari menguraikan pendapat ulama Hanafiyyah

tersebut, menurut mereka talak bid'î dapat diukur dari dua patron,

yaitu: a). Dari segi waktu, dan b). Dari segi jumlah talak yang

dijatuhkan.

Adapun dari segi waktu, terbagi kepada dua, yaitu:

1) Talak satu (raj'î) pada masa haid, jika isteri itu telah disetubuhi

baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini,

menurut mereka dapat memanjangkan ‘iddah.

2) Suami menjatuhkan talak isterinya yang masih/sudah haid

sebanyak satu kali (Raj’i) pada masa suci yang telah

disetubuhinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan

dalam bentuk ini, menurut mereka adanya kemungkinan

isterinya itu hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak

isterinya itu.54

Sedangkan dari segi jumlah talak, talak bid’î menurut

mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya,

yang merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu

53 Ibid., hlm. 462
54 Al-Hushariy, op.cit., hlm. 216-217
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kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan

dalam waktu sekaligus atau satu persatu.55

Menurut ulama Zhahiriyyah, sebagaimana dikemukakan

oleh Ibnu Hazm, yang dikutip oleh Ahmad al-Hushari adalah talak

bid’î ialah yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya

pada masa haidnya atau pada masa suci yang pada masa itu telah

disetubuhinya.
56

Para ulama sepakat menyatakan bahwa talak bid’î adalah

haram dan orang yang melakukannya dikenai dosa. Mengenai

akibat hukum yang ditimbulkan oleh talak bid’î ini, terjadi

perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat

bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak isterinya dengan

talak bid’î maka talaknya tersebut berlaku dan sah. Adapun alasan

yang mereka kemukakan adalah beberapa ayat yang bersifat umum

mengenai talak tersebut. Mereka juga melandaskannya kepada hadis

Nabi SAW berikut:

ھ ا أن ي هللا عنھم ر رض ن عم َق امْ عن عبد هللا ب ى طَلَّ ائٌِض َعلَ َي َح ھُ َوِھ َرأَتَ
 ِ وَل هللاَّ اِب َرُس ُن اْلَخطَّ ُر ْب أََل ُعَم لََّم ، فََس ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وِل هللاَّ ِد َرُس َعْھ
لََّم : "  ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ ِ َص وُل هللاَّ اَل َرُس َك ، فَقَ ْن َذلِ لََّم ، َع ُ َعلَْیِھ َوَس َصلَّى هللاَّ

َك ُمْرهُ  فَْلیُْرِجْعھَا ثُمَّ لِیُْمِسْكھَا َحتَّى تَْطھَُر ، ثُمَّ تَِحیَض ثُمَّ تَْطھَُر ، فَإِْن َشاَء أَْمَس
ا  َق لَھَ ُ أَْن تُطَلَّ ةُ الَّتِي أََمَر هللاَّ بَْعَد َذلَِك ، َوإِْن َشاَء طَلََّق قَْبَل أَْن یََمسَّ ، فَتِْلَك الِعدَّ

57(رواه ابو داود)النَِّساءُ 

"Diterima dari Ibn 'Umar, sesungguhnya ia menjatuhkan talak isterinya, yang
mana isterinya itu berada dalam keadaan haid, pada masa Rasulullah SAW.

55 Ibid., hlm. 217
56 Ibid., hlm. 247
57 Abu Dawud, op. cit., hlm. 228
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Kemudian Rasulullah berkata: Aku menanyakannya kepada Rasulullah SAW
tentang hal itu, maka Rasulullah SAW menjawab: Suruh ia untuk merujukinya,
kemudian hendaklah ia memegangnya sampai ia suci kemudian haid kemudian
suci. Jika ia mau peganglah atau ia talak sebelum disetubuhi. Demikianlah
‘iddah yang diperintahkan oleh Allah 'Azza wa Jalla untuk menjatuhkan talak
pada wanita"

Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa suatu ketika

'Umar menjatuhkan talak isterinya sementara isterinya itu dalam

keadaan haid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk

kepada isterinya kembali. Menurut mereka, hal itu mengindikasikan

bahwa talak yang dijatuhkannya adalah yang termasuk talak bid’î

itu telah berlaku.

Sebagian ulama Syi'ah, Zhahiriyyah, salah satu pendapat

Imam Ahmad, Ibn 'Aqil (W. 769 H), Ibn Taimiyyah (W. 728 H) dan

Ibn al-Qayyim (W. 751 H) (Hanabilah) berpendapat bahwa talak

bid’î itu tidak jatuh. Menurut kelompok ini, beberapa ayat Al-Quran

menjelaskan bahwa talak bid’î tidak berlaku dan tidak berkekuatan

hukum. Al-Quran justru melarang talak bid'î itu. Ayat menjelaskan

bahwa talak harus dijatuhkan pada saat isterinya dapat menjalankan

‘iddah. Allah SWT berfirman: "Talaklah mereka karena ‘iddah

mereka". Dalam memahami hadis tentang Ibnu 'Umar di atas

mereka justru memahaminya dengan alur pikir yang berbeda.

Menurut mereka, Rasulullah SAW menyuruh Ibn 'Umar untuk rujuk

itu bukan karena telah terjadi talak, tetapi Rasulullah SAW marah

dan menyuruhnya kembali. Jadi menurut mereka, kata فلیراجعھا
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dalam hadis tersebut, bukan rujuk dalam term fikih tetapi rujuk

dalam pengertian etimologis saja.

b. Dari segi boleh atau tidaknya rujuk:

1) Talak raj’i

Talak raj’i adalah talak satu atau dua yang mana seorang

suami masih boleh rujuk kepada isterinya itu meskipun isterinya itu

tidak rela, dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili (W. 1435 H)

adalah talak yang mana laki-laki itu memiliki hak kembali untuk

mengikat tali perkawinan kepada perempuan yang ditalaknya itu

tanpa memerlukan akad baru selama masih berada dalam 'iddah,

walaupun perempuan itu tidak rela. Hal itu terjadi setelah talak

pertama dan kedua yang tidak termasuk kategori bâ`in apabila telah

sempurna rujuk sebelum habis masa ‘iddah.
58

Ketentuan ini didasarkan kepada Firman Allah SWT dalam

surat al-Baqarah [2] ayat 229:

          
           
         
        
       

58 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 432
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu
mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, 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 tentang bayaran yang
diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.
59

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak raj’i adalah talak satu

atau talak pertama, talak dua atau talak kedua. Setelah suami

menjatuhkan talak satu atau talak pertama atau talak dua atau talak

kedua, maka sebelum habis mas ‘iddah-nya dia boleh rujuk kembali

kepada bekas isterinya tanpa akad nikah baru dan tanpa mahar.

Tetapi bila habis masa ‘iddah-nya, suami ingin berkumpul kembali

maka dilaksanakan akad nikah yang baru serta mahar yang baru.

Adapun akibat dari talak raj’i adalah: a). Bilangan talak

yang dimiliki suami berkurang. b). Ikatan perkawinan berakhir

setelah masa ‘iddah habis jika suami tidak rujuk. c). Suami boleh

rujuk dalam masa ‘iddah isterinya. d). Ulama Syafi’iyyah dan

Malikiyyah dalam salah satu pendapatnya mengatakan, haram bagi

suami melakukan hubungan suami isteri dalam masa ‘iddah

sebelum rujuk, karena mereka berpendapat bahwa dengan

terjadinya talak, seluruh hubungan dan ikatan suami isteri terputus.

Akan tetapi menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah, suami boleh

59 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 45
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saja menggauli isterinya dalam masa ‘iddah dan sikap ini dianggap

sebagai upaya rujuk dari suami.60

2) Talak bâ’in

Talak bâ’in terbagi dua, yaitu talak bâ’in shughrâ dan talak

bâ’in kubrâ. Adapun talak bâ’in shughrâ adalah talak yang

dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isterinya yang mana dengan

itu ia tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang

baru, dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili adalah talak yang mana

laki-laki itu tidak dapat kembali mengikat tali perkawinan kepada

wanita yang ditalaknya itu, kecuali dengan akad dan mahar yang

baru, talak tersebut terjadi sebelum disetubuhi atau atas harta atau

sindiran menurut ulama Hanafiyyah atau yang diputuskan oleh

hakim yang bukan karena tidak memberi nafkah atau dengan sebab

ilâ'.
61

Akibat hukum dari talak bâ’in shughrâ adalah: a). Suami

tidak boleh rujuk kepada isterinya, kecuali dengan akad dan mahar

yang baru, b). Bilangan talak yang dimiliki suami berkurang, c).

Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan

talak, d). Tidak saling mewarisi antara suami dan isteri apabila

meninggal salah satu dari keduanya.62

60 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 439
61 Ibid., hlm. 432
62 Ibid., hlm. 434-435
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Adapun yang dimaksud dengan talak bâ’in kubrâ adalah

talak tiga atau talak yang ketiga, yang dijatuhkan oleh seorang

suami kepada isterinya, suami tersebut tidak dapat kembali lagi

sebelum isterinya itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain,

malakukan hubungan intim dalam artian yang sebenarnya dan telah

pula diceraikan oleh suaminya yang baru itu, sebagaimana yang

dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah talak yang mana laki-

laki tersebut tidak dapat mengikat tali perkawinan dengan wanita

yang ditalaknya itu, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain

sebagai nikah yang benar dan telah melakukan hubungan intim

dalam artian yang hakiki kemudian laki-laki itu menceraikan wanita

tersebut atau ia mati dan telah habis pula masa ‘iddah-nya. Hal itu

terjadi setelah dijatuhkan talak tiga.
63

Adapun akibat hukum dari talak bâ’in kubrâ menurut ulama

fikih adalah terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri

setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan di

antara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa

‘iddah.64

4. Rukun dan Syarat Talak

63 Ibid., hlm. 432
64 Ibid., hlm. 441
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Rukun dan Syarat adalah keharusan yang mesti ada pada bentuk-

bentuk akad dan transaksi, untuk keabsahan talak juga mesti memenuhi

rukun dan syarat itu, konsekwensi yang ditimbulkan keduanya apabila tidak

terpenuhi dalam suatu akad atau transaksi, relatif sama, yaitu tidak sahnya

akad atau transaksi tersebut.

a. Rukun Talak

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penetapan

rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak itu yang dikemukakan

oleh al-Kasaniy adalah Rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan

terhadap makna talak, baik secara etimologi yaitu al-takhliyyah

(meninggalkan atau membiarkan), al-irsâl (mengutus) dan raf’ al-qayyid

(mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada lafal kinâyah,

atau secara syara’ yang menghilangkan halalnya ("bersenang-senang"

dengan) isteri dalam kedua bentuknya (raj’i dan bâ’in), atau apapun yang

menempati posisi lafal.
65

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa rukun talak

itu dalam pandangan ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu shighah atau lafal

yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'iy maupun

apa saja yang menempati posisi lafal-lafal tersebut.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat,

yaitu:

65 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 98
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a. Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang yang

menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya (kuasa hukumnya)

ataupun wali, jika ia masih kecil.

b. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang menjatuhkan talak

itu sengaja membacakan lafal-lafal yang termasuk kategori lafal sharîh

misalnya “ saya talak engkau” atau lafal kinâyah, misalnya “pulanglah

kamu kerumah orang tuamu” dengan niat menceraikan;

c. Isteri yang dihalalkan. Maksudnya, talak yang dijatuhkan itu mesti

terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.

d. Adanya lafal, baik bersifat sharîh ataupun termasuk kategori lafal

kinâyah.66

Adapun menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah, rukun talak itu

ada lima, yaitu:

a. Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu

hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak anak kecil yang

belum baligh dan talak orang gila tidak mempunyai kekuatan hukum.

b. Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama Syafi’iyyah

membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1) Lafal yang diucapkan secara sharîh dan kinâyah. Di antara yang

termasuk lafal sharîh adalah al-sarâh, al-firâq, al-thalâq dan setiap

kata yang terambil dari lafal al-thalâq tersebut. Sedangkan lafal

66 Menurut Ibn Juzay (ulama Malikiyah), rukun talak ada tiga, yaitu al-muthalliq
(suami), al-muthallaqah (isteri, dan al-shighah (lafal atau yang menempatinya secara hukum),
Lihat dalam: al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 361-362



148

148

kinâyah adalah setiap lafal yang memiliki beberapa pengertian,

seperti seorang suami berkata kepada isterinya: idzhabî (pergilah

kamu) atau ukhrujî (keluarlah kamu) dan lafal-lafal lain seperti itu,

sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya. Jadi menurut

mereka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami itu baru terakad

apabila di ucapkan dengan lafal-lafal yang sharîh ataupun lafal

kinâyah dengan meniatkannya untuk menjatuhkan talak.

2) Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara sharîh maupun

kinâyah, boleh saja melalui isyarat yang dipahami bermakna talak,

namun menurut kesepakatan ulama di kalangan Syafi’iyyah, isyarat

baru dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila

dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat tersebut juga

terbagi kepada sharîh dan kinâyah. Isyarat sharîh adalah isyarat

yang dapat dipahami oleh orang banyak, sementara isyarat yang

termasuk kategori kinâyah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh

sebagian orang. Penetapan dapatnya isyarat itu menggantikan

kedudukan lafal, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

67اإلشارة المعھودة لألخرس كالبیان باللسان

"Isyarat yang biasanya dapat dipahami sama kedudukannya dengan

penjelasan melalui lisan bagi orang-orang bisu"

67 Muhammad al-Zarqa`, Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah, (Damaskus, Dâr al-Qalam,
1996), cet. Ke-4, hlm. 351
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3) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua ini, apabila

suami tersebut menyerahkan (al-tafwîdh) kepada isterinya untuk

menjatuhkan talaknya. Misalanya seorang suami berkata kepada

isterinya: Thalliqî nafsak (talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu

menjawab: Thallaqtu (aku talak), talak isterinya itu telah jatuh.

Sebab dalam kasus seperti itu, isteri berkedudukan sebagai tamlîk

(wakil) dalam menjatuhkan talak.

Jadi dalam pandangan ulama Syafi’iyyah , lafal atau shighah

yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat terpenuhi melalui

ucapan dengan lafal yang sharîh atau kinâyah, isyarat bagi orang

yang bisu baik dengan isyarat yang sharîh maupun kinâyah,

ataupun melalui penyerahan menjatuhkan talak yang dikuasakan

oleh seorang suami kepada isterinya.

c. Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, lafal talak itu sengaja diucapkan.

Ulama Syafi’iyyah mengemukakan bahwa ada lima bentuk yang dikeragui

cacatnya kesengajaan, yaitu:

1) Salah ucapan. Misalnya, seorang suami yang isterinya bernama

Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan: Yâ Thâliq (wahai

yang ditalak). Kemudian suami tersebut mengatakan bahwa

lidahnya terpeleset (salah ucapan), talaknya tidak sah. Jadi apabila

seorang suami tersalah ucapannya  sehingga kata yang keluar itu

adalah kata talak atau lafal-lafal yang secara sharîh bermakna talak,

maka talaknya dianggap tidak sah.
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2) Ketidaktahuan. Apabila seorang suami mengatakan: "Hai wanita

yang ditalak" kepada seorang wanita yang disangkanya isteri orang

lain, ternyata wanita itu adalah isterinya sendiri,  menurut pendapat

Jumhur ulama Syafi’iyyah talaknya sah. Apabila orang 'ajam (non

arab) mengucapkan lafal talak, sementara ia tidak memahami

maksudnya maka talak itu tidak sah.

3) Bersenda gurau. talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda

gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,

sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad

lainnya

4) Adanya unsur paksaan. Adanya unsur keterpaksaan dapat

menghalangi keabsahan seluruh bentuk tasharruf kecuali

mengislamkan kafir harbi dan murtad. Oleh karena itu, talak yang

dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa tidak sah

dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut pendapat terkuat,

unsur paksaan yang menjadikan talak itu tidak diakui keabsahannya

hanya unsur paksaan yang termasuk kategori keterpaksaan absolut,

seperti ancaman bunuh dan lenyapnya harta, bukan keterpaksaan

relatif, seperti dikurung atau tidak diberi makanan. Ketentuan

tersebut berdasarkan kepada hadis Nabi SAW berikut:



151

151

 ُ ِ َعْن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاَّ وِل هللاَّ ْن َرُس ا َع ي " :َعْنھَُم تِ ْن أُمَّ َع َع َ َوَض إِنَّ هللاَّ

68(رواه ابن ماجة)اْلَخطَأَ َوالنِّْسیَاَن َوَما اْستُْكِرھُوا َعلَْیھِ 

"Diterima dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW bahwa ia bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT mengangkatkan dari umatku dari sifat
tersalah, lupa dan apa saja yang dipaksakan kepadanya" (H.R. Ibnu
Majah).

5) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Gilanya

seseorang dapat menghalangi keabsahan dari seluruh bentuk

tasharuf. Ketentuan tersebut didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ َعائَِشةَ َعنْ  ِ َصلَّى هللاَّ :ثََالثَةٍ َعنْ اْلقَلَمُ ُرفِعَ :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

بِيِّ َوَعنْ ،یَْبَرأَ َحتَّىاْلُمْبتَلَىَوَعنْ ،یَْستَْیقِظَ َحتَّىالنَّائِمِ َعنْ  یَْكبَرَ َحتَّىالصَّ

69(رواه ابن ماجة)

"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW bahwa ia bersabda:
Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur
hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa dan dari orang
gila hingga ia ingat atau sadar" (H.R. Ibnu Majah)

d. Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami

menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isterinya, misalnya ia

menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu seperti tangan, kepala,

limpa atau hati, talaknya sah. Apabila suami tersebut menyandarkan

kepada fadhalât tubuhnya, seperti air liur, air susu atau air mani,

talaknya tidak sah.

e. Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata kepada

seorang wanita yang bukan isterinya: Anti thâliq (kamu wanita yang

68 Ibn Majah, op. cit., Jilid 1, hlm. 659
69 Ibid., hlm. 658
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ditalak), talaknya tidak sah, apabila suami tersebut berkata kepada

isterinya atau isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i,

talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama Syafi’iyyah,

apabila seorang suami berkata kepada wanita yang bukan isterinya: In

nakahtuki fa anti thâliq (jika aku menikahimu, kamu adalah wanita

yang ditalak), nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan

yang dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika ia

mengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam kekuasaannya.70

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menetapkan rukun

talak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut ulama

Hanafiyyah, rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan

makna talak, baik secara etimologi dalam kategori sharîh atau kinâyah,

atau secara syara', atau tafwîdh (menyerahkan kepada isteri untuk

menjatuhkan talaknya). Menurut ulama Malikiyyah ada empat, yaitu orang

yang berkompeten menjatuhkan talak, ada kesengajaan menjatuhkan talak,

wanita yang dihalalkan dan adanya lafal, baik sharîh maupun kinâyah.

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah rukun talak tersebut

ada lima, yaitu orang yang menjatuhkan talak, adanya lafal talak, adanya

kesengajaan menjatuhkan talak, adanya wanita yang dihalalkan dan

menguasai isteri tersebut.

70 Muhammad ibn Muhammad Abi Hamid al-Ghazaliy (selanjutnya disebut al-
Ghazaliy), al-Wajîz fi Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi'iy, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hlm.
286-289. Lihat juga: al-Bakar, op.cit., hlm. 2
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Apabila diperhatikan secara seksama, sebenarnya rukun talak yang

dikemukakan oleh ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah itu relatif sama

substansinya dengan formulasi rukun talak yang dikemukakan oleh ulama

Malikiyyah, di mana formulasi menguasai isteri yang dikemukakan oleh

ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah telah tercakup ke dalam rumusan adanya

wanita yang dihalalkan yang dikemukakan ulama Malikiyyah. Oleh karena

itulah, dalam sebagian literatur persoalan ini diklasifikasikan kepada

pendapat Hanafiyyah dan non Hanafiyyah.71

2. Syarat Talak

Untuk keabsahan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami juga

mesti memenuhi beberapa syarat yang telah dikemukakan oleh para ulama,

di samping beberapa rukun yang telah dikemukakan pada pembahasan

terdahulu.

Dalam menetapkan syarat-syarat yang terpenuhi untuk keabsahan

talak ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Secara umum,

mereka dapat dikelompokkan kepada Hanafiyyah dan selain Hanafiyyah.

Menurut ulama  dari kalangan Hanafiyyah, syarat-syarat talak yang

mesti dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu ada

yang terdapat pada suami, terdapat pada isteri dan ada terdapat pada rukun

atau lafal itu sendiri.

a. Syarat-syarat yang terdapat pada suami

Adapun syarat-syarat yang terdapat pada suami itu adalah:

71 Al-Jaziriy, op.cit., hlm. 280. Lihat juga  al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 264
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1) Suami mesti orang yang berakal

Oleh  karena itu orang gila dan anak kecil tidak sah

talaknya, sebab keduanya tidak berakal, sementara berakalnya

seseorang merupakan syarat cakap untuk bertindak hukum.72

Ketentuan ini disandarkan kepada hadis Nabi SAW yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Arba'ah kecuali al-Tirmidzi,

sebagai berikut: ْالَ َعائَِشةَ َعن لََّم قَ ِھ َوَس ُ َعلَْی ِ َصلَّى هللاَّ عَ :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ُرفِ

ةٍ َعنْ اْلقَلَمُ  نْ :ثََالثَ ائِمِ َع ىالنَّ تَْیقِظَ َحتَّ نْ ،یَْس ىَوَع ىاْلُمْبتَلَ َرأَ َحتَّ نْ ،یَْب َوَع

بِيِّ  73(رواه ابن ماجة)رَ یَْكبُ َحتَّىالصَّ

"Diterima dari Aisyah r.a., dari Nabi SAW  bahwa ia bersabda:
Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang tidur hingga ia
bangun, dari anak kecil hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga
ia ingat atau sadar" (H.R. Ibn Majah).

Mengenai orang yang mabuk, terjadi perbedaan pendapat di

kalangan ulama Hanafiyyah tentang apakah talaknya sah atau tidak.

Menurut al-Kasani, talaknya sah sehingga mempunyai kekuatan

hukum, al-Kasaniy mengemukakannya ; menurut kami (dalilnya)

adalah keumuman firman Allah 'Azza wa Jalla: 'Talak itu dua kali,

sehingga firman Allah SWT: ‘Jika ia menjatuhkan talaknya maka

tidak halal wanita tersebut baginya setelah itu sampai ia menikah

72 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 99
73 Ibn Majah, op.cit., hlm. 658
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dengan orang lain’ tanpa merincikan antara orang mabuk dengan

lainnya".
74

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah yang lain, seperti

Abu Ja'far al-Thahawi (W. 321 H), Abu al-Hasan al-Karkhi (W. 340

H), Abu Yusuf (W. 182 H) dan Zufar (W. 158 H), talak orang yang

mabuk tersebut tidak sah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn

Qayyim al-Jawziyyah (W. 751 H) bahwa di antara ulama yang

berpendapat tidak berlakunya talak orang yang mabuk  dari

kalangan Hanafiyyah adalah Abu Ja'far al-Thahawi dan Abu Hasan

al-Karkhi. Pengarang Kitab al-Nihâyah meriwayatkan pendapat

yang sama dari Abu Yusuf (W. 182 H) dan Zufar (W. 158 H).
75

Al-Marghinani al-Hanafiyyah (W. 539 H) juga berpendapat

bahwa talak orang yang mabuk tidak sah sehingga tidak mempunyai

kekuatan hukum, sebab ia dianggap sama dengan keadaan orang

yang hilang akal lainnya.76

Dalam formulasi fikih Syafi’iyyah juga terjadi perbedaan

pendapat tentang persoalan tersebut. Menurut imam al-Syafi'i talak

orang yang mabuk tersebut sah. Ia mengemukakan pendapatnya itu

dalam kitab al-Umm, sebagaimana dikutip oleh Mahmud Mathriji

74 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 99
75 Syams al-Din Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr (lebih populer dengan nama

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, selanjutnya disebut al-Jawziyyah), I'lâm al-Muwâqi'în ‘an Rabb al-
'Âlamîn, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), Jilid 2, hlm. 49. Lihat juga: al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 366

76 Burhan al-Din Abi al-Hasan 'Ali Ibn Abi Bakr 'Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al-
Marghinaniy (selanjutnya disebut al-Marghinaniy), al-Hidâyah Syarh Bidâyat al-Mubatadi`,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), Jilid 1, hlm. 251
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adalah mengenai talak orang  yang mabuk, al-Syafi'i berkata dalam

kitab al-Umm: Siapa yang meminum khamar atau perahan buah,

lalu khamar atau perahan buah itu membuatnya mabuk, kemudian ia

menjatuhkan talak, maka talak tersebut mengikatnya sekaligus

dikenakan hudûd.
77

Sedangkan menurut al-Muzani (W. 264 H), Abu Suraij (W.

306 H), dan Abu Thahir al-Ziyadi, talaknya tidak sah, sebagaimana

dikemukakan oleh Mahmud Mathriji bahwa di antara ulama yang

berpendapat tidak jatuh talaknya adalah al-Muzani, Abu Suraij, Abu

Shahal al-Sha'luki, anaknya, Shahal dan Abu Thahir al-Ziyadi."
78

Adapun menurut ulama dari kalangan Hanabilah, talak

orang yang mabuk juga tidak sah. Memang ditemukan riwayat yang

menjelaskan bahwa Imam Ahmad pernah berpendapat bahwa talak

orang mabuk itu tidak sah dan berlaku namun menarik kembali

pendapatnya itu.79 Pendapat mereka yang menyatakan tidak sahnya

talak orang mabuk itu, dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah

(W. 751 H) bahwa Pendapat yang shahîh adalah bahwa

sesungguhnya (orang yang mabuk) itu tidak dipandang

perkataannya pada masalah talak, memerdekakan budak, melakukan

77 Mathrajiy, op.cit., Jilid 18, hlm. 192.
78 Mathrajiy, Ibid., hlm. 191-192. Di samping ulama-ulama di atas, juga termasuk

dalam kelompok ini adalah al-Juwayniy, Ibid.
79 Ibn Taymiyyah, al-Ikhtiyârât al-Fiqhiyyah, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 254



157

157

transaksi jual beli, hibah, wakaf, riddah-nya dan tidak pula

pengakuannya.
80

Menurut ulama Malikiyyah, apabila orang mabuk

menjatuhkan talak isterinya, talak tersebut sah dan karenanya

mempunyai kekuatan hukum sekaligus membawa implikasi

hukum.81

Talak orang yang dipaksa dianggap sah menurut ulama

Hanafiyyah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasaniy (W.587 H)

bahwa mengenai keadaan suami tidak terpaksa, menurut sahabat

kami, bukanlah merupakan syarat. Oleh karena itu, talak orang yang

dipaksa sah menurut kami, sedangkan menurut (al-Syafi'i) tidak

sah.
82

Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyyah di atas, jumhur

ulama berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tersebut tidak

sah dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.83

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama juga, ulama

Hanafiyyah berpendapat bahwa keberadaan sehatnya suami dan

Islam-nya suami tidak termasuk salah satu syarat keabsahan talak.

80 Al-Jawziyyah, loc.cit. Lihat juga: 'Abdillah ibn Muhammad ibn Ahmad al-Thayyar
dan Muhamamd ibn Musa ibn 'Abdillah al-Musa (selanjutnya disebut al-Thayyar dan al-Musa),
Fatâwâ al-Thalâq, (Riyadh: Dâr al-Wathan, 1417 H), Jilid 1, hlm. 30

81 Mathrajiy, loc.cit.
82 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 100. Lihat juga: al-Marghinaniy, op.cit., hlm. 250
83 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 100. Lihat juga: al-Marghinaniy, op.cit., hlm. 250
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Oleh karena itu, talak orang yang sakit dan orang kafir tetap sah dan

mempunyai kekuatan hukum.84

Selain itu, para ulama dari kalangan Hanafiyyah juga

berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang adanya unsur

kesengajaan sebagai syarat keabsahan talak. Menurut ulama

Hanafiyyah, adanya unsur kesengajaan tidak termasuk syarat.

Karena itu, menurut ulama Hanafiyyah, apabila suami tersebut

tersalah sehingga mengucapkan lafal talak, maka talaknya sah.

Begitu juga sah talaknya, menurut mereka orang yang bersenda

gurau dan orang yang bermain-main.85

2) Suami itu tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidur.86

Dasar hukum tidak sahnya talak orang pitam dan orang

tidur itu adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad

dan al-Arba'ah selain al-Tirmidzi, sebagaimana yang telah penulis

kemukakan terdahulu, yang menjelaskan bahwa ada tiga kelompok

orang yang dibebaskan dari dosa, yaitu: a) Orang tidur hingga

bangun, b) anak kecil hingga dewasa dan c) Orang gila hingga ia

sembuh.

3) Suami itu telah baligh.87

84 Al-Kasaniy, op.cit., h 100
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Ibid.
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Oleh karena itu, anak kecil menjatuhkan talak, talaknya

tidak sah. Ketentuan ini didasarkan kepada dua buah hadis di atas.

4) Suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia

menjatuhkan talak melalui lafal kinâyah.88

Sebenarnya untuk persyaratan ini, seluruh ulama

mensyaratkannya, 89 hanya saja terjadi perbedaan pendapat yang

cukup prinsipil antara ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanafiyyah

tentang penetapan lafal-lafal yang termasuk kategori kinâyah

tersebut.

Menurut ulama Syafi’iyyah, lafal "al-sarâh" dan "al-firâq"

termasuk kategori lafal sharîh, selain lafal "al-thalâq" itu sendiri,

sehingga apabila dua lafal di atas diucapkan oleh seorang suami

kepada isterinya maka talaknya sah tanpa memerlukan niat. Alasan

mereka adalah karena tiga lafal tersebut-al-thalâq, al-sarâh, dan al-

firâq, disebutkan dalam al-Quran90 dan oleh karenanya diakui oleh

syara’.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah lafal " al-sarâh" dan

"'al-firâq" tidak termasuk lafal sharîh. Menurut mereka, lafal sharîh

itu hanya satu, yaitu "al-thalâq". Oleh karena kedua lafal tersebut

merupakan lafal kinâyah menurut ulama Hanafiyyah, apabila

diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya, mesti ada niat dari

88 Ibid., hlm. 101
89 Al-Zuhayliy, op.cit.,h. 381-382
90 Lafal "al-thalâq" dan "al-sarâh" terdapat dalam ayat 231 surat al-Baqarah [2].

Sedangkan lafal "al-firâq" terdapat dalam surat al-Thalâq [65] ayat 2.
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suaminya untuk keabsahan talak tersebut. Alasan mereka adalah

karena kedua lafal tersebut, meskipun digunakan oleh syar'i dalam

al-Quran, dipakaikan juga kepada kata lain, selain untuk

melepaskan ikatan perkawinan.91 Sedangkan pengertian lafal sharîh

menurut mereka adalah lafal yang tidak digunakan, kecuali untuk

pengertian untuk melepaskan ikatan pernikahan".
92

b. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut

adalah miliknya atau masih berada dalam masa ‘iddah talak. Oleh

karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita

yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa ‘iddah, talaknya

tidak sah.93

Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW, di antaranya

adalah:

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ َعْن أَبِیِھ ُشَعْیبٍ ْبنِ َعْمِروَعنْ  ِ َصلَّى هللاَّ ِه قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاَّ َعْن َجدِّ
َال فِیَمالَھُ طََالقَ َوَال ،یَْملِكُ َال فِیَمالَھُ ِعْتقَ َوَال ،یَْملِكُ َال فِیَماآَدمَ ِالْبنِ نَْذرَ َال :

94ھ أبوا داود)(أخرجیَْملِكُ 

"Diterima dari 'Amru ibn Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata bahwa
Nabi SAW pernah bersabda: Tidak ada (kewajiban menunaikan) nadzar bagi anak
adam (manusia) terhadap nadzar yang tidak ia miliki, tidak ada kemerdekaan budak
baginya terhadap apa yang tidak ia miliki dan tidak ada talak baginya terhadap apa
yang tidak ia miliki" (H.R. Abu Daud).

91 Lafal "al-sarâh" seperti: sarahtu ibliy (aku melepaskan untaku), sedang lafal "al-
firâq" seperti: fâraqtu shadîqiy (aku berpisah dengan temanku)

92 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 106
93 Ibid., hlm. 126
94 Abu Dawud, op. cit., hlm. 259
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c. Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri, yaitu lafal yang

menunjukkan makna talak.

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Lafal tersebut tidak diiringi oleh istitsnâ' (pengecualian), baik

pengecualian tersebut bersifat wadh'î maupun 'urfi. 95 Demikian

menurut mayoritas ulama, kecuali Imam Malik yang menolerir

pengecualian yang menggunakan huruf istitsnâ' seperti: siwa dan

illâ, dan lain-lain, sedangkan pengecualian yang bersifat 'urfi adalah

pengecualian yang tidak menggunakan huruf istitsnâ', hanya

mengaitkannya dengan kehendak Allah SWT (menggunakan

kalimat 96.(إن شاء هللا

2) Lafal tersebut tidak ada madhrûb fîh. Apabila ada madhrûb fîh,

maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya madhrûb saja menurut Abu

Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad. Sedangkan menurut Zufar,

tidak adanya madhrûb fîh bukan syarat. Oleh karena itu

menurutnya, apabila dalam kalimat yang menjatuhkan talak itu ada

madhrûb fîh-nya, jatuh talak sesuai madhrûb dan madhrûb fîh,

misalnya seorang suami berkata kepada isterinya: واحدة فىأنت طالق

atau,الثنتین ثالثأنت طالق واحدة فى (Kamu ditalak satu kali dua,

atau kamu ditalak satu kali tiga). Contoh di atas, madhrûb fîh-nya

95 Sebagian ulama Hanafiyyah menamakan dua bentuk istitsnâ` itu dengan istitsnâ`
tahshîl dan istitsnâ` ta'thîl. Lihat: al-Kasaniy, Ibid., hlm. 154

96 Ibid.
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adalah dan,اثنتین 97.ثالث Jadi apabila seorang suami menjatuhkan

talak isterinya dengan kalimat seperti di atas, maka menurut Abu

Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad talaknya tidak sah. Menurut

Zufar, talaknya sah, sehingga pada contoh pertama, talaknya jatuh 2

(1 x 2), dan pada contoh kedua talaknya jatuh 3 (1 x 3). Adapun

menurut ulama Syafi’iyyah, hukumnya tergantung kepada yang

diniatkannya.98

3) Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa ilâ' yang mana

masa tersebut (empat bulan) merupakan syarat terjadinya talak

dengan cara ilâ' dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.99

Demikianlah syarat-syarat yang mesti terpenuhi untuk

kebiasaan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada

isterinya, di samping mestinya terpenuhi rukun talak itu, menurut

para ulama dari kalangan Hanafiyyah sehingga talak yang

dijatuhkan tersebut mempunyai kekuatan sekaligus implikasi

hukum.

Adapun menurut jumhur ulama, disyaratkan pada setiap rukun

talak yang telah mereka kemukakan itu beberapa syarat sebagai berikut:

a) Syarat-syarat yang terdapat pada orang yang menjatuhkan talak

adalah:

97 Ibid., hlm. 160-161
98 Al-Ghazaliy, op.cit., hlm. 291
99 Al-Kasaniy, op.cit., hlm. 161



163

163

(1) Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai

hubungan pernikahan dengan orang yang dijatuhkan talaknya.100

Maksudnya, talak itu dijatuhkan oleh seorang suami kepada

isterinya. Adapun dasarnya adalah hadis Nabi SAW berikut:

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَالَ ِمْسَوِر ْبِن َمْخَرَمةَ َوَعنْ  ْبلَ قَ طََالقَ َال :أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ

101(رواه ابن ماجة)ِمْلكٍ قَْبلَ ِعْتقَ َوَال ،نَِكاحٍ 

"Diterima dari Jabir r.a dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda: Tidak ada talak kecuali setelah ada pernikahan dan tidak
ada memerdekakan budak kecuali setelah ada pemiliknya" (H.R.
Ibnu Mâjah)

(2) Suami tersebut mesti orang yang mukallaf

Oleh karena itu, tidak sah talak yang dijatuhkan oleh

orang gila dan anak kecil, baik yang belum mumayyiz maupun

yang telah mumayyiz. Hanya ulama Hanabilah yang menyatakan

sahnya talak mumayyiz walaupum umurnya belum sampai 10

tahun.

Jumhur ulama juga sepakat berpendapat bahwa ikhtiyâr-

nya suami termasuk keabsahan talak. Karena itu, talak yang

dijatuhkan suami dalam keadaan terpaksa tidak sah. Di samping

itu, khusus ulama Malikiyyah mensyaratkan suami mesti

seorang muslim.

100 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 264
101 Ibn Majah, op.cit., hlm. 660
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Talak yang dijatuhkan oleh suami yang berada dalam

keadaan sangat marah juga tidak sah dan karenanya tidak

mempunyai kekuatan sekaligus implikasi hukum.102

b) Syarat yang terdapat pada adanya unsur kesengajaan adalah

bahwa suami meniatkan untuk menjatuhkan talak apabila ia

tidak mengucapkan lafaz talak yang termasuk dalam kategori

sharîh.103

c) Syarat yang terdapat pada tempat menjatuhkan talak atau isteri

adalah bahwa isteri tersebut memang benar isterinya, bukan

isteri orang lain walaupun belum disetubuhi, atau isterinya

tersebut masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i. sebab talak

raj’i tidak menghilangkan ikatan pernikahan, kecuali ‘iddah-nya

habis.104

d) Syarat yang terdapat pada al-wilâyah 'alâ mahal al-thalâq,

(menguasai tempat menjatuhkan talak) yang dikemukakan oleh

ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.

Perlu penulis jelaskan di sini bahwa syarat ini menurut ulama

Syafi’iyyah dan Hanabilah berfungsi untuk menjelaskan furû' dari

rukun yang ketiga terdahulu, yaitu mahal al-thalâq. Maksudnya syarat

ini menjelaskan hukum menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan

isterinya, laki-laki itu menjatuhkan talaknya sebelum laki-laki tersebut

102 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 365
103 Ibid., hlm. 368
104 Ibid., 370



165

165

menikahinya berbeda kejadiannya setelah ia menikahinya. Dalam

formulasi fikih, para fuqahâ’ meletakkan pembahasan ini dalam tema

pengaitan talak atas kepemilikan.

Jadi menurut ulama Syafi’iyyah dan ulama Hanabilah, apabila

seorang laki-laki berkata kepada seorang wanita: إن تزوجتك فأنت طالق

(jika aku menikahimu maka engkau tertolak), talaknya tidah sah. Sebab

laki-laki tersebut tidak menguasai wanita itu, dan karenanya tidak

memenuhi rukun keempat ini.

Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah yang tidak

menjadikan poin ini menjadi rukun, berpendapat lain tentang pengaitan

talak atas kepemilikan tersebut. Menurut ulama Hanafiyyah, talaknya

jatuh jika laki-laki itu menikahi wanita tersebut. Ulama Malikiyyah

berpendapat, apabila laki-laki itu mengucapkan lafal tersebut secara

umum kepada seluruh wanita seperti pada contoh di atas, maka

talaknya tidak jatuh, jika ia mengkhususkannya, seperti laki-laki

tersebut berkata: setiap wanita yang aku nikahi dari bani fulan atau dari

negeri anu maka ia tertalak), jatuh talaknya. 105 Adapun alasan

pembedaan antara lafal yang bersifat umum dan khusus oleh ulama

Malikiyyah itu adalah istihsân bi al-mashlahah.106

105 Ibid., hlm. 375-376
106 Istihsân adalah: "Dalil yang menyalahi qiyâs yang zhahir yang didahului prasangka

sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu, namun setelah diadakan penelitian yang
mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu,
ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyâs itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.
Lihat: Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jilid 2, hlm. 307.
Adapun macam-macam istihsân adalah: istihsân bi al-nash, istihsân bi al-mashlahah, istihsân
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d. Syarat yang terdapat pada lafal adalah:

1) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi

maupun 'urfi atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat

difahami.

2) Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.

3) Lafal talak itu disandarkan kepada isterinya dalam kalimat.107

5.Hukum Talak

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum dasar talak. Jumhur

Ulama berpendapat bahwa talak pada dasarnya boleh namun lebih bagus

ditinggalkan. 108 Pendapat ini berdasar kepada keumuman nash yang

membolehkan talak seperti dalam al-Qur’an surat al-Thalâq ayat 1, al-

Baqarah ayat 231 dan al-Baqarah ayat  236 sebagaimana dipaparkan di

atas.

Menurut jumhur ulama kalimat “Hai Nabi, apabila kamu

menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada

waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang wajar) dalam surat al-

Thalaq ayat 1 atau kalimat “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu

mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara

yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)

dalam surat al-Baqarah ayat 231 jelas menjukkan kebolehan talak ditambah

bi al-'urf dan istihsân bi al-dharûrah. Lihat: Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1996), Jilid 1, hlm. 105-108

107 Al-Zuhayliy, op.cit., hlm. 378-380
108 Ibid hlm. 362
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lagi Nabi sendiri juga pernah menjatuhkan talak kepada istrinya Hafshah

yang kemudian dirujukinya.109

Berbeda dengan pendapat jumhur, Ibn al-Humam (W. 861 H) dari

Hanafiyah mengatakan bahwa yang paling benar adalah talak terlarang

kecuali dengan alasan yang benar110 sedangkan Ibnu Abidin (W. 1252 H)

berpendapat bahwa sekalipun dibencinya talak tidak bisa menghilangkan

kebolehan talak namun minimal hukumnya makruh.111Ibnu Taimiyah (W.

728 H) mengatakan bahwa hukum dasar dari talak adalah dilarang dan

hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu112 hal senada juga dikatakan oleh

Sayyid Sâbiq (W. 1420 H)  Sayyid Sabiq mengatakan bahwa talak adalah

bentuk kufur nikmat sedangkan kufur nikmat adalah haram sehingga tidak

halal bercerai kecuali dalam kondisi dharurat.113

Para ulama yang mengatakan hukum dasar talak adalah dilarang

setidaknya memiliki beberapa dasar, di antaranya:

a. Al-Qur’an surat al-Nisa’ ayat 34

                 
              

109 Muhammad bin Ahmad al-Syarakhsi, Al-Mabsûth, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1978),
Juz 6, hlm. 3

110 Kamâl al-Din Muhammad bin Abd. Wâhid Ibn al-Humâm, Fath al-Qadîr Syarh
al-Hidâyah,(Kairo: Mathba’ah Mushtafa Muhammad, t.th), Juz 3, hlm. 21

111 Ibnu Abidîn, Op.cit hlm. 571
112 Taqiyyuddin Ahmad ibn Abdil Halim ibn Abdissalâm ibn Al-Khudr Abu Al-

‘Abbas Ibnu Taimiyah Al-Harâniy, (selanjutnya disebut Ibnu Taimiyah) Majmû’ al-Fatawa,
di-tahqiq oleh Anwar al-Baz dan Amir al-Jazzar, (Dar al-Wafa', 1426 H/2005 M, XXIII) hlm.
81

113 Sayyid Sâbiq, op. cit., hlm. 9
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena
mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,
oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentâtimu, Maka janganlah kamu mencari-cari

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. 114

Ayat di atas jelas menegaskan bahwa jika istri taat dan baik akhlaqnya

maka suami dilarang oleh Allah untuk mentalaknya.115

b. Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 102

              
                 

             
                  

            
             
   

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak
kafir (Tidak mengerjakan sihir), Hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).

114 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit hlm. 108
115 Abu Al-Fidâ’ Ibn Katsîr, op. cit., hlm. 446
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mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang
malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan
(sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami Hanya cobaan
(bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat
itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan
isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak
memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfât. Demi, Sesungguhnya mereka
Telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu,
tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual

dirinya dengan sihir, kalau mereka Mengetahui. 116

Menurut Ibnu Taymiyah ayat ini menunjukkan bahwa hukum dasar talak

adalah dilarang karena sihir merupakan dosa bahkan dosa besar.117

c. Al-Qur’an surat al-Rum ayat 21

               
           

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
118

Ayat ini menjelaskan bahwa nikah merupakan nikmat dan talak

adalah perbuatan yang menghilangkan nikmat tersebut sehingga talak

dianggap sebagai kufur nikmat yang hanya dibolehkan dalam kondisi

darurat saja.119

116 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit hlm. 19
117Ibnu Taimiyah, Majmû’ al-Fatawa, op.cit hlm. 81
118 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit hlm. 572
119 Al-Sarakhsi, op. cit., Juz 6, hlm. 2
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d. Hadist

نِ  نِ َع رَ اْب الَ ُعَم لََّم ، قَ ِھ َوَس ُ َعلَْی لَّى هللاَّ يِّ َص ِن النَّبِ ِ :"، َع ى هللاَّ الِل إِلَ ُض اْلَح أَْبَغ

ى(رواه أبوا داود, وإبن ماجھالطَّالقُ  دى والطبران ن ع ي واب ا والبیھق ححھ الح وص

120كم

"Diterima dari Ibn 'Umar r.a. ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah
bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak" (H.R.
Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn ‘Adi, Thabraniy, Baihaqy dan di-shahîh-kan
oleh al-Hakim).

Hadis ini menggambarkan bahwa pada dasarnya talak tidak dibolehkan

kecuali didasarkan alasan yang tepat karena sesuatu yang dibolehkan tidak

mungkin dibenci.121

Adapun hukum talak dari sisi hukum taklify menurut para ulama

fikih meliputi semua hukum taklifi, yaitu wajib, sunnat, mubah, haram dan

makruh sesuai dengan sebab dan kondisi yang ada.122 Berikut rincian talak

dari sisi hukum taklify:

a. Talak yang dihukum wajib adalah seperti talak yang dijatuhkan bagi

pasangan yang telah terlibat perselisihan (syiqâq) dan telah melalui

proses mediasi oleh dua orang hakam dan talak adalah solusi untuk

menghindari perselisihan tersebut.123

120 Sunan Abu Dawud, juz 2, hlm. 255, nomor 2178. Dalam sumber lain disebutkan,
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Hafidz Abi Abdillah Muhamad bin Yazid al-
Qozwin, as-Sunan Ibn Majah (juz 1, hlm. 650, nomor 2018), al-Hakim (juz 2, hlm. 214, nomor
2794), ibn ‘Adi (juz 6, hlm. 461), al-Thabrani, dan al-Baihaqi (juz 7, hlm. 322, nomor 14671

121 Ibnu Abidîn, op. cit., hlm. 228
122 Ibnu Qudâmah, op. cit., Juz 8, hlm. 263. Khathib al-Syarbini, op. cit., Juz 3, hlm.

307.
123 Sayyid Sâbiq, op. cit., hlm. 207. Muhammad al-Basûs, op. cit., hlm. 67
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b. Talak sunnat adalah talak yang dijatuhkan ketika istri tidak

melaksanakan kewajiban agama seperti shalat, puasa dan lainnya dan

istri tersebut tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan kewajiban

tersebut.124

c. Talak haram adalah talak bid’i125 yaitu talak yang dijatuhkan ketika

istri haid, nifas atau dalam keadaan suci yang telah digauli pada waktu

suci tesebut. 126 Menurut ulama Hanabilah talak tanpa alasan juga

termasuk dalam kategori talak haram karena talak tersebut akan

berimplikasi kepada mudharat.127

d. Talak makruh adalah talak yang dilakukan tanpa sebab atau talak yang

dilakukan dalam kondisi suami istri akur dan sama bisa melakukan hak

dan kewajiban.128

e. Talak mubah adalah talak yang dilakukan dalam hal istri berakhlak

tidak baik atau pergaulan dengan suami tidak baik.129

6.Iddah bagi Perempuan yang di Talak

a. Pengertian ‘iddah

Istilah ‘iddah ini sudah dikenal oleh orang-orang pada masa

jahiliyah dulu. Bahkan mereka hampir tidak pernah meninggalkan

kebiasaan ‘ i d d a h ini. Lalu ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan

124 Ibid, hlm. 208
125 Talak bid’i
126 Ibnu Qudâmah, op. cit., Juz 8, hlm. 238
127 Ibn al-Murtadha, op. cit., Juz 4, hlm. 152
128 Al-Haththâb, op. cit., Juz 4, hlm. 19
129 Ibnu Qudâmah, op. cit., Juz 8, hlm. 235
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dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya.

Sekarang para ulama sepakat bahwa ‘iddah itu wajib hukumnya.130

Sebelum kita membahas ‘iddah secara jauh, perlu dipahami

apa makna ‘ iddah itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah

‘ iddah ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Secara bahasa, kata

‘iddah merupakan bentuk mashdar dari kata یعدُ -عد yang artinya

“menghitung”, jadi kata ‘iddah berarti hitungan, perhitungan, atau

sesuatu yang harus diperhitungkan.131 Dalam buku Fikih Sunnah 4

dijelaskan bahwa ‘iddah berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung

oleh perempuan.132

Pengertian menurut istilah, banyak para cendekiawan fikih

memberikan penjabaran yang rinci mengenai arti dari ‘ iddah tersebut.

Ash-Shon’ani memberikan definisi ‘iddah adalah merupakan suatu nama

bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak

melakukan   perkawinan   setelah kematian suaminya atau perceraian

dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali

suci / haid, atau beberapa bulan tertentu 133

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah (W. 1974 M) memberikan

definisi ‘iddah adalah suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri

pengaruh- pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang

lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu

130 Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat Î, Bandung: CV Pustaka Setia,
cet. I, 1999, hlm. 121.

131 Departemen Agama, Ilmu Fiqh, Jilid Î, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana
dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. Î, 1985, hlm. 274.

132 Sayyid Sabiq, op.cit hlm. 118.
133 Departemen Agama, loc. cit.
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dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri

wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya

masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.134

Dalam kitab fathul qorib memberikan definisi ‘ iddah

secara bahasa adalah isim (mashdar) dari (fi’il madli) i’tadda, sedangkan

menurut syara’ berarti penantian seorang wanita dalam suatu masa

sehingga diketahui bersihnya rahim dengan hitungan quru’, bulan, atau

sampai melahirkan.”135

b. Dasar Hukum ‘iddah

1. Al-Qur’an

Kewajiban ber’iddah bagi wanita, telah ditegaskan

dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya sebagai berikut :

(1) Surat Al-Baqarah ayat 228.

        
Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan

diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Al-Baqarah : 228). 136

(2) Surat Al-Baqarah ayat 234.

134 Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal as-Syakhshiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, 1957,
h lm. 435.

135 Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, Syarh Fathul Qorib, Semarang: Pustaka
Alawiyyah, tth, hlm. 50.

136 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 45
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Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu
dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu)
menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari”.
(Al-Baqarah : 234). 137

(3) Surat Al-Ahzab ayat 49.

              
        

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka

‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Al-Ahzab : 49) 138

2. Hadits

دن عن الحیض قال مجاھد : ان لم تعلموا یحضن اوال یحضن والالتى قع

والالتى  لم یحضن فعدتھن ثالثة اشھر 

Artinya : “Mujahid berkata : Jika kalian tidak tahu apakah wanita- wanita itu
masih aktif haidh atau tidak haidh dan wanita- wanita yang telah selesai

137 Ibid hlm  47
138 Ibid hlm  600
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haidh dan wanita-wanita yang belum haidh maka ‘iddah nya tiga bulan”.

H.R. Bukhori).
139

3. Macam-Macam ‘iddah

Jumlah hitungan ‘iddah bagi wanita sangat bervariasi, hal ini

dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi ketika wanita tersebut berpisah

dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami.

Berdasarkan kondisi wanita tersebut, secara garis besar ‘iddah dibedakan

menjadi empat macam :

(1) Sebelum berhubungan badan

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan

belum melakukan hubungan dengan suaminya (qabla ad-dukhul) tidak

memiliki kewajiban untuk menjalankan ‘iddah .140

(2) Dalam kondisi masih haid atau sudah tidak haid

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan

dia masih mengalami haid diwajibkan untuk ber’iddah selama tiga

quru’. Sedangkan perempuan yang belum haid maupun yang sudah

tidak haid karena menopause masa ‘iddah nya tiga bulan.141

(3) Sebab ditinggal mati suami

Masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami

telah ditetapkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu 4 bulan

10 hari.

139 Bukhori, Shohih Bukhori, Juz V, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, cet. I 1992,
hal.520

140 Muhammad Isna Wahyudi, Fikih ‘Iddah Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, cet. I, 2009, hlm. 89.

141 Ibid., hlm. 92.
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Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan istri-istri (hendaklah Para istri itu) menangguhkan dirinya
(ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ‘iddah nya,
maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri
mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.
142

(4) Kondisi hamil

Perempuan yang mengalami perceraian dengan suaminya,

sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddah nya adalah sampai

melahirkan. Begitu juga, jika dalam keadaan hamil perempuan itu

ditinggal mati suami, menurut jumhur fuqaha’ dan semua fuqaha amshar

berpendapat bahwa ‘iddah nya sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan

ayat Al-Qur’an yang berbunyi:

               
 

Artinya : “perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘ i d d a h mereka
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa
yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya”. 143

Menurut riwayat Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas ‘iddah nya

142 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 47
143 Ibid
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adalah masa yang paling akhir dari dua ‘iddah . Maksudnya ia ber’iddah

dengan ‘iddah yang paling lama.144

4. Hak Dan Kewajiban Wanita Ketika Ber’iddah

1) Hak wanita yang ber’iddah talak raj’i

Wanita yang ber’iddah talak raj’i (setelah talak boleh rujuk

kembali), para fuqaha’ tidak berbeda pendapat bahwa istri berhak

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Sedangkan istri

wajib tinggal bersama suami.145 Sebagaimana firman Allah dalam surat

Ath-Thalaq ayat pertama dan kedua.

                  
                    
   

Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-
hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu

tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.
146

144 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Penerj. Imam Ghazali
Said, Achmad Zaidun, Terj. “Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid”, Jilid Î,
Jakarta: Pustaka Amani, cet. III, 2007, hlm. 619.

145 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op. cit., hlm. 333.
146 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 816
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Artinya : “Apabila mereka Telah mendekati akhir ‘iddah nya, Maka rujukilah mereka
dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan  baik dan persaksikanlah dengan  dua
orang  saksi yang adil di antara kamu  dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
Karena Allah”. 147

2) Hak wanita yang ber’iddah talak ba’in

Para fuqaha’ berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal

bagi wanita yang ditalak ba’in, tetapi tidak dalam keadaan hamil.

Para ulama Kufah berpendapat bahwa wanita tersebut tetap

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.148

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan ulama Kufah.

Wanita itu mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti yang ditalak

raj’i karena dia wajib menghabiskan masa ‘iddah itu di rumah suaminya.

Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak jatuhnya talak

tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan

pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayar lunas

atau dibebaskan.149

Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat

bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil.

147 Ibid
148 Slamet Abidin, Aminuddin, op. cit., hlm. 142
149 Ibid.
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Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak

rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba’in suami tidak punya hak

rujuk. Oleh karena itu, tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita

tersebut, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais

yang telah ditalak suaminya untuk yang ketiga kalinya, bahwa Nabi

SAW tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya.150

ه اثالثا فلم یجعل لي رسول هللا سكني وال نفقة (روزوجيطلقني قالت سیعن فاطمة بنت ق
151مسلم)

Artinya : Dari Fatimah binti Qois, ia berkata : “suamiku menceraikan aku

tiga kali kemudian, lalu Nabi SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan

nafkah untukku”.

3) Hak wanita yang ber’iddah karena suaminya meninggal

Seorang janda yang suaminya meninggal, apabila ternyata

suaminya tidak mempunyai rumah sendiri dan tidak mempunyai bekal

yang dapat dijadikan biaya hidup oleh istrinya, ia boleh kembali ke orang

tuanya. Jika pada s a a t dia menerima berita duka berada di rumah

salah seorang dari kaum muslimin, ia diperbolehkan tinggal di rumah

tersebut jika pemilik rumah tidak keberatan untuk menerima dan

menanggung kehidupannya sampai selesai masa ‘iddah .152

4) Kewajiban wanita ketika ber’iddah

Selain memperoleh hak atas mantan suami selama ber’iddah seperti

nafkah dan tempat tinggal, wanita tersebut juga memiliki beberapa

150 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op. cit., hlm. 334.
151 Imam Muslim, Shohih Muslim, Juz I, Semarang: Toha Putra, tth, hlm. 642.
152 Muhammad Thalib, Manajemen Keluarga Sakinah, Yogyakarta: Pro U, cet. II,

2008, hlm. 348.
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kewajiban. Pertama, larangan menerima pinangan (khitbah). Laki-laki

asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam

masa ‘iddah secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang

ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Dia tetap diperbolehkan

untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang ‘iddah

karena kematian suami.153 Hal ini berdasarkan firman Allah :

           
        
    

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran
atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah
kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar

mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf”. 154

Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita

tersebut menikah dalam masa ‘iddah, perkawinan tersebut bathil. Sebab,

wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama.

Ketiga, larangan keluar dari rumah,155 tetapi masih ada perdebatan dari

para ulama mengenai larangan ini dan akan dijelaskan pada item

selanjutnya.

Keempat, bagi wanita yang ditinggal mati suami diwajibkan untuk

153Muhammad Isna Wahyudi, op. cit., hlm. 103.
154 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 47
155 Muhammad Isna Wahyudi, op. cit., hlm. 104.
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menjalankan ihdad156, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Ihdad ini dilakukan dengan menjauhi hal-hal berikut :

- Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh

para ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi’iyyah

seperti Ibnu Jarir.

- Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan tetapi,

ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera berwarna putih karena

menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.

- Memakai pakaian yang berbau wangi. Memakai pakaian yang dicelup

dengan warna mencolok.

- Memakai wangi-wangian pada tubuhnya, kecuali untuk

menghilangkan bau tak sedap pada kemaluannya sehabis haid.

Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian

maupun tidak.

- Memakai celak. Menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan

pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari.

- Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semia yang

berkaitan dengan pewarnaan.157

(5) Wanita yang keluar rumah saat menjalani masa ‘iddah

156 Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya
selama 4 bulan 10 hari dengan larangan-larangannya, antara lain : bercelak mata, berhias diri,
keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa, lihat Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat,
Jakarta : Kencana Prenada Media Group, cet. III, 2008, hlm. 302.

157 Muhammad Isna Wahyudi, op. cit., 110-111.
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Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum wanita

yang keluar rumah selama dalam masa ‘iddah . Menurut mazhab Hanafi,

wanita yang ditalak raj’i dan ba’in tidak boleh keluar dari rumahnya, baik

di siang hari maupun malam hari. Sedangkan perempuan yang ditinggal

mati oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari

dan pada awal malam. Tapi tidak diperbolehkan menginap di rumah

orang lain selain di rumahnya sendiri.158

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan

tersebut adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah

suaminya. Dia tidak boleh keluar rumah. Berbeda dengan perempuan

yang ditinggal mati oleh suaminya, dia sudah tidak mendapatkan nafkah

lagi. Oleh sebab itu, dia harus keluar pada waktu siang hari untuk

memenuhi kebutuhannya.159

Mazhab Hambali membolehkan keluar rumah pada waktu siang

hari, baik ketika sedang menjalani ‘iddah karena ditalak atau karena

suaminya meninggal. Ibnu Qudamah, salah satu pengikut Hambali berkata,

“Perempuan yang menjalani masa ‘iddah diperbolehkan keluar untuk

mencari sesuatu demi kebutuhannya, baik masa ‘iddah yang

disebabkan talak atau karena suaminya meninggal dunia”.160

5. Hikmah Dan Tujuan ‘iddah

Pensyari’atan ‘iddah bagi perempuan ini tentu mempunyai

beberapa hikmah dan kemaslahatan baik bagi pihak perempuan maupun

158 Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 134.
159 Ibid.
160 Ibid., hlm. 135
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pihak laki- laki, diantaranya :

(1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga

tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.

(2) Memberi kesempatan kepada suami istri yang bercerai untuk kembali

membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.

(3) Menjunjung tinggi  nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi

kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali

dengan menunggu pada masa yang cukup lama.

(4) Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap harus ada

upaya untuk menjaga ikatan pernikahan dan mesti diberi waktu untuk

berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan

dialaminya jika terjadi perceraian.161

Berpaling dari hikmah di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa

‘iddah adalah salah satu perkara yang bersifat ibadah (ta’abbudi) yang

tidak diketahui hikmahnya selain Allah. 162 Sehingga, kewajiban

disyari’atkannya ‘iddah itu bukan semata-mata karena hikmah yang ada di

dalamnya, akan tetapi menjadi salah satu pengabdian seorang hamba

kepada Allah.

6. Perhitungan ‘iddah Menurut Para Ulama

Berkaitan dengan ‘iddah, ada beberapa permasalahan ‘iddah yang

menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

a. ‘iddah wanita yang khalwat

161 Ibid., h l m . 119
162 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, op. cit., hlm. 320.



184

184

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan : apabila telah

berkhalwat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu

istrinya tersebut ditalak, si istri harus menjalani ‘iddah persis

seperti istri yang telah dicampuri. Menurut Imamiyah dan Syafi’i,

khalwat tidak membawa akibat apapun.163

b. Arti quru’

Di dalam Al-Qur’an telah dierangkan secara jelas bahwasanya

wanita yang ditalak suaminya sedangkan ia masih terbiasa haid,

waktu tunggu baginya adalah tiga kali quru’. Akan tetapi, para ulama

berbeda pandangan dalam memahami arti quru’ ini. Menurut Maliki

dan Syafi’i quru’ adalah masa suci. Sedangkan menurut pendapat

Hanafi, quru’ adalah haid. 164

Hukum positif di Indonesia sendiri menetapkan quru’ sebagai

masa suci karena bermazhabkan Syafi’iyyah. Sehingga, ‘iddah itu

mulai dihitung ketika wanita tersebut mengalami suci.

c. Tidak haid selama menjalani ‘iddah kematian

Malik berpendapat bahwa di antara syarat sempurnanya ‘iddah

ialah agar istri tersebut haid satu kali dalam masa tersebut. Apabila ia

tidak mengalami haid, Malik menganggapnya sebagai orang yang

163 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Khamsah, Penerj.
Afif Muhammad, Terj. “Fikih Lima Mazhab” Jilid 2, Jakarta: Bisrie Press, cet. I 1994, hlm.
191.

164 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, Rahmah al-
Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah, Penerj. Abdullah Zaki Alkaf, Terj. “Fiqih Empat
Mazhab”, Bandung: Hasyimi Press, cet. XIII, 2010, hlm. 403.
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diragukan hamil. Oleh karena itu, ia menjalani ‘iddah hamil.165

Diriwayatkan pula pendapat lain dari Malik bahwa istri tersebut

bisa jadi tidak haid dan bisa jadi pula sedang hamil, yakni apabila

kebiasaan masa haidnya itu lebih banyak dari masa ‘iddah dan boleh

jadi tidak ada, yakni orang perempuan yang menurut kebiasaan

haidnya lebih banyak dari empat bulan.

Menurut Ibnu Qosim, apabila ‘iddah kematian telah berlaku,

sedang wanita itu tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, ia boleh

kawin. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur fuqaha’ Amshar, yaitu Abu

Hanifah, Syafi’i, dan Tsauri.166

d. iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil

Para ulama  sepakat bahwa ‘ iddah wanita yang ditinggal

mati suami adalah 4 bulan 10 hari baik yang pernah haid maupun yang

tidak haid sebagaimana ketetapan dalam Al-Qur’an. Ada ikhtilaf di

kalangan para ulama apabila wanita yang ditinggal mati  suami itu

dalam keadaan hamil.

Mayoritas ulama mazhab yakni Maliki, Syafi’i, Hanafi, dan

Hambali berpendapat bahwa dia harus menunggu sampai dia

melahirkan anaknya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia

ditinggal mati oleh suaminya itu. Bahkan, andai jasad suaminya belum

dikuburkan sekalipun.167 Ini berdasarkan firman Allah :

165Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 618
166Ibid, hlm. 618-619.
167Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit., hlm. 197.
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Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah
mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang
siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya”. 168

Sedangkan Imamiyah, mengatakan, ‘iddah wanita hamil yang

ditinggal mati suaminya adalah ‘iddah paling panjang di antara waktu

melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Apabila dia telah melewati

waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan, ‘iddah nya

hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan sebelum empat

bulan sepuluh hari, maka ‘iddah nya adalah empat bulan sepuluh

hari.169

e. iddah bagi wanita yang suaminya hilang (mafqud).

Menurut pendapat Hanafi dan Syafi’i dalam qaul jadid-nya,

serta pendapat Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan,

istri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut

adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut.

Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120

tahun. Sedangkan Syafi’i dan Hambali memberi  batasan waktu  90

tahun. Menurut pendapat Maliki dan Syafi’i dalam qaul qadim-nya

dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang

diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorang pun di antara para

sahabat lainnya yang mengingkari perbuatannya,  dan juga menurut

168 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit. 47
169 Muhammad Jawad Mughniyah, loc. cit
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pendapat Hambali dalam riwayat lainnya: istri hendaknya menanti

selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah

4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa ‘iddah atas kematian suami.

Setelah itu, ia boleh menikah lagi.170

f. iddah wanita yang istihadah

Wanita yang mengalami istihadah, yakni mengeluarkan darah

dari kemaluannya tetapi bukan darah haid, menurut Imam Malik

wanita tersebut memiliki perhitungan ‘iddah tersendiri yang berbeda

dengan ‘iddah wanita biasa.

Apabila wanita tersebut tidak dapat membedakan antara darah

haid dan darah istihadah maka ‘iddah baginya adalah selama satu

tahun. Apabila ia dapat membedakan antara kedua darah itu, ada

dua riwayat dari Imam Malik. Riwayat pertama mengatakan

bahwa ‘iddah nya adalah satu tahun. Dan riwayat kedua mengatakan,

ia disuruh mengadakan pembedaan lalu ber’iddah berdasarkan haid.171

Abu Hanifah berpendapat bahwa ‘iddahnya adalah bilangan

haid, jika darah haid itu sudah jelas, ia ber’iddah selama tiga bulan.

Menurut Syafi’i, ‘iddah wanita itu berdasarkan pembedaan antara

kedua darah tersebut lalu ber’iddah dengan bilangan hari haidnya pada

hari-hari sehatnya.172

g. Iddah wanita hamil karena zina

170 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, op. cit., hlm. 404.
171 Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 609.
172 Ibid.
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Perdebatan mengenai ketentuan ‘iddah hamil karena zina

menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah,   perempuan tersebut

tidak diwajibkan untuk ber’iddah. Sebab, ‘iddah bertujuan untuk

menjaga nasab, sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak

menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan

hamil. Menurut ulama Malikiyyah,  wanita tersebut sama

kedudukannya dengan perempuan yang dicampuri secara syubhat

sehingga dia harus ber’iddah untuk mengetahui kebersihan rahim.

Tapi, jika ia dikenakan hukum hadd maka ia cukup menunggu satu

kali haid saja. Sedangkan ulama Hanabilah mewajibkan perempuan itu

untuk menjalankan ‘iddah seperti perempuan yang ditalak.173

h. Wanita yang menikah pada waktu menjalani masa ‘iddah

Menurut Syafi’i, wanita menikah dalam masa ‘iddah nya,

wanita itu harus ber’iddah dengan dua ‘ iddah secara bersamaan.174

Misalnya, seorang wanita ditalak oleh suaminya yang

pertama. Sebelum ‘iddah wanita tersebut habis, ia menikah lagi dengan

laki-laki lain. Maka perkawinan dengan laki-laki kedua itu harus

dibatalkan, dan wanita tersebut menjalani ‘iddah dari suami yang

pertama kemudian ber’iddah lagi dari suami yang kedua.

B. Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

173Muhammad Isna Wahyudi, op. cit., hlm. 82-83.
174 Imam Syafi’i, Al-Umm, Penerj. Ismail Yakub, et al., Terj. “Al-Umm (Kitab

Induk)”, Jilid VÎI, Jakarta: CV Faizan, cet. I, 1984, hlm. 395.
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1. Terminologi Fatwa

Term fatwa (الفتوى ) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian

ushul fikih dan fikih, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata “fata” yang

berarti masa muda, Kata al-fatwa secara lughawi adalah isim masdar yang

berasal dari kata “afta” jamaknya “fatawa” dengan memfatahkan hurup

“waw” atau mengkasrahkan hurup “waw” dibaca “fatawi” merupakan bentuk

kata benda dari kalimat “fata- yaftu-fatawa” ( فتا یفتو فتوا ) artinya “ seseorang

yang dermawan dan pemurah” (فى الفتوة اي السخاء و الكرم غلبھ ).175 Orang yang

berfatwa disebut dengan mufti. Bila dikaitkan definisi lughawi di atas dengan

mufti erat sekali kecenderungannnya, karena seorang mufti untuk selalu

pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa.

Menurut al-Fayumi, (الفتوى berasal dari kata “al-fata” (الفتى ) artinya “

Pemuda yang kuat”.176 Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti

harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.

Kitab “al-Mu’jam al-Wasith” fatwa diartikan sebagai “Jawaban

terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan perundang-undangan

Islam.” 177 Dalam kitab “Lisana al-‘Arab”, fatwa secara lughawi dijelaskan

dengan term “al-futya-wal futwa’” diartikan dengan “ifta’” yang merupakan

isim masdar dari kata “ifta’, yafti-ifta’” yang diartikan “memberikan

penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat

175 Lois Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986) hlm. 569
176Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafî (Kairo :

Mathbâh al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. hlm. 2

177Ibrahim Anis. et.al, al-Mu’jam al-Wasith, Juz. 2 (Kairo : Dar al-Mârif, 1973) Cet. 2.
hlm. 673
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dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila

saya menjawab permasalahan tersebut.”178

Kata fatwa secara lughawi juga ditemukan dalam berbagai ayat secara

berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan sighat

“yasalûnaka” ”artinya “mereka bertanya kepadamu (یسئلونك) dan sighat

“yastaftûnaka” artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”. Dalam (یستفتونك)

bentuk sighat “yastaftûnaka” Muchtar Ali, dalam disertasinya mengutip

pendapat Muhammad Faruq al-Nabhan, bentuk sighat “yasalûnaka” terdapat

15 kali dalam al-Qur`an,179 diantaranya dalam surat :

1. al-Baqarah : 189 tentang ru’yat al-hilal untuk ibadah haji, umrah, puasa,

syawal, hukum ‘iddah wanita, dan hutang piutang.

               
               
       

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah : Bulan sabit itu
adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi (ibadat) haji ; Dan bukanlah kebaikan
memasuki rumah – rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan
orang yang bertaqwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya ; dan
bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”180

2. Qs. Al-Anfal : 1 mengenai harta rampasan perang.

178Ibn Munzir, Lisan al-‘Arab (Beirut : Dar Ihya’ al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X hlm.
183

179Muchtar Ali, Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu
Tinjaun Historis dan Yurudis (Jakarta : tp, 2009) hlm. 73. Lihat juga  Muhammad Faruq al-
Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri’ al-Islamiy (Kuwait : Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar al-
Qalam, 1981) cet. 2. hlm. 73

180 Q.S. Al-Baqarah/2 : 189
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Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.
Katakanlah : “Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu
bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sessamamu, dan tâtlah
kepada Allah dab Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”181

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama tafsir maupun ahli bahasa,

menjadikannya sebagai literatur dalam mendefinisikan fatwa secara lughawi.

Ibnu Manzur, misalnya dalam “Lisan al-‘Arab” bahwa kata fatwa berasal dari

kata “fastaftihim” sebagaimana tertulis pada  Qs. As-Saffat : 11.

             

Artinya : “Maka tanyakanlah kepada mereka (Musyrik Mekkah) : “Apakah
mereka yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami
ciptakan itu? Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah
liat.” 182

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam al-Qur`an dalam derivasi

yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama

sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada

Rasulullah ketika itu.183 Apabila dilihat dari jawaban al-Qur`an, peminta fatwa

ketika itu adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan

al-Qur`an dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.

181 Q. S. Al-Anfal/8 : 1
182 Q. S. As-Saffat/37 : 11

183 Muhammad Fuad Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras Li al-Fazi
Alquran al-Karim (al-Qahirah : Dar al-Hadis, 2007) hlm. 623
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Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukan oleh para

ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal’aji, Fatwa

adalah: Hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang fâqih untuk orang yang

bertanya kepadanya.184 Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: “Jawaban atas

pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat.”185 Khalid

bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan

mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa

itu merupakan  jawaban  seorang mufti”186 Makna  yang  senada  juga

dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-

Tasayyub” Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum

syara’ dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik

yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun

kolektif.187 Kemudian Zamakhsary dalam “al-Kasyaf”, fatwa diartikan : Suatu

penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari

pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi

dan kepentingan masyarakat banyak. 188 Para sarjana Barat (kontemporer)

184 Muhammad Rowas Qal’aji, Mu’jam Lughah al-Fuqaha (Beirut : Dar al-Nafais,
1988) hlm. 339

185 Wahbah al-Zuhaily, al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu (Beirut : Dar al-Fikr, 2004)
Jilid.1 hlm. 35

186 Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, al-Fatawa (Makkah al-Mukarramah :
Maktabah Malik Fahd, 2008) hlm. 39

187 Yusuf Qardawi, al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub (Mesir : Maktabah
Wahbah, 1997) hlm. 5

188 Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi
Wujuh

al-Tanwil (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I. hlm. 367
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seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “formal legal opini”

(opini legal formal).189

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya

penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum

syara’, baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka

kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan

maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu

bercirikan : Pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban atas

persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan tentang hukum

syara’ melalui proses ijtihad. Ketiga, Orang atau lembaga yang menjelaskan

adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. Keempat,

jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya.

Orang yang memberi fatwa disebut dengan“mufti”, sedangkan pihak yang

meminta fatwa disebut dengan “al-mustafti’”.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat

kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa yang bersifat

individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan

kepada lembaga yang mempunyai ortoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa

semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga

kelembagaannya. Posisi mufti pun semakin penting dalam berbagai sektor dan

lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam

189 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London : Oxford University
Press, 1965) hlm. 74
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konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi mufti yang begitu penting dan kompleksitas hukum,

sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi kembali dengan paradigma mufti tidak

lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu

datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus

mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat.

Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudhar, fatwa

dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya

sebatas “legal opinium” (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi

sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang

mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan

sosial umat Islam. 190

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat

para ahli ushul fikih menyamakan antara mujtahid dengan mufti, di semua

karya mereka kedua istilah (mujtahid - mufti ) dipakai secara sinonim. Mandat

keserjanaan apapun yang dimiliki mujtahid, mufti juga harus mempunyainya,

tapi dengan satu perbedaan ; mufti menurut sebagian besar ahli ushul fikih,

tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui

bahwa ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau

seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk

mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang yang datang kepadanya untuk

190 Muhammad Atho Mudhar, Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social
Historical Aproach (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003) hlm. 93
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tujuan ini. Menariknya ia juga berkewajiban untuk mengajarkan hukum bagi

seorang yang ingin mempunyai pengetahuan tentang hukum, sebab

menyebarkan pengetahuan hukum dianggap sama bermanfaat seperti

mengeluarkan fatwa. Kedua aktivitas ini melibatkan promosi agama.

Kewajiban untuk mengajar tampaknya menjadi persyaratan yang diidealkan

merefleksikan realitas pendidikan hukum dan praktik hukum dimana para

profesor hukum dalam kampus-kampus abad pertengahan biasanya menduduki

jabatan mufti juga.191

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan

Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI

berperan sebagai mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk

memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik

diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI

mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat

beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. 192

Penulis sepakat dengan berbagai penjelasan di atas, bahwa paradigma

dari substansi fatwa harus berobah, munculnya fatwa tidak harus adanya

pertanyaan masyarakat, berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun

tidak diminta fatwa harus disampaikan ke masyarakat, karena fatwa itu

sebenarnya adalah ijtihad.

2. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad

191 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul fikih Mazhab
Sunni (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997) hlm. 182
192 Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama

Indonesia (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm. 10-13
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Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup

penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam.

Kalau al-Qur`an disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai

sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika

hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-

metode ijtihad tersebut.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “jahada” ( “ artinya (جھد

mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban kesulitan”. 193

Sebahagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan istinbath. Kata istinbath

berasal dari kata “nabth” artinya “air yang memancar, air yang mula

memancar dari sumur yang digali”.194 Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan ijtihad :

“Melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan ( بذل

: Menurut definisi kaum ulama ijtihad adalah .(الجھد واستفرغ الوسع فى الفعل االفعال

“Usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan

hukum syariat.” (بذل المجتھد وسعھ فى طلب   العلم باحكام  الشریعة)195 Sedangkan Ibn

Humam  mengartikan  ijtihad  “Pengerahan  segala  kemampuan  fuqaha  untuk

menemukan hukum syariat yang bersifat dzanni” (  بذل الجھد  من الفقھاء لطلب  الظن

“ :Sementara Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijtihad adalah .(من الحكم  الشرعي

193 Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, Lisan al-‘Arab (Mesir : Dar al-Mishriyah
al-Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz .ÎI. hlm. 107-109

194 Ali Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta’rifat (Beirut, Riyadh al-Shulh, 1969) hlm.
10

195 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-
Ushul (Beirut : Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi, 1324) hlm. 350
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pengerahan  segenap  kemampuan  mujtahid  dalam  mencari  atau  menggali

pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan metode istinbath.” 196

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, ijtihad adalah

mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang

hukum-hukum syara’. Pengertian dari ijtihad ini menyimpulkan lima hal:

Pertama, usaha yang maksimal untuk mengerahkan kemampuan dalam

merumuskan hukum syara’. Kedua, ijtihad dilakukan oleh orang ahli dan

memiliki kemampuan berijtihad. Ketiga, domain ijtihad adalah hukum syara’

yang bersifat zhanni (belum pasti). Keempat, ijtihad bukan masalah akal (al-

aqliyah) dan masalah teologi (masail al-kalam). Kelima, ijtihad harus

dilakukan melalui istinbath, sebuah proses pengkajian dan mendalami makna

suatu lafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya.

Dari definisi ini, ijtihad dilihat dari bentuk hasil ijtihadnya menurut

Abu Zahrah dibagi kepada dua macam. Pertama, ijtihad istinbath yakni ijtihad

yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi peristiwa hukum yang

tidak ada ketentuan dalam nash (furu’) dari dalil yang rinci. Kedua, ijthad

tatbiqi, yakni ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad

sebelumnya pada peristiwa hukum yang muncul berikutnya.197

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi

empat macam : (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan

Agama. (3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4).

196 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Fikih (Kairo : Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr
al-Islamiyah, 1993) cet. 1, hlm. 399

197 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fikih (Dar al-Fikr, al-Arabiy, 1958) hlm. 379



198

198

Fatwa ulama.198 Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama,

maka sesungguhnya tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama tentang

ijtihad dengan fatwa. Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu

Zahrah, perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus

dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan istinbath hukum

yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa

dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan seorang ahli fikih berusaha

mengetahui hukumnya.199

Rifyal Ka’bah juga menegaskan ifta’ (pekerjaan memberi fatwa) adalah

sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad

adalah istinbath (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik

kasus hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan ifta’ (fatwa)

menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan

hukumnya berdasarkan pengetahuan hukum yang dimilikinya.200

Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berupaya

mengistinbathkan hukum dari nash (Al-Qur`an-Hadis) dalam berbagai kasus,

baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak. Sedangkan mufti

mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan berdasarkan persoalan yang

muncul sesuai dengan kafasitasnya. Boleh saja seorang mufti menfatwakan

pendapat para mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut

198 Atho Mudzhar, Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Budi Munawwar
Rahman (ed) (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1994) hlm. 369-370. Lihat juga, M. Cholil
Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta : Penerbit UI Press, 2011) hlm. 52

199 Muhammad Abu Zahrah, Ushul fikih (Dar al-Fikri al-Arabi, tt) hlm. 401
200 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU

(Jakarta : Universitas, 1999) hlm. 212
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mengetahui metode istinbath hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid.

Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama

terdahulu. Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah

wafat dengan syarat si mufti harus mengetahui metode istinbath hukum sebagai

dasar pemikiran hukumnya.

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut

pendapat Syahrastami, hukum ijtihad adalah fardhu kifayah. Menurutnya,

apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain

untuk melakukan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik

terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan

bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastami, adanya

ketergantungan antara hukum syara’ yang ijtihadi itu dengan mujtahid (mufti).

Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka mengkibatkan akan stagnannya ajaran

Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.201

Hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam

dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:

a. Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad.

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid

merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya

hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar

untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam

perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika

201 Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, al-Nihal wa al-
Nihal, Juz . I (Kairo : Mustafa al-Halabi, t.th) h.
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ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari

ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat

kedudukan ijitihad itu sendiri.

Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa

dan ijtihad. Yusuf Qardawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal

yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil

pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional.

Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat

dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing setelah memenuhi kualifikasi

masing-masing.202

Selain Yusuf Qardhawi, Muhammad Iqbal juga berpendapat sama,

bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur

Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus

menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam

membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk

bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (radical of

thinking).203

Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling

berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu

dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa

akan semakin kuat apabila : Pertama, hukum Islam yang dihasilkan para

mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan

202 Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamân Dalam Fikih Islam. hlm. 77
203 Ibid.
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secara moral maupun ilmiah. Kedua, hukum Islam yang dihasilkan

berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai

mujtahid maupun mufti/qadhi.204

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal

yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab menurut Fazlurrahman (W 1988

H) ada peluang bagi umat ini untuk menafsirkan dan memberikan penafsiran

baru terhadap wahyu Allah. 205 Dengan demikian Fazlurrahman ingin

mengatakan terbuka peluang untuk menafsirkan ulang terhadap nash yang ada

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, selama itu tidak keluar

dari substansi hukum Islam yang sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi

terhadap interpretor dalam hal ini mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-

benar terukur dengan hasil fatwa yang diijtihadkan.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa

cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad.

Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara

personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh

Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam : Pertama, ijtihad istinbath yaitu

ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak

ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci. Kedua, ijtihad

tatbiqi, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid

204 Ibid., hlm. 81
205 Ibid., hlm. 83
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sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya.206 Kedua bentuk ijtihad ini

memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka memperkuat posisi ijtihad,

karena bagaimanapun hasil ijtihad istinbath dan ijtihad tatbiqi akan

menggunakan media fatwa dalam penyampaian hasil ijtihad ke masyarakat.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi dua bahagian:

Pertama, ijtihad fardi yaitu : ijtihad dilakukan oleh satu orang dengan kasus

sifatnya sederhana terjadi dalam masyarakat yang sederhana, dan mujtahid

tersebut menguasai berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji

masalah tersebut. Kedua, ijtihad jama’i yaitu, ijtihad dilakukan secara kolektif

berkumpulnya para ahli yang terkait dengan kasus tersebut, sehingga kasus

hukum yang muncul dapat diselesaikan dan mendekati kebenaran. 207 Baik

ijtihad jama’i maupun ijtihad fardi dalam proses hasil penyampaian ke publik

tetap menggunakan media fatwa, sehingga juga terlihat posisi fatwa

memperkuat ijtihad.

b. Fatwa Produk Pengembangan Ijtihad.

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan ijtihad

cukup penting sebagai dalil hukum Islam setelah al-Qur`an dan hadis. Kalau al-

Qur`an dipandang sebagai sumber dasar, hadis sebagai sumber operasional,

sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai sumber dinamika terhadap al-Qur`an

dan hadis. Sudah pasti peran ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam

206 Muhammad Abu Zahrah, Usul Fikih (Dar al-Fikr al-Arabiy, 1958) hlm. 379

207 Ali Hasballah, Usul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1976) cet.5. hlm.
429
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perjalanan hukum Islam itu sendiri terdapat keterbatasan nash dalam menjawab

persoalan hukum yang berkembang mengharus ijtihad dibutuhkan.

Seperti kita ketahui ayat-ayat hukum dalam al-Qur`an dan hadis

sifatnya terbatas. Dalam catatan para ulama seperti yang dikatakan al-Zarkasy

(W.794), ayat-ayat hukum sekitar 500 ayat.208 Al-Suyuthi (W.911 H) menulis

200 ayat.209 Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat

dengan rincian : Pertama, hukum berkaitan dengan masalah keluarga (al-ahwal

al-syakhshiyah) sekitar 70 ayat. Kedua, hukum perdata ( ahkam madaniyah)

terdiri 70 ayat. Ketiga, hukum pidana (ahkam al-jinayah) terdiri 30 ayat.

Keempat, hukum acara (ahkam al-Munafât) terdiri 13 ayat. Kelima, hukum

peradilan (ahkam al-dusturiyah) terdiri 10 ayat. Keenam, hukum tata negara

(ahkam al-Dauliyah) terdiri dari 25 ayat. Ketujuh, hukum ekonomi (ahkam al-

Iqtisadiyah) terdiri 10 ayat.210 Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum

juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada

yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000

hadis.211

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya

untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah

fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai

hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qardhawi mengatakan sesungguhnya ijtihad

208 Badruddin al-Zarkasyi, al-Burhan fi Ulum Alquran (Mesir : al-Halabiy, 1957) hlm.
102

209 Jalaluddin al-Suyuthi, al-Itqan fi Ulum Alquran (Mesir: al-Azhar, 1318) hlm.
181

210 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fikih (Dar al-Kuatiyah, 1996) hlm. 32-33
211 Sayid Muhammad Musa, al-Ijtihad wa madza Hajatina ilahi fi Hadza al-Ash

(Mesir : Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972) hlm. 185
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dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai

bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat

dilihat dari Darul Ifta’ di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar, Riasyah Ifta’ di

Saudi Arabiya dan sebagai. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian

diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.212

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bahagian dari

pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian

dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum

tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses

jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula

ijtihad. Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat zhanni adalah ranah dari

lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang mengakomodir

kebutuhan hukum yang diinginkan.

Produk ijtihad dapat dilakukan melalui fatwa-fatwa. Apalagi seperti

yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa fatwa-fatwa mufti atau

ulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis Ulama Indonesia bercirikan :

Pertama, bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban terhadap

pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Kedua, fatwa tidak mempunyai

daya ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum

dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak

harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa

saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. Ketiga, fatwa biasanya

212 Yusuf al-Qaradhawi, Ijtihad Dalam Syariat Islam, Terj. Ahmad Syathori (Jakarta :
Bulan Bintang, 1987) hlm. 185
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cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan

baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri

belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-kurangnya dapat

dikatakan dinamis.213

Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara kasuistik, sejumlah

fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya dibukukan tetapi sistematiknya

tetap berbeda dengan sistematik kitab fiqih. Pengumpulan fatwa itu dimulai

pada abad ke – 12 oleh tokoh-tokoh mazhab fikih. Kalangan mazab Hanafi

terlihat kumpulan fatwa yang pertama disusun dalam kitab “ Zhakhirat al-

Buthaniyah” berisi kumpulan fatwa Burhanuddin b. Maza (w. 570 H). Buku

“al-Khairiyah” berisi kumpulan fatwa Qadhi Khan (w.592 H) Kitab “al-

Sirajiyah” berisi fatwa-fatwa Ibn Aliuddin (w. 800 H). Kalangan Mazhab

Maliki menulis kumpulan fatwa pertama adalah kitab “al-Miyar al-Maghribi”

berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H). Kalangan mazhab Hambali

menulis kumpulan fatwa yang terkenal kitab “ Majmu al-Fatawa atau al-

Fatawa al-Kubra” yang berisi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Kemudian pada abad

ke-17 muncul buku kumpulan fatwa yang terkenal dalam kitab “ Fatawa al-

Amqiriyah” dar India.214

3. Syarat-Syarat Fatwa dan Bentuk-Bentuk Fatwa

a. Syarat-Syarat Fatwa

213 Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk
Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta :
Logos, 1998) hlm. 1-2

214 Ibid., hlm. 4



206

206

Fatwa merupakan persoalan penting untuk menggali, menetapkan dan

merumuskan hukum, disamping menjawab berbagai persoalan hukum yang

muncul di tengah masyarakat. Substansi fatwa merupakan hasil keputusan para

ahli agama Islam dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan

hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan

penjelasan, kekonkretan terhadap kebutuhan hukum masyarakat Islam, dalam

hal pemahaman, penalaran-penalaran ajaran Islam dan aplikasinya.

Fatwa adalah persoalan penting, karena itu adanya persyaratan pada

substansi fatwa yang harus dilihat, mufti (orang yang berfatwa) mempunyai

persyaratan untuk berfatwa. Para ulama berbeda pendapat menetapkan

persyaratan ijtihad mulai dari yang ringan sampai kepada yang ketat. Namun

persyaratan itu pada prinsipnya dibagi kepada. Pertama, persyaratan umum

(syarat taklif) yakni : Islam, baliqh dan berakal. Kedua, persyaratan pokok

(asasiyyah). Ketiga, persyaratan penyempurnaan.

Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti/mujtahid sebagai persyaratan

pokok kepada beberapa persyaratan :

1. Mengetahui al-Qur`an sebagai dalil hukum. al-Qur`an adalah sumber

dan dalil utama hukum Islam. Dalam al-Qur`an ditemukan petunjuk-

petunjuk hukum dan ayat-ayat hukum sebagai pedoman dan acuan

berfatwa. Menurut Imam al-Ghazali dalam hal pemahaman terhadap al-

Qur`an tidak mensyaratkan untuk mengetahui al-Qur`an secara

menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang

diperkirakan sekitar 500 ayat. Pendapat ini disepakati oleh al-Qadhi Ibn
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al-Arabi (W. 543 H), ar-Razi(W. 606 H), Ibn Qudamah (W. 620 H), al-

Qarafi (W. 684 H) dan lainnya. Kemudian, menurut Imam al-Ghazali

tidak disyaratkan juga atas seorang mujtahid (mufti) untu menghapal

ayat yang harus diketahui itu, namun dengan mengetahui tempat ayat-

ayat tersebut agar bisa mendapatkan ayat-ayat tersebut dikala

dibutuhkan.215

Berbeda dengan halnya al-Ghazali, as-Syatibi (W. 790 H)

menambahkan persayaratan mengetahui al-Qur`an adalah dengan

mengetahui asbabun nuzul (sebab-sebab turun ayat) 216 Mengetahui

asbabun nuzul ayat adalah sebuah keharusan kepentingannya adalah :

Pertama, dalam asbabun nuzul ayat diketahui adanya ilmu ma’ani dan

ilmu bayan yang dapat mengetahui susunan kalimat al-Qur`an dan

mengetahui maksud bahasa Arab. Keduanya berkisar sekitar

pengenalan “tuntutan keadaan” (muqtadhal hal) seperti keadaan khitab

(pembicaraan) ditinjau dari segi kitab itu sendiri. Dari segi mukhathib

(yang diajak bicara) atau ditinjau dari semua segi tersebut. Suatu

pembicaraan akan berbeda pengertiannya menurut perbedaan keadaan,

mukhatthab atau lainnya. Sebagai contoh istifham (kalimat tanya)

pembicaraan satu, tetapi kadang-kadang memiliki beberapa arti seperti

menyatakan ketetapan, celaan dan seterusnya. Begitu juga kalimat

perintah juga dapat memiliki arti lain seperti membolehkan, ancaman,

215 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-
Ushul, hlm. 350

216 Al-Syatibi, al-Muwafaqat. Juz. Î hlm. 347-348
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melemahkan dan lain-lain.217 Kedua, tidak mengetahui sebab turunnya

ayat bisa menyeret ke dalam keraguan dan kesulitan serta serta bisa

membawa pemahaman global terhadap nash yang bersifat lahir

sehingga sering menimbulkan khilafiyah dan konflik. 218 oleh karena itu

sebagai seorang mufti harus betul memahami tentang asbabun nuzul

ini. Selain perlunya pemahaman terhadap nuzul al-Qur`an, juga

diperlukan pemahaman terhadap nasikh (teks pembatal) dan mansukh

(teks yang dibatalkan). Kepentingannya adalah : Pertama, sebagian

pendapat menetapkan adanya nasakh dalam al-Qur`an, sehingga ayat

tentang perang telah dinasakh sebanyak 100 ayat, sebaliknya ada

pendapat yang mengingkari nasakh sama sekali dalam al-Qur`an.

Seperti Abu Muslim al-Asfihani (W. 323 H) dinukil pula oleh Imam

Fakhrur Razy. Diantara mereka ada pendapat moderat seperti Imam al-

Suyuthi membatasai ayat-ayat nasakh hanya berjumlah 20 ayat saja.

Paling tidak pikiran-pikiran ini dapat mengantarkan bagi mufti untuk

mengetahui tentang seluk-beluk yang terjadi tentang ada atau tidak

adanya nasakh dalam al-Qur`an. 219 Kedua, terjadi perbedaan

pandangan di kalangan ulama Salaf dan ulama Mutakhirin memahami

konsep nasakh. Ulama Salaf melihat konsep nasakh lebih umum

daripada pengertian nasakh pada hal pembatasan yang mutlak,

mengkhususkan yang umum baik dengan dalil muttashil

(berhubungan) ataupun munfashi (terpisah) penjelasan yang

217 Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan saat Dalam Fikih Islam. hlm. 31.
218 Ibid.
219 Ibid., hlm. 34
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mubham (tidal jelas maksudnya) atau mujmal (arti global). Sementara

pemahaman ulama mutakhirin suatu hukum yang datang kemudian

yang dipikul oleh mukallaf. Hukum pertama tidak diberlakukan,

sedangkan hukum yang kedua diberlakukan. Konotasi demikian ini

mencakup pembatasan yang mutlak, karena kata yang mutlak dibiarkan

secara lahir bersama muqayyad (membatasi), kata yang mutlak

diberlakukan, tetapi yang diberlakukan muaqayyadnya. 220 Dengan

demikian persoalan nasikh mansukh adalah hal yang penting untuk

diketahui oleh mufti, sebagai syarat memahami al-Qur`an secara utuh.

2. Mengetahui as-sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil hukum

Islam kedua setelah al-Qur`an. Sebenarnya para ulama tidak

mensyaratkan secara mutlak untuk mengetahui semua hal yang

berhubungan dengan sunnah, sebab sunnah atau hadis merupakan ilmu

yang mendalam, hanya disyaratkan untuk mengetahui hadis-hadis yang

ada hubungannya dengan hukum.221 Seperti al-Ghazali mengharuskan

220 Ibid., hlm. 35
221 Hadis-hadis hukum telah dikumpulkan dalam beberapa kitab yakni : (1). Kitab

Umdah al-Ahkam, susunan al-Hafiz al-Maqdisi. Kitab ini membatasi hadis-hadis hukum yang
ada dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim. Kitab ini telah diberi syarah (oleh Imam ash-
Sha’ani menjelaskan kitab dalam Hasyiyahnya al-Umdah) Jumlah hadis hukum yang dimuat
dalam kitab ini sekitar 419 hadis. (2). Kitab al-Ahkam disusun oleh Abu al-Haq al-Isybily.
Kitab ‘al-Ilman bil Ahaditsil Ahkam (kitab mengenai hadis-hadis hukum) disusun oleh Ibn
Daqiq Al-Id, dimana termuat dalam buku ini. (3). Kitab Bulughul Muram min Adillatil Ahkam.
Disusun oleh Al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani, jumlah hadis hukum dikitab sekitar 1596 hadis.
Kitab yang dicetak Ash-sabîh ini telah dibeti syarah oleh al-Alamah Ash-Shan’ani dalam
bukunya “Subulus Salam.” (4). Kitab Muntaqa al-Akbar min Ahadtsis Sayyidil Akhyar,
disusun oleh A al-Barakat Mujidi Addin Abdus Salam Ibn Taimiyah al-Jadd. Hadis yang
tercantum dalam kitab ini menurut cetakan yang tahqiq oleh Muhammad Hamid al-Faqy,
sekitar 5029 buah hadis. Beliau hanya menyebutkan setiap riwayat hadis terjadi perubahan kata
atau kalimat atau tambahan, dan memberi nomor tersendiri pada setiap riwayat tersebut kitab
Muntaqa al-Akhbar telah diberi syarah oleh Imam al-Syaukani dalam kitabnya yang terkenal
Nailu al-Authar. Kitab Nailu al-Authar dan kitab Subulus Salam termasuk sumber penting
hadis hukum dan sirah-nya. (5). Kitab Syarhu Ma’anil Atsar disusun oleh Hafidz al-Hanfiyah
Abi Ja’far ath-Thahwy. (6). Kitab Sunanul Kubra, disusun oleh al-Hafidz al-Baihaqi. Kitab ini
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mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan ketentuan hukum

yang jumlah beribu-ribu, tetapi harus mengetahui hadis-hadis tentang

nasehat keagamaan, informasi akhirat dan lainnya menyangkut hukum.

Menurut al-Ghazali tidak perlu menghapalnya di luar kepala, dengan

memiliki buku-buku hadis-hadis shahih kemudian menghafalnya pada

saat dibutuhkan. 222 Perbedaan muncul di kalangan ulama tentang

jumlah hadis yang harus diketahui. Imam al-Ghazali berpendapat hadis-

hadis hukum yang diketahui lebih dari beberapa ribu, namun bisa

diatasi. Menurut Ahmad bin Hanbal hadis yang diketahui seorang mufti

paling tidak sejumlah 500.000,- hadis. Imam Zarkasy memahami

jumlah hadis dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal adalah mencakup

atsar (perkataan-perbuatan) para sahabat dan tabiin serta jalan sanad-

nya. Imam Zarkasy berpendapat, seorang mufti atau mujtahid tidak

mengenal jalannya sanad hadis tidaklah boleh ia menetapkan hukum.223

Berkaitan dalam hal mengetahui hadis, seorang mufti juga dituntut

mengetahui ilmu dirayah hadis. Hal ini dimaksud sebagaimana

pendapat Imam al-Ghazali untuk mengetahui riwayat dan memisahkan

hadis yang shahih, hadis yang bisa diterima maupun ditolak, hadis yang

diriwayatkan perawi yang adil atau tidak, sehingga kualitas hadis betul-

telah dicetak dalam 10 jilid besar dan berisi hadis-hadis yang menjadi dalil mazhab Syafî. Juga
telah diberi komentar/catatan pinggir oleh Ibn at-Tirkani al- Hanafi. Kitab komentar ini diberi
nama “ al-Jauhar al-Faqi” yang dicetak bersama hasyyah-nya. Ibid., hlm. 45

222 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-

Ushul, hlm. 350
223Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan saat Dalam Fikih Islam. Ibid.,

hlm. 38-39
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betul diketahui untuk dijadikan hujjah.224 Kemudian seorang mufti juga

dituntut mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh, dimaksudkan

jangan sampai seorang berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas

dinasakhkan. Seperti hadis yang membolehkan nikah mut’ah, dimana

hadis tersebut sudah dinasakhkan oleh hadis-hadis lain.225 Selanjutnya

seorang mufti juga dituntut mengetahui sebab wurud hadis. Sama

halnya mengetahui al-Qur`an juga harus mengetahui asbabun nuzul al-

Qur`an.

3. Mengetahui ijma (konsensus ulama), disini ditekankan kepada mufti

adalah mengetahui tempat-tempat ijma’ agar para mufti tidak

menyalahi ijma’. Menurut Imam al-Ghazali tidaklah harus menghafal

semua tempat-tempat ijma’ dan tempat perbedaannya ijma’ ulama.

Kemudian apabila ia sepakat dengan salah satu mazhab ulama, apapun

mazhabnya, atau mengetahui bahwa yang terjadi dalam masanya yang

belum pernah dibahas oleh ahli ijma’, hal ini sudah dipandang

memadai.226

4. Mempunyai kemampuan akal, terutama kemampuan intelektual dan

analisis dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya terutama

berkaitan dengan hukum, ketentuan hukum berasal dari ketentuan teks

al-Qur`an dan sunnah. Semua ini harus dipahami dengan akal dan

224 Ibid., hlm. 40
225 Ibid., hlm. 41
226 Abu Hamid bin  Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-

Ushul, hlm. 350
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proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga

menggunakan kemampuan akal pikiran.

5. Mengetahui dalil-dalil dengan segala persyaratannya, sehingga

mendapatkan penjelasan dan dalil-dalil yang dibutuhkan. Tanpa dalil

dan keterangan ia tidak dapat merumuskan ketentuan hukum.227

6. Mengetahui bahasa Arab, merupakan unsur penting yang harus dikuasai

oleh mufti, karena ini berkaitan dengan al-Qur`an yang diturunkan

dalam bentuk bahasa Arab juga hadis Nabi yang juga berbahasa Arab.

Dalam bahasa Arab ini Imam al-Ghazali menegaskan untuk menguasai

ilmu nahwu, gunanya untuk memahami pembicaraan orang Arab dan

kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab, sehingga ia benar-

benar mampu mengetahui dan membedakan susunan kata sharih, zahir,

mujmal, haqiqah, majaz, am, khas, muhakkamah, mutsyabbih, muthlak,

muqayyadah, nash 228

7. Mengetahui perbedaan antara nasikh dan mansukh baik dalam kitab

maupun dalam sunnah. Dalam hal ini tidak harus menghapal semua

ayat dan hadis, tetapi harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang nasikh

dan mansukh.229

8. Mengetahui perbedaan antara hadis shahih dan bukan hadis shahih

yang diterima dan tidak diterima di kalangan umat. Tidak perlu meneliti

hadis satu persatu, jikalau terdapat perbedaan pendapat mengenai

227 Ibid.
228 Ibid., hlm. 353
229 Ibid.
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riwayat satu hadis, langkah yang harus dilakukan memilih riwayat yang

lebih kuat dari ulama terkenal seperti Imam Syafi’i dan Malik.230

9. Mengetahui ushul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti

dan mujtahid. Substansi kajian ushul fikih adalah dalil-dalil hukum

Islam, tidak hanya sebatas al-Qur`an, hadis dan ijtihad tetapi seluruh

hal-hal yang terkait di dalamnya. Seorang mufti harus kaya dengan

ushul fikih, karena ushul fikih merupakan metodologi berpikir untuk

membuka dan menunjukkan kepada suatu kesimpulan hukum, bukan

sebagai pembuat hukum. Dengan mengetahui ushul fikih secara tidak

langsung mengetahui kaidah-kaidah umum (kulliyat) dan hakikat

hukum beserta dalil-dalilnya, syarat-syarat dalil, segi penunjukan lafal

kepada makna, proses tarjih dari dalil yang bertentangan (târud al-

adilah), nasak-mansukh, dan lainnya.231

Persyaratan-persyaratan di atas, merupakan persyaratan mujtahid

mutlak. Namun ulama lain seperti al-Syatibi menambahkan persyaratan

mujtahid dengan mengetahui maqashid al-syariah, 232 suatu kajian menarik

yang harus diketahui seorang mufti. Tujuannya maqashid al-syariah

memperkenalkan pemahaman akan maksud syariah itu diturunkan, sehingga

terlihat maqashid al-syariah membawa kemaslahatan kepada umat, dalam tiga

kepentingan yakni dharuriyah, hajiyat dan tahsiniyat. Dharuriyat adalah

masalah-masalah penting yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup

230 Ibid., hlm. 353
231 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfha fi ‘ilmi ‘l-

Ushul,h. 352
232 Asy Syatibi, al-Muwafaqat, hlm. 105-106
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manusia, apabila tidak terpenuhi, manusia mengalami kesulitan dalam hidup.

Hajiyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, apabila itu tidak

terpenuhi akan tidak menyulitkan kehidupan manusia. Tahsiniyat adalah

kebutuhan pelengkap dalam memperindah kehidupan manusia. Selain hal di

atas, syarat seorang mufti agar fatwanya diterima dan dijadikan pegangan,

adalah persyaratan berkaitan dengan penyempurnaan mufti atau mujtahid itu

sendiri. Abdul Muqhits,233 menguraikan dengan persyaratan :

Pertama, menguasai al-barâh al-asliyah, dengan maksud bahwa pada dasarnya

segala sesuatu itu bebas dari tanggungan kecuali kalau sudah ditetapkan

hukumnya. Kedua, memahami maqashid al-syar’iyah. Ketiga, menguasai

kaidah-kaidah umum (kulliyat). Keempat, menguasai tempat-tempat perbedaan

ulama dan mampu memetakannya. Kelima, mengetahui kebiasaan yang berlaku

dilingkungan mujtahid sehingga mampu melihat kontekstualnya hukum

berdasarkan milleniu masing-masing. Keenam, menguasai ilmu mantiq

(logika). Ketujuh, bersikap adil dalam menempatkan integritas diri.

Menurut Abu Zahrah keadilan seorang mufti merupakan syarat penting,

karena ini berkaitan dengan hal : Pertama, proses pemilihan pendapat yang

tidak pasti dalilnya. Kedua, fatwa membawa kemaslahatan bagi masyarakat

secara luas, sehingga seorang mufti tidak dibolehkan mengambil pendapat

yang lebih berat dan pendapat yang lebih ringan sebagai dalil hukum. Ketiga,

dalam memilih pendapat ia mesti mempuyai niat yang baik. Keadilannya

233 Abdul Muqhitrs, Kritik  Nalar Fikih Pesantren (Jakarta : Kencana, 2008)
hlm. 93-95
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dituntut agar fatwanya tidak memihak kepada penguasa sehingga

mengenyampingkan keinginan masyarakat atau memenuhi keinginan selera

masyarakat semata. 234 Kedelapan, membangun citra yang baik, wara’ dan

memelihara diri dari perbuatan dosa. Kesembilan, cerdas, teguh dan teliti

dalam berijtihad. Kesepuluh, berserah diri kepada Tuhan agar aktifitas ijtihad

sesuai dengan kebenaran dan tidak lari dari koridor yang bertentangan dengan

agama. Kesebelas, dipercaya orang untuk melakukan ijtihad. Kedua belas,

konsekwen dalam berpikir, berucap dan bertindak dengan sesuatu yang

difatwakan.

Selain pendapat di atas, para ulama kontemporer juga merumuskan

kembali syarat mujtahid. Diantaranya seperti yang dirumuskan M. Syahrur,

dikutip oleh Muhammad Faisal Hamdani,235 beberapa syarat mujtahid sebagai

berikut : Pertama, memahami bahasa Arab dengan cara bebas dari sinonimitas.

Kedua,  memahami  dasar-dasar  pengetahuan  ilmiah  pada  masa  mereka

hidup. Ketiga, mengetahui  hukum-hukum  ekonomi  dan  sosial  pada masa

mereka  hidup. Keempat, mempertimbangkan produk-produk pemikiran para

ilmuan, ilmu-ilmu alam dan seluruh cabang-cabangnya seperti matematika,

kedokteran, astronomi, fisika, kimia dan lainnya, karena ilmuan eksekta adalah

berdekatan sekali dengan penentu hukum. Kelima, memahami qiyas shahih ala

shahih dengan dukungan bukti-bukti materil obyektif sebelum mengeluarkan

hukum apapun. Keenam, jika salah satu shahih mengalami perubahan,

234 Muhammad Abu Zahrah, Usul Fikih, hlm. 597
235 Muhammad Faisal Hamdani, Metode Hermeneutika M.Shahrur Dalam Memahami

Alquran dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum (Jakarta : Gaung Persada Press Jakarta,
2012) hlm. 193-194
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khususnya kondisi obyektif yang melingkupi peristiwa hukum, maka hukum

yang telah diputuskan harus ditinjau ulang. Ketujuh, mempertimbangkan

kaedah : “Jika ada satu hadis shahih, maka itulah mazhab saya, sebagai kaedah

yang tidak selalu benar karena kesahihan sebuah hadis tidak menjamin

kemutlakan pemberlakuannya.” Kedelapan, tidak terkait dengan satu aliran

fikih manapun. Kesembilan, mempertimbangkan struktur permukaan pada

masyarakat, termasuk adat kebiasaan mereka dan struktur dalam berupa

hubungan antara konsumsi, produksi dan lingkungan sebagai alat kontrol

penentu hukum. Kesepuluh, tidak boleh mengabaikan dasar legislasi Islam dan

kehidupan manusia adalah kebebasan dan kebolehan. Kesebelas, tidak boleh

mengabaikan Islam adalah agama hanif, maka produk hukum apapun yang

menghalangi jalannya perkembangan masyarakat dan menentang keadilan

harus dihindari tanpa keluar dari batas-batas hukum Tuhan. Keduabelas, para

pemegang otoritas hukum kontemporer wajib berhati-hati dengan dua dasar

fikih yang selama ini diterima secara luas.

Ada hal yang menarik dari persayaratan mujtahid yang dirumuskan M.

Shahrur ini, beliau mencoba merenovasi dengan tambahan persyaratan baru

yang tidak ditemukan dalam konsep ulama klasik. Usaha yang dilakukan ini

sebagai bentuk menonjolkan validitas keilmuan yang berkembang saat ini,

dengan begitu terjadi sinergitas antara konsep klasik dengan konsep

modernitas.

Persyaratan di atas harus dimiliki bagi orang yang mengeluarkan

fatwa, karena hal ini berkaitan dengan beberapa unsur penting dalam fatwa :
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Pertama, fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang

sedang diperselisihkan. Kedua, fatwa sebagai jalan keluar dari kemelut

perbedaan pendapat diantara para ulama. Ketiga, fatwa harus mempunyai

konotasi yang kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial

kemasyarakatan, sebagaimana kaidah fikih mengatakan bahwa perubahan

fatwa tidak terlepas dari perubahan waktu dan tempat serta adat istiadat.

Keempat, fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian dan persatuan

umat.236 Artinya fatwa yang disampaikan jangan menciptakan konflik, justru

fatwa harus dalam penguatan umat.

Selain alasan substansi di atas, eksistensi fatwa ditekankan mempunyai

identitas, supaya fatwa itu menjadi menarik. Apalagi meluasnya kasus-kasus

hukum berkembang sehingga menuntut fatwa yang relevan dengan konteks

perubahan sosial itu sendiri. Fatwa hendaknya : Pertama, sebagai hasil suatu

pengerahan pengetahuan secara optimal. Artinya fatwa yang akurat dan punya

kafasitas adalah fatwa yang dilahirkan dari pengerahan kemampuan ijtihad

dengan didukung oleh perangkat-perangkat ilmu lainnya. Kedua, tidak boleh

memfatwakan hukum yang zhanni sebagai hukum qath’i. Ketiga, fatwa tidak

boleh dipengaruhi realitas modern. Artinya fatwa yang diputuskan secara

personal maupun kolektif harus mampu menjaga wibawanya dalam kegiatan

menghasilkan fatwa itu, jangan sampai fatwa itu berada di bawah intimidasi

realitas yang terdapat dalam masyarakat modern.237

236 Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan  Dalam Fikih Islam. hlm. 28
237 Ibid., hlm. 150-151
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Fatwa yang baik adalah fatwa tidak menyalahi berbagai penyimpangan

fatwa itu sendiri yakni : Pertama, mengabaikan nash hukum. Indikator ini

terlihat melalui hadis Mu’adz Ibn Jabal: “Hendaklah kamu memberi hukum

dengan kitab Allah (Al-Qur`an), bila kamu tidak mendapatkan, maka dengan

sunnah Rasulullah. Bila kamu tidak dapatkan, maka hendaklah dengan apa-apa

yang telah diputuskan oleh orang saleh dan bila tidak ada, maka hendaklah

kamu berijtihad dengan pendapatmu”. Kedua, salah memahami nash atau

sengaja menyelewengkan pengertiannya. Terkadang terjadi kekeliruan

memahami nash disebabkan: Kesalahpahaman terhadap nash atau kesalahan

mentakwilkan, misalnya menganggap sesuatu yang khusus menjadi umum.

Menganggap kata muqayyad menjadi mutlak. Dipisahkan dari konteks kalimat

sebelumnya atau terpisahkan dari apa yang menguatkan dalil ijma’ yang

meyakinkan dan belum pernah dilanggar oleh salah seorang ulama sepanjang

zaman. Ketiga, berpaling dari hasil ijma’ yang diyakini. Keempat,

menggunakan qiyas tidak pada tempatnya.

b. Bentuk-Bentuk Fatwa

Secara umum bentuk-bentuk fatwa dibagi kepada: Pertama, fatwa

dilihat dari asal-usul lahirnya fatwa. Kedua, fatwa dilihat dari segi prosesnya

fatwa. Fatwa dalam perspektif asal usulnya fatwa dibagi kepada :

1. Fatwa Kolektif (al-Fatwa al-Ijma’i)

Fatwa kolektif adalah : Fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan oleh

sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam ushul fikih dan
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fikih dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang, sehingga akhir

kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati kebenaran. Kedudukan fatwa

kolektif ini harus mampu menetapkan hukum dengan berani dan bebas dari

pengaruh dan tekanan politik, sosial dan budaya yang berkembang. 238 Di

Indonesia yang dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat

Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi Fatwa Dewan

Dakwah Islamiyah Indonesia,239

Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya.

Fatwa/ijtihad bersifat kelembagaan/kolektif dipandang ijtihad yang baik

dilakukan,  dengan  alasan  proses  perumusannya  dilihat  dalam  berbagai

sudutpandang keilmuan yang lebih mendekati kebenaran dan lebih kuat dari

fatwa indifidual.240 Hal ini juga dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang

diperlukan memang ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional. 241

Inilah membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal

ini disebabkan persoalan – persoalan yang muncul lebih kompleks.

Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari aspek

hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai disiplin,

seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan lainnya.242

238 Ali Hasballah, Usul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir : Dar al-Ma’arif, 1976) Cet. 5.
hlm. 426

239 Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan saat Dalam Fikih Islam. hlm.
140-141. Lihat, Amir Syarifuddin, Usul Fikih (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2005) Jilid. 2.
hlm. 273

240 Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1996) hlm. 158

241 Ibid., hlm. 159
242 Ibid.
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2. Fatwa Personal (al-Fatwa al-Fardi)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan

penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad seseorang

lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa personal selalu

dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah yang akan dikeluarkan

fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa kolektif diawali dengan kegiatan

perorangan.243

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam fikih Islam lebih

banyak bertopang kepada fatwa – fatwa personal. Seperti fatwa di kalangan

mazhab-mazhab fikih, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut, fatwa Yusuf al-

Qradhawi, fatwa Ibn Taimiyah, fatwa Syaikh al-Maraghi, fatwa Muhammad

Abduh, fatwa Muhammad Abu Zahrah, fatwa Said Rasyid Ridha, dan

lainnya.244

Kemudian fatwa dilihat dari segi prosesnya fatwa, dibagi kepada fatwa

tarjih dan fatwa al-insya’i (fatwa kreatif). Kedua bentuk fatwa diuraikan di

bawah ini sebagai berikut:

a. Fatwa Tarjih

Fatwa tarjih adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh

sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah berbagai

pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari berbagai pendapat

tersebut. Di Indonesia fatwa seperti ini ditemukan pada Majelis Tarjih

243 Ibid., hlm. 141
244 Ibid.
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Muhammadiyah. Menurut Yusuf al-Qardhawi indikator fatwa tarjih adalah :

Fatwa itu lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Fatwa tersebut lebih

banyak mencerminkan rahmat kepada manusia. Fatwa lebih dekat dengan

kemudahan yang diberikan oleh syara’. Fatwa diprioritaskan dalam merealisis

maksud-maksud syara’, maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari

kerusakan dari manusia.245

b. Fatwa al-Insya’i

Fatwa al-Insya’i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum baru

dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama

terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama. 246 Menurut Yusuf al-

Qardhawi bentuk fatwa al-Insya’i merupakan bentuk baru, belum pernah

dilakukan oleh ulama terdahulu. Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan.

Menurut Yusuf Qardhawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman

atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah memenuhi

nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan ongkos atau nilai

sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban penyewa. Dengan

demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil netto tanaman atau buah-

buahan dari tanah yang disewanya. Adapun si pemilik tanah harus

mengeluarkan zakat upah sewaan yang diterimanya (juga sampai nisab)

dibarengi dengan pajak tanah yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat

yang dibayarkan merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.

4 Korelasi Fatwa Dengan Fikih

245 Ibid., hlm. 143
246 Ibid.,h. 145
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Pada penjelasan di atas, telah disinggung bahwa pembagian ijtihad

dibagi kepada empat bahagian yaitu : Fikih, keputusan hakim di lingkungan

Peradilan Agama, peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim

dan fatwa ulama. Dari pembagian ini menunjukkan eksistensi fikih dan fatwa

adalah bahagian penting dari ijtihad.

Fikih dalam arti etimologi adalah “ قیالفھم العم “ (paham yang mendalam)

dalam pengertian ini antara kata “fikih” dengan “fahm” merupakan kata yang

sinonim. Pada mulanya fikih memiliki makna umum, semua aspek dalam Islam

(hukum, teologi, politik, ekonomi, kalam dan lain) bahagian tidak terpisahkan

dari fikih, ini terlihat adanya sebuah buku yang dikenal dengan “al-fikih al-

Akbar” merupakan hasil karya dari Abu Hanifah. 247 Namun pada

perkembangannya ketika fikih menjadi sebuah disiplin ilmu hukum, maka

konotasinya menyempit fokus dalam bidang hukum saja.

Secara terminologi para ulama mengartikan fikih adalah : “Ilmu tentang

hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang digali

atau diambil dari dalil-dalil yang tafshiliyah.” 248 Sedangkan menurut al-Amidi

(W 631 H)fikih adalah : “Ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersifat

furuiyah yang didapatkan melalui penalaran dan istidlal.”249 Dari bebarapa

pengertian ini dapat disimpulkan fikih adalah sebuah disiplin ilmu tentang

hukum syara’.

247 Ali Mustafa al-Gharabi, Tarikh al-Firaq al-Islamiyah (Mesir : Mutbâh al-Sâdah,
1948) hlm. 17

248 Muhammad Abu Zahrah, Ushul fikih (Beirut : Dar al-Fikr, 1958) Cet. 1. hlm. Lihat
Wahbah al-Zuhaily, al-Fikih al-Islamiy wa Adillatuhu (Damsyq : Dar al-Fikr, 1989) Cet. 3
hlm. 16

249 Saifuddin al-Amidi, al-Ihkam fi-Ushul al-Ahkam (Kairo: Muassasah al-Halabi,
1967) Jld. I. hlm. 8
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Lapangan fikih bersifat praktis dan cabang. Pengetahuan tentang hukum syara’

didasarkan pada dalil tafshili (nash). Proses penggalian fikih dilakukan melalui

penalaran dan istidlal mujtahid.

Proses melakukan penggalian atau mengambil hukum-hukum dari dalil

yang tafshil adalah merupakan kegiatan akal pikiran manusia, setiap manusia

akan berbeda kualitas kemampuannya. Apalagi pemahaman terhadap nilai

hukum yang terdapat dalam syariat didasarkan juga perbedaan tempat, waktu

dan perubahan sosial masyarakat. Karena itu fikih sebagai hasil pemahaman

terhadap syariat selalu dikorelasikan dengan orang-orang atau kelompok

bahkan memperhatikan kebutuhan kondisi masyarakat Islam sebagai pencetus

hukum seperti fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi’i, fikih Hanbali, fikih

Syiah, fikih Hijazy, fikih Mishry dan lainnya. Seperti di Indonesia adanya

Kompilasi Hukum Islam merupakan produk pemikiran hukum Islam Indonesia

selalu disebut sebagai fikih Indonesia.250Maka eksistensi fikih bersifat dzanniy

(ijtihady) yang tidak mutlak benar atau salahnya, meskipun demikian setiap

manusia yang mampu menggali hukum (mujtahid) akan selalu diapresiasi dari

Allah SWT apakah hasil ijtihadnya itu benar atau salah.251

Proses pengembangan fikih berkorelasi dengan fatwa. Peran mufti

merupakan instrumen penting yang tidak terpisahkan dari fikih. Pembentukan

fikih tidak hanya sebatas memapankan hukum lama dan memproduk hukum

yang baru, tetapi sesungguhnya terformat dalam cakupan yang luas seiring

dengan semangat perubahan yang dimiliki pada fikih sehingga dapat

250 Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam
Tata Hukum Indonesia (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001) hlm. 18-19

251 Ibid.
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diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Kelembagaan fatwa

menjustifikasi kehadiran fikih, setiap produk fikih-fikih baru harus diketahui

dan disampaikan ke masyarakat luas, aktifitas ini dilakukan oleh para mufti

baik secara individual maupun kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa.

Joseph Schacht, mengatakan mereka adalah para ahli hukum yang dapat

memberikan pendapat yang otoritatif tentang doktrin, pendapat hukum yang

mereka keluarkan disebut dengan fatwa. Bahkan perkembangan doktrin hukum

Islam terkait dengan pada aktifitas para mufti. Fatwa mereka sering dihimpun

dalam karya-karya yang terpisah kemudian dibukukan menjadi pegangan

tersendiri atau diperluas oleh pengikutnya. 252 Dengan demikian apa yang

mereka fatwakan kemudian dibukukan adalah bahagian dari proses

pembentukan fikih.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan fatwa adalah produk

pemikiran hukum yang bersifat individual dan terlembaga, dikeluarkan atas

permintaan masyarakat baik secara pribadi maupun kelembagaan atau tidak

ada permintaan masyarakat, namun tetap mengharuskan mufti untuk berfatwa.

Dari segi substansi persoalannya boleh jadi telah tercakup dalam kitab-kitab

fikih namun belum diketahui oleh si peminta fatwa. Sebagai fatwa ia tidak

memiliki daya ikat termasuk kepada peminta fatwa. Sifatnya kasuistik, fatwa

memiliki dinamika relatif tinggi dibandingkan dengan fikih.253 Namun antara

fatwa dan fikih kedua hal yang tidak terpisahkan dan saling berkorelasi. Fatwa

adalah media fikih dan hasil yang difatwakan juga menjadi produk fikih.

252 Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta : Nuansa, 2010) hlm. 117
253 Ahmad Rofiq, Fikih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Semarang :

Pustaka Pelajar, 004) hlm. 23
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5 Korelasi Fatwa Dengan Perubahan Sosial

Memahami konsep hukum Islam ada dua dimensi yang selalu

dijelaskan yaitu : Pertama, hukum Islam berdimensi ilahiyah diyakini sebagai

ajaran yang bersumber dari Allah SWT, Maha sempurna dan Maha benar,

bersifat qathi (mutlak). Sehingga dipahami sebagai syariat yang cakupannya

sangat luas tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, juga

mencakup akidah (teologi), amaliyah dan akhlak. Kedua, adalah hukum Islam

yang berdimensi insaniyah. Dimensi ini mengakomodasikan upaya manusia

secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan

melakukan pendekatan kebahasaan dan maqashid. Dimensi insaniyah ini

menjelaskan bahwa hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang

dilakukan dengan berbagai pendekatan yang disebut dengan ijtihad atau lebih

teknis disebut dengan istinbath al-ahkam. Hukum Islam dalam dimensi

insaniyah melahirkan berbagai istilah diantaranya fikih, qadha dan fatwa.254

Dalam arti seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis

produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam sejarah hukum Islam

yakni kitab-kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-

undangan di negeri muslim dan fatwa ulama.255

254 Sirajuddin M, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2008) hlm. 36-37

255 Pertama, Kitab-kitab fikih sebagai jenis produk pemikiran hukum Islam bersifat
menyeluruh dan meliputi semua aspek hukum Islam, sehingga diantara cirinya cenderung kebal
terhadap perubahan karena revisi atas sebahagiannya dianggap menganggu keutuhan isi
keseluruhannya. Apalagi sejarah membuktikan bahwa meskipun ketika ditulis kitab-kitab fikih
tersebut tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di dalam suatu negeri, namun
dalam kenyataannya beberapa buku fikih tertentu telah diterapkan sebagai kitab undang-
undang. Demikian pula kitab-kitab fikih itu ketika ditulis oleh penulisnya tidak secara eksplisit
disebut masa berlakunya, sehingga cenderung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. Kedua,
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Seiring perjalanan waktu dan perubahan, hukum Islam pun mendapat

akses dituntut untuk melakukan pembaruan. Keterbukaan pembaharuan itu

sangat melekat kepada hukum Islam yang berdimensi insaniyah. Sudah pasti

wacana pembaharuan menyiratkan makna perubahan kepada ranah fikih

maupun fatwa. Produk-produk fikih dan fatwa masa lalu dianggap tidak

relevan menjawab kebutuhan hukum masyarakat, menuntut melakukan

pembaharuan disesuaikan dengan perubahan sosial. Begitu pula hukum-hukum

baru dituntut untuk difatwakan sebagai kebutuhan hukum yang mengakomodir

dari perubahan sosial tersebut, dengan demikian terdapat korelasi kuat antara

fatwa dan perubahan sosial.

Sesungguhnya hukum-hukum difatwakan harus berjalan sebagaimana

diharapkan, maka hukum difatwakan itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu

dinamis, dalam rentang waktu tertentu harus ada peninjauan ulang diadakan

perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan

masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi (W

1371 H) bahwa hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan adalah untuk

Keputusan Pengadilan Agama, cenderung dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-
kasus nyata yang dihadapi masyarakat. Keputusan Pengadilan Agama memang tidak meliputi
semua aspek pemikiran hukkum Islam seperti halnya fikih, tetapi dari segala kekuatan
hukumnya ia lebih mengikat terutama bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Sejarah
menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya diwarnai oleh produk pemikiran
hukum sejenis ini. Ketiga, Peraturan Perundang-undangan di Negeri Muslim. Juga bersifat
mengikat, bahkan daya ikatnya itu lebih luas dalam masyarakat. Orang yang terlibat dalam
perumusannya juga tidak terbatas pada kalangan ulama atau fuqaha, tetapi juga para politisi
dan cendikiawan lainnya. Keberlakuan masa perundang-undangan itu biasanya dibatasi, atau
kalaupun tidak dinyatakan resmi, di dalam kenyataan masa berlakunya itu akan menjdi tidak
ada, ketika peraturan perundang-undangan itu dicabut atau diganti dengan peraturan
perundang-undangan yang baru. Lihat, Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial
Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, hlm. 4
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kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berbeda-beda

disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat.256 Sudah

pasti hukum yang dibuat tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi waktu dan

tempat, akan menuntut perubahan hukum disesuaikan dengan kondisi

perubahan sosial yang berlaku. Tentunya hukum itu harus dinamis dan

mengakomodir kebutuhan masyarakat berorientasi kemasa depan (for word

looking) bukan berorientasi ke belakang (back word looking).

Adanya perubahan hukum dengan perubahan sosial dua hal yang saling

berkorelasi. Pada diskusi kajian hukum hal ini selalu dipertanyakan, apakah

hukum menimbulkan perubahan sosial, atau justru mengikuti perubahan

social? Apakah hukumnya momobilisator atau salah satu mobilisator yang

mengakibatkan perubahan sosial? Atau perubahan sosial selalu berasal dari

masyarakat yang besar kemudian meluber ke sistem hukum? Apakah sistem

hukum merupakan sistem yang menyesuaikan diri dengan mengakomodasi

perubahan yang besar yang terjadi di luar sistem hukum? Pertanyaan ini

dijawab oleh Lawrence M. Friedmann secara jelas dan tuntas, bahwa hukumlah

yang mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan dengan perubahan sosial

itu.257

Dengan demikian bila dikaitkan teori Lawrence M. Friedmann ini,

dengan hukum-hukum yang lahir melalui fatwa, sesungguhnya berkolerasi

256Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz. 1 (Kairo, al-Halabi : t.t) hlm.
182

257 W. Friedmann, Legal Theori, Terj. Muhammad Arifin dengan judul, Teori dan
Filsafat Hukum, Cet. Î. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 163-165
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dengan perubahan sosial. Artinya fatwa-fatwa hukum dapat berubah dengan

perubahan sosial yang terjadi.

Term perubahan sosial dalam kajian hukum merupakan istilah populer,

menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial dimaknakan kepada segala

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-

sikap dan pola prilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat, susunan

lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan sebagainya.

Bahkan nilai-nilai yang berakar dalam masyarakat dan juga pola prilaku

masyarakat di antara kelompok masyarakat turut mempengaruhi perubahan

sosial. 258 Lebih lanjut Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dalam setiap

proses perubahan akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan

baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun di luar dari

masyarakat. Faktor-faktor itu adalah: Adanya kontak dengan kebudayaan atau

masyarakat lain, faktor sistem pendidikan yang maju, faktor toleransi terhadap

perbuatan menyimpang yang positif, faktor sistem stratifikasi yang terbuka,

faktor penduduk yang heterogen, faktor ketidakpuasan masyarakat terhadap

bidang-bidang kehidupan tertentu dan faktor oreantasi berpikir masa depan.259

Dikaitkan kembali dengan teori perubahan sosial (social change

theory), bekerjanya hukum dalam masyarakat akan menimbulkan situasi

tertentu. Apabila hukum itu berlaku efektif, maka akan menimbulkan

258 Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung : PT Citra
Aditya, 1991) hlm. 17

259Soerjono Soekanto, et.al, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum (Jakarta : Bina
Aksara, 1993) hlm. 17
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perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial.

Suatu perubahan sosial tidak lain dari penyimpangan kolektif dari pola yang

mapan.260261 Tuntutan adanya perubahan hukum dalam perubahan sosial dalam

teori sosiologi hukum (teori alternatif) selalu dikatakan bahwa : Pertama,

masyarakat tidaklah statis, melainkan dinamis, bergerak dan berproses secara

terus menerus. Kedua, sesungguhnya masyarakat terdiri dari individu-individu

yang saling berinteralasi dan berhubungan interpersonal satu dengan lainnya

dan punya maunya dan visinya masing-masing, yang dapat juga bergerak liar

tanpa kendali. Karena itu suatu realitas sosial merupakan sebuah jaringan sosial

khusus sanggup mengikat anggota-anggotanya untuk dapat hidup bersama

sehingga mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan pandangan hidup masing-

masing.262

Selain melihat pada aspek perubahan sosial, hubungan hukum dan

perubahan sosial juga ditemukan pada peran hukum itu sendiri, mengutip

pendapat Satjipto Rahardjo,263 meletakkan pada empat hal yang menunjukkan

betapa pekanya hukum itu berhadapan dengan perubahan sosial. Pertama,

hukum merumuskan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat dengan

menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan mana yang

dibolehkan. Kedua, hukum mengalokasikan dan menegaskan siapa yang boleh

menggunakan kekuasaan atas siapa begitu pula dengan prosedurnya. Ketiga,

260 Ibid., hlm. 18. Lihat, Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Jakarta,
Kencana : 2005) hlm. 24261

262Munir Fuady, Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum (Jakarta : Kencana, 2011). hlm.
69

263Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta
Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Cet. III (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009) hlm.
34-45
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Hukum akan melakukan penyelesaian sengketa. Keempat, hukum

mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur

kembali hubungan-hubungan masyarakat apabila keadaan berubah.

Kemudian pada aspek kerja hukum dengan perubahan sosial, juga

menentukan hubungan hukum dengan perubahan sosial. Pertama, hukum

sebagai kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk

bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, maka pengontrolan oleh

hukum itu dilakukan seperti pembuatan norma-norma baik memberikan

peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dewasa,

penyelesaian sengketa-sengketa, menjamin kelangsungan kehidupan

masyarakat dalam hal terjadi perubahan. Kedua, hukum sebagai social

engineering, yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib

atau keadaan masyarakat sebagaimana cicita-citakan atau untuk melakukan

perubahan-perubahan yang dinginkan. Kemampuan seperti ini biasanya hanya

diletakkan pada hukum modern ketimbang hukum tradisional.264

Terdapat beberapa faktor adanya pengubah hukum mengharuskan

hukum itu berubah : (1). Faktor pengaruh globalisasi (2). Faktor pengaruh

politik (3). Faktor pengaruh sosial budaya (4). Faktor pengaruh aspek ekonomi

(5). Faktor pendidikan (6). Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi (7). Faktor

Supremasi Hukum (8). Faktor ijtihad dalam hukum. 265 Semua faktor

menentukan sekali terjadinya perubaha hukum. Oleh karenannya, hukum yang

efektif sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hendaklah dalam proses

264 Ibid., hlm. 111 - 129
265 Ibid., hlm. 57-211
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pembuatannya memenuhi persyaratan tertentu sehingga betul-betul masyarakat

merasakan keterlibatannya secara baik. Persyaratan itu menyangkut kepada

persyaratan fisiologis (idiologis), yuridis dan sosiologis.266

Agar hukum baru efektif berlaku dan mengakomodir kebutuhan hukum

masyarakat, Abdul Manan,267 menegaskan bahwa perubahan hukum itu harus

memperhatikan : Pertama, perubahan hukum itu tidak dilakukan secara parsial,

melainkan perubahan itu harus komprehensif, terutama kepada doktrin-doktrin,

norma-norma yang tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Kedua, perubahan

hukum itu harus mencakup dalam cara penerapannya. Pola pikiran yang statis

dalam cara penerapan hukum hendaklah ditinggalkan, begitu pula

penafsirannya yang tidak melihat situasi, tempat dan zaman. Ketiga, perubahan

hukum melihat pada kaidah (aturan) yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa

Indonesia.

Abdul Manan menambahkan, apabila hukum ingin direvisi dengan

hukum baru, diperlukan beberapa syarat dan persyaratan ini menentukan

efektifitasnya hukum dalam masyarakat, yaitu : Pertama, hukum yang dibuat

itu haruslah bersifat tetap, tidak bersifat adhoc. Kedua, hukum yang dibuat itu

haruslah diketahui oleh masyarakat, sebab masyarakat berkepentingan untuk

diatur dengan dengan hukum yang baru tersebut. Sebaiknya sebelum hukum itu

diberlakukan kepada masyarakat terlebih dahulu disosialisasikan kepada

masyarakat agar masyarakat siap menerimanya. Ketiga, hukum yang baru itu

tidak saling bertentangan satu sama lain, terutama dengan hukum positif yang

266 Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum &
Masyarakat (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 190

267 Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, hlm. 4-5
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sedang berlaku. Keempat, hukum itu tidak boleh berlaku surut (retroaktif).

Kelima, hukum yang dibuat itu harus mengandung nilai-nilai filosofis, yuridis

dan sosiologis. Keenam, hukum yang dibuat hendaknya dihindari supaya sering

mengubah suatu hukum, karena masyarakat dapat kehilangan ukuran dan

pedoman dalam berinteraksi dalam masyarakat. Ketujuh, penerapan hukum

baru hendaknya memperhatikan budaya hukum masyarakat. Kedelapan,

hukum yang baru itu hendaknya dibuat secara tertulis oleh instansi yang

berwenang membuatnya.

Adanya perubahan hukum termasuk hukum-hukum fatwa adalah

realistis, disebabkan karena adanya tuntutan perkembangan masyarakat. Abdul

Manan,268 mengatakan perubahan dan perkembangan masyarakat dimanapun di

dunia ini, merupakan gejala yang normal, hal ini merupakan konsekwensi dari

akibat melajunya arus globalisasi terutama kemajuan dalam bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ini

menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, ekonomi dan perdagangan,

politik dan sebagainya. Perubahan ini memunculkan berbagai bentuk nilai baru

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang sangat berbeda dengan nilai

sebelumnya. Realitas ini membuat masyarakat menuntut perubahan hukum

sesuai dengan tuntutan zaman.

Perubahan sosial korelasinya dengan fatwa, seperti telah disinggung di

atas sungguh berkaitan sekali, berbagai fatwa ulama fikih dipengaruhi oleh

faktor lingkungan sosial budaya dalam menghasilkan karya fikih ulama.

268 Ibid., hlm. 76
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Artinya hal-hal yang menyangkut nilai-nilai, pola tingkah laku dan sistem

sosial suatu masyarakat sangat menjadi perhatian dalam menetapkan dan

menfatwakan hukum. Disamping nash, fatwa sahabat dan kaidah fikih

menjustifikasi hubungan yang kuat antara fatwa dan perubahan sosial.

Kasus hukum yang muncul pada masa Rasulullah sebagai rujukan

korelasi fatwa dengan perubahan sosial terlihat dari kebijakan Rasulullah

dalam menetapkan hukum ketika dua orang laki-laki yang sama-sama

mengajukan pertanyaan tentang taubat. Laki-laki pertama bertanya kepada

Rasulullah, apakah diterima taubat seseorang yang telah membunuh orang

lain? Rasul menjawab “diterima!” setelah memperhatikan penanya dalam

kondisi putus asa dan menyesal atas perbuatannya dan benar-benar bertaubat

kepada Allah SWT. Ketika laki-laki yang kedua bertanya, Rasul menjawab

“Tidak diterima!” Jawaban ini didasarkan setelah Rasulullah memperhatikan

laki-laki tersebut memegang pedang terhunus dan wajah yang marah.

Ada yang menarik dari kasus ini ketika Rasulullah menjawab dalam

jawaban yang berbeda. Banyak kalangan menilai bahwa faktor perubahan

sosial sangat menentukan jawaban Rasulullah atas pertanyaan tersebut. Hal ini

disebabkan adanya perbedaan kondisi dari tampilan kedua laki-laki tersebut,

dimana laki-laki pertama adalah laki-laki yang benar melakukan pembunuhan

dan menyesali perbuatannya dan akan bertaubat, sedangkan laki-laki kedua

telah melakukan pembunuhan, tidak menyesali perbuatannya dan melihat
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caranya bertanya belum terlihat komitmen bertaubatnya.269 Atas pertimbagan

ini Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda.

Pada masa sahabat keputusan-keputusan hukum yang dilakukan sahabat

juga selalu mempertimbangkan perubahan sosial. Seperti keputusan hukum

yang dilakukan Umar Ibn Khattab memutuskan hukum talak (cerai) tiga

sekaligus menjadi jatuh tiga. Padahal talak tiga sejak masa Rasulullah, Abu

Bakar dan pertengahan pemerintahan Umar adalah menjadi talak satu sesuai

dengan hadis Rasulullah saw: (Dari Abdullah Ibn Abbas ra, berkata dia, adalah

talak di zaman Rasulullah saw, Abu Bakar dan dua tahun di awal pemerintahan

Umar, talak tiga sekaligus menjadi satu (HR. Muslim dan Ahmad Ibn Hanbal).

270

Keputusan hukum yang dilakukan Umar Ibn Khattab menjadikan talak

tiga menjadi jatuh tiga, didasarkan atas pertimbangan perubahan sosial, dimana

ia melihat umat Islam mulai mempermainkan talak tiga. Menurutnya jika ini

dibiarkan maka perempuan akan menjadi permainan para laki-laki, dimana

seharusnya mereka menghormati hak talak yang diberikan syariat kepada

mereka. Disinilah Umar menghukum setiap suami mempermainkan talak,

sehingga dengan putusan hukum talak tiga para suami tidak dapat kembali

kepada isterinya sebelum suami itu kawin dengan secara sah dengan laki-laki

lain. 271 Begitu pula kasus-kasus lain seperti putusan hukum tentang Umar

269 Nasrun Haroen, Disertasi : Ijtihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks
Perubahan Sosial (Jakarta : tp, 1996) hlm. 123

270 Ibid., Lihat juga, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy Saukani, Nail al-Awtar
(Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1371) Cet Î, Jilid. VI. hlm. 245

271 Nasrun Haroen, Disertasi : Ijtihad Ibn Qayyim al-Jauziyyah Dalam Konteks
Perubahan Sosial, hlm. 124
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menolak pemberian zakat bagi asnaf “mu`allafah qulubuhum” (orang-orang

yang dijinakkan hati mereka yang masuk Islam) sesuai dengan Qs. at- Taubah :

60 yang menegaskan sebagai berikut: (Sesungguhnya zakat– zakat itu,

hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya)272

Selain nash dan hadis sebagai dasar hubungan fatwa dan perubahan

sosial adalah adanya beberapa kaidah yang telah diinduksi para ahli hukum

Islam dari nash syara’ seperti : " ةالعدة المحكم " 273 (Adat kebiasaan yang berlaku

dalam masyarakat dapat menjadi hukum). Dari kaidah ini melahirkan kaidah-

kaidah yang memperkuat hubungan fatwa dengan perubahan sosial, ini terlihat

kaidah yang menegaskan " كالمشروط شرطااالمعروف عرف " 274 (Sesuatu yang

makruf (dianggap baik dan berlaku di tengah-tengah masyarakat) sama dengan

sesuatu syarat (yang berlaku suatu transaksi). Kemudian " ال ینكر تغیر االحكام  بتغیر 

275"االزمان (Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman).

Adanya perubahan sosial korelasinya dengan fatwa, juga berpengaruh

terhadap berbagai fatwa ulama fikih. Mulai dari Imam Syafi’i (W 204 H)

mempunyai qaul qadim (pendapat lama) dan qaul jadid (pendapat baru) kedua

pendapat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya Bagdad

272 Q. S. at- Taubah/9  : 60
273 Taj ad-Din ‘Abd al-Wahhab as-Subki, al-Asybah wa an-Nazair (Beirut : Dar al-

Kutub al-Ilmiyyah, 1991) Jilid. I, hlm. 50
274Ahmad al-Hajji al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi : al-Qawaid al-Kulliyyah (Damaskus

: Dar al-Ma’rif li at-Tibâh, 1979) hlm. 60
275 Ibid., hlm. 62
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(qaul qadim) dan perubahan sosial Mesir (qaul jadid). Perubahan fatwanya ini

terbilang relatif banyak yang terangkum dalam kitab “al-Mahalli”.276

Begitupula pemikiran hukum dalam kalangan ahli ra’yu dan ahli hadis

yang berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Imam Abu

Hanifah sebagai ulama ahl al-ra’yu yang berkembang di kota Kufah dan

Baqdad yang metropolitan, kemudian Bagdad terletak jauh dari Madinah

sebagai pusatnya hadis, mengharuskan merespon berbagai persoalan yang

kompleks, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab

fikih yang dominasi kepada ra’yu (akal) daripada hadis yang tidak mashur,

dalam hal tidak ada nash al-Qur`an.277

Kemudian Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, dimana

kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, disamping realitas

menunjukkan begitu banyaknya hadis yang beredar sehingga memberikan

pengaruh terhadap pembentukan pikiran hadis ketimbang rasio. Ini terlihat dari

kitab “al-Muwaththa” karya Imam Malik (W 179 H), merupakan kumpulan

hadis pertama sekaligus sebagai kitab fikih yang berdasarkan hadis atau

riwayat.278 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor geografis dan

tingkat urbaisasi suatu masyarakat telah mempengaruhi lahirnya berbagai

mazhab fikih dalam Islam. Setiap mazhab fikih melahirkan fatwa-fatwa yang

kompleks sesuai persoalan hukum yang dihadapi, fatwa yang muncul juga

276 Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk
Pemikiran Hukum Islam, hlm. 4

277 Ibid., hlm. 5
278 Ibid.
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akan mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh perubahan sosial yang

terjadi.

Fatwa berkorelasi dengan perubahan sosial, hukum-hukum yang

dihasilkan melalui fatwa akan mengalami perubahan sesuai perkembangan dan

perubahan sosial, karena hukum Islam sesungguhnya selalu

mempertimbangkan perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman.

Rifyal Ka’bah,279 mengatakan semangat perubahan yang dimiliki hukum Islam

sesungguhnya semangat dari hukum Ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua

hukum baru yang ditetapkan. Sebagai legislasi manusia ia disempurnakan dan

berubah sesuai perubahan semangat ruang dan waktu.

6 Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia

Fatwa MUI muncul secara turun temurun sebagai solusi problematika

sosial ummat Islam Indonesia. Tidak sedikit dari masyarakat yang beranggapan

bahwa fatwa tersebut sebagai bentuk aturan hukum yang mengikat layaknya

peraturan perundang-undangan yang sah dalam sebuah negara. Hal ini wajar

terjadi, karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, apalagi

fatwa tersebut lahir dari lembaga fatwa (MUI) yang terorganisir dan

independent, tanpa di latarbelakangi oleh sebuah aliran tertentu.

Apakah dengan keberadaan lembaga fatwa MUI yang independent

tersebut dapat berdampak pada kekuatan hukumnya, sehingga dapat dikatakan

279 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU
(Jakarta: Universitas Yasri, 1999) hlm. 84
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bahwa fatwa MUI secara redaksional telah menjadi ketetapan hukum yang sah

bagi masyarakat Indonesia.280

Sumber hukum formal menurut Utrecht, adalah hal yang bersangkut

paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang

yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Dengan demikian, menunjuk pada

tempat dan proses dibuatnya peraturan perundang-undangan.281

Adapun sumber hukum formil meliputi:

1. Undang-undang

2. Kebiasaan dan adat yang   dipertahankan dalam keputusan yang

berkuasa di masyarakat.

3. Yurisprudensi ( keputusan hakim).

4. Traktat (perjanjian internasional)

5. Doktrin-doktrin ( ajaran hukum).

Sementara itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

disebutkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia,

berbunyi sebagai berikut:

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

280 Bila ditinjau dari bentuk hukum formil di Indonesia tidaklah ditemui sebuah
redaksi yang memberikan legitimasi hukum terhadap fatwa MUI sebagai redaksi hukum
Indonesia secara sah. Hal ini dapat dilihat dari keterangan system hukum formil yang
menyatakan bahwa  sumber  hukum  formal  adalah  terdapat  di  mana  kita  akan  menemukan
dan mengenal hokum.

281 Sri Harini Dwiyatmi, pengantar hukum Indonesia, Galia Indonesi, 2006, hlm.13.
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d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sampai saat ini masih belum ditemukan sebuah produk hukum

Indonesia yang di dalamnya memberikan peluang bagi lembaga fatwa MUI

untuk menjadi bagian dari tata hukum positif. Ditinjau secara kelembagaan

negara, MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur

Politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada didalam masyarakat,

berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-

kultural masyarakat. Infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan

masyarakat,   sehingga action-nya   hanya   dapat   dilihat   dengan   cara

mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan

persekutuan politik rakyat (Masyarakat).282

Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (the goverment political

sphere) yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar,

dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam actionnya sangat

terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra  struktur  dapat  dirasakan kasat

282 Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik,
Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan
Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM,
NGO, Ormas  dan sebagainya.
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mata  oleh  orang  awam sekalipun. Sebab  supra struktur  inilah  yang

mengurusi  langsung  hajat  hidup  orang  banyak.  Pada  sektor  ini terdapat

lembaga–lembaga negara  yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan

politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah

lembaga Negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan

tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA,

MK, KY.

Penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan

Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur

ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang

mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam,

artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan

merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Fatwa MUI

bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan

bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus

ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang

ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan

ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap

MUI itu sendiri.

Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses pembuatannya

partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui

kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, jadi tidak hanya
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didominasi oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas

kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter

responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum

sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat  yang dilayaninya. Sehingga

produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Muara dari

hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan

menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan

berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, sesuai dengan

karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja

multi cultural, sesuai dengan semboyan negara kita Bhineka Tunggal Ika.

Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum berlandaskan

hukum responsif tersebut, tidaklah diperbolehkan adanya kerancuan dalam

arah pembangunan hukum. Adanya  dualisme  hukum,  antara  hukum  positif

suatu  negara  dengan  fatwa  (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan

menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat, karena tidak adanya

kepastian mana yang harus dituruti apakah hukum negara, ataukah keputusan

dan fatwa para ulama.

Untuk  menjawab dualisme hukum tersebut, menurut hemat penulis,

campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan hukum tersebut mutlak

diperlukan dengan mengakomodir fatwa MUI di dalam hukum positif. Campur

tangan pemerintah terjadi karena beberapa factor : Kondisi hukum Islam itu

memang memerlukan campur tangan dalam pelaksanaannya. Hukum Islam

yang dalam konteks ini dipahami sebagai hukum yang banyak diwarnai
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dengan perbedaan pendapat ulama baik dikalangan ulama satu mazhab, apalagi

yang berbeda mazhab. 283 Faktor lain yang mendorong campur tangan

pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam ialah bahwa ada program

pemerintah yang hanya dapat berjalan dan diterima oleh umat bila memiliki

dasar yang jelas dalam agama.284

283 Ibid, hlm.9
284 Misalnya banyak orang Islam tidak mau masuk program keluarga berencana,

karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Umat kemudian  dapat  menerima
program  pemerintah  itu  setalah  mendapat  keterangan  yang menjelaskan bahwa program itu
sejalan dengan ajaran agama. Untuk melancarkan program pemerintah dari sudut agama.


