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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan

dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian yang

berjudul “KEDUDUKAN SIGHAT TA’LIQ TALAK MENURUT IBNU HAZM” ini dapat

terselesaikan.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan penelitian ini tidaklah

mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusuna penelitian ini

terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan

kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan penelitian ini.

Proses penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai

dari pengumpulan literature, pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun

dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekungan yang dilandasi

dengan rasa tanggung jawab dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material

maupun moril.

Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mereka yang berminat dan

sekaligus berguna untuk pembelajaran. Akhirula kalam, semoga Allah SWT, tetap

mencurahkan petunjuk, rahmat, dan ampunan kepada kita semua. Amiin.

Wassalam,

Peneliti
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ABSTRACT

This research is library research in the field of shari'a. The background of
Ibn Hazm's opinion is the position of sighat ta'liq talak, Ibn Hazm states that of the
two types of forms of ta'liq talak (qasami) and syarthi), both have no consequences.
While the number of scholars is of the opinion, sigaht ta'liq talak has resulted in the
fall of divorce.

In this case, the author describes the definition of divorce, legal basis,
harmony and conditions, kinds, causes and wisdom, and the definition of sighat
ta’liq talak, various kinds. The history and purpose of sighat ta’liq talak in
Indonesia, the position of sighat ta’liq talak in Islam, the Indonesian Marriage Act,
and in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the contents of sighat ta’liq talak
in Indonesia.

The findings of the data from this study include the first: Ibn Hazm's
biography, the ijtihad method and the legal basis used. Second: that the position of
sighat ta’liq talak according to Ibn Hazm is the same as talak with an oath. Both do
not require the fall of divorce, and indeed it is not called divorce except as
instructed and taught by God. As for that aside, it is false. So if a violation occurs
sighat ta’liq talak does not result in the fall of one divorce but only pays the
expiation of oath.

Through qualitative analysis techniques that include data analysis, this
study produces the first findings: the opinion of the religious scholars and the
position of sighat ta'liq talak, Second: the opinion of Ibn Hazm regarding the
position of sighat ta’liq talak. Third: The zhahiri method used by Ibn Hazm in the
field of aqeedah and furu 'is based on two principles, opinions based on zhahir al-
Qur' an, Sunnah and ijma' and rejects the qiyas, ra'yu, istihsan, taqlid and others
methods. So that Ibn Hazm considered that the violation of sighat ta’liq talak did
not result in the fall of divorce, because Allah had arranged for divorce. Whereas
ta'liq talak has no guidance in the Qur'an or the sunnah.

This study concludes that there is no shari'ah note from the Qur'an or the
Sunnah of the Prophet SAW concerning sighat ta'liq talak, and there is no valid
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ijma. But the opinion of Ibn Hazm is closer to the spirit of the Shari'a and its
objectives, namely, the oath of divorce (talak which is associated with the
conditions) does not fall into divorce.

Keywords: Sighat ta’liq talak, Sumpah, Zhahiri, Ibnu Hazm

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dalam
bidang syari’ah.yang dilatar belakangi atas pendapat Ibnu Hazm yakni kedudukan
sighat ta’liq talak, Ibnu Hazm menayatakan bahwa dari dua macam bentuk ta'liq
talak (qasami) dan syarthi), keduanya tidak mempunyai akibat apa-apa. Sedangkan
jumhur ulama berpendapat, sigaht ta’liq talak itu berakibat jatuhnya talak.

Dalam hal ini penulis menguraikan definisi talak, dasar hukum, rukun dan
syarat, macam-macam, sebab-sebab dan hikmah, serta definisi sighat ta’liq talak,
macam-macam. Sejarah dan tujuan sighat ta’liq talak di Indonesia, kedudukan
sighat ta’liq talak dalam Islam, Undang-Undang Perkawinan Indonesia, dan dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta isi sighat ta’liq talak yang ada di Indonesia.

Temuan data dari penelitian ini meliputi pertama: biografi Ibnu Hazm,
metode ijtihad dan landasan hukum yang digunakan. Kedua: bahwa kedudukan
sighat ta’liq talak menurut Ibnu Hazm sama halnya dengan talak dengan sumpah.
Keduanya tak mewajibkan jatuhnya talak, dan memang ia tak disebut talak kecuali
sebagaimana yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah. Adapun selain itu maka
hal tersebut bathil. Maka apabila terjadi pelanggaran sighat ta’liq talak tidak
berakibat jatuhnya talak satu akan tetapi hanya membayar kafarat sumpah.

Melalui teknik analisis kualitatif yang mencakup analisa data, penelitian ini
menghsilkan temuan-temuan pertama: pendapat jumhur ulama dan kedudukan
sighat ta’liq talak, Kedua: pendapat dari Ibnu Hazm mengenai kedudukan sighat
ta’liq talak. Ketiga: Metode zhahiri yang digunakan Ibnu Hazm dalam bidang
akidah dan furu’ berdasarkan pada dua prinsip, pendapat berdasarkan zhahir al-
Qur’an, Sunnah dan ijma’ serta menolak metode qiyas, ra’yu, istihsan, taqlid dan
lain-lain. Sehingga Ibnu Hazm menganggap bahwasanya pelanggaran sighat ta’liq
talak tidak mengakibatkan jatuhnya talak, karena Allah telah mengatur secara jelas
mengenai talak. Sedangkan ta'liq talak tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an
maupun sunnah.

Kongklusi akhir dari penelitian ini bahwasanya tidak ada nash yang sharih
dari al-Qur’an atau sunnah Nabi SAW mengenai sighat ta’liq talak, dan tidak ada
ijma’ yang valid. Namun pendapat Ibnu Hazm lebih mendekati ruh syariat dan
tujuan-tujuanya yakni, sumpah dengan talak (talak yang dikaitkan dengan syarat)
tidak jatuh talak.

Keywords: Sighat Ta’liq Talak, Sumpah, Zhahiri, Ibnu Hazm
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A. Pendahuluan

Pembahasan tentang ta'liq talak sebagai alasan perceraian, di bicarakan oleh

para fuqaha dalam berbagai kitab fiqh, dan ternyata mereka berbeda pendapat

tentang hal itu. Perbedaan tersebut hingga sekarang terus mewarnai perkembangan

hukum Islam. Diantaranya ada yang membolehkan secara mutlak dan ada pula yang

membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang membolehkan secara

mutlak yakni mereka membolehkan semua bentuk sighat ta'liq, baik yang

berbentuk syarthi maupun qasami. Sedangkan yang hanya membolehkan ialah

sighat ta'liq, baik yang bersifat syarthi yang sesuai dengan maksud dan tujuan

hukum syara’.

Jumhur ulama atau yang lebih dikenal dengan Imam empat madzhab

diantaranya Imam Hanafi,1 Imam Maliki,2 Imam Syafi’i, 3 dan Imam Hambali,4

berpendapat bila seseorang telah menta’liqkan talaknya  yang dalam wewenangnya

serta terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan kehendak masing-masing, maka

ta'liq itu dianggap sah untuk semua bentuk ta'liq. Baik itu mengandung sumpah

(qasami) ataupun mengandung syarat biasa, karena orang yang menta'liqkan talak

itu, tidak menjatuhkan talaknya pada saat orang yang mengucapkannya, akan tetapi

talak itu tergantung pada terpenuhinya sayarat yang dikandung dalam ucapan ta'liq

itu.

Ibnu Hazm berpendapat dalam kitabnya al-Muhalla jilid (X/213-216),

bahwa dari dua macam bentuk ta'liq talak (qasami) dan syarthi), keduanya tidak

mempunyai akibat apa-apa. Bahwa Allah telah mengatur secara jelas mengenai

1 Abu Hanifah an-Nu’man, seorang ulama yang bergelar mercusuar ilmu pengetahuan dan
faqih ternama.

2 Guru dari Imam syafi’i
3 Seorang ulama Quraisyi yang mengisi dunia dengan ilmu, nama lengkapnya adalah

Muhammad bin Idris asy-Syafi’i.
4 Imam dunia dan hujjah bagi ulama sezamannya, nama lengkapnya adalah Imam Ahmad bin

Hambal seorang imam yang memiliki berbagai keahlian.
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talak. Sedangkan ta'liq talak tidak ada tuntunannya dalam al-Qur'an maupun

sunnah.5

Pendapat ini berdasarkan pada firman Allah (QS at-Tahrim: 2)

               
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan
diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.

1. Sabda Nabi Muhammad SAW:

ِفعٍ َعنْ َماِلكٍ َعنْ  هللاِ َرُسولَ َأنَّ َعنـُْهَماهللاُ َرِضيَ ُعَمرَ ْبنِ هللاِ َعْبدِ َعنْ َ
َحيِْلفُ رَْكبٍ ِيف َيِسريُ َوُهوَ اخلَْطَّابِ ْبنَ ُعَمرَ أَْدَركَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هللاُ َصلَّى
َبِيهِ  َهاُكمْ هللاَ ِإنَّ َأالَ فـََقالَ ِ ِئُكمْ َحتِْلُفواَأنْ يـَنـْ َ فـَْلَيْحِلفْ َحالًِفاَكانَ َمنْ ِ
 ِ لَِيْصُمتْ أَوْ ِ

“Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan
menyebut nama Allah.”6

Sebagaimana telah disebutkan dahulu, para fuqaha yang membolehkan,

perbedaan diantara merekapun muncul, yang pada dasarnya terletak pada rumusan

sighat ta'liq yang bersangkutan yang sampai sekarang masih mewarnai

perkembangan hukum Islam.7 Perbedaan inilah yang mendasari  penulis tertarik

untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul “KEDUDUKAN SIGHAT

TA'LIQ TALAK MENURUT IBNU HAZM.”

5 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnnah Jilid 4, (Jakarta: Pustaka At-
Tazkia, 2008), h. 412

6Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-
Jami’ as-Shahih al-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Juz I,
hal 3322, hadits no. 6646

7http://jaringskpsi.wordpress.com/2009/09/27taliq-talak-dan-perjanjian-perkawinan-menurut-
fiqih-dan-kompilasi-hukum-islam-analisis-perbandingan/
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B. Bahan dan Metode

Jenis penulisan yang penulis gunakan adalah penulisan kepustakaan (library

research) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang tertulis, seperti:

buku, majalah, makalah, dan yang ada hubungan dengan masalah yang akan

dibahas untuk memperoleh data yang lengkap dengan sumber-sumber yang lain

terkait.16

Subjek penulisan ini adalah sejumlah literatur yang secara langsung

mengenai pendapat Ibnu Hazm yang membahas tentang kedudukan shigat ta’liq

talak. Sedangkan objeknya adalah bagaimana kedudukan shigat ta’liq talak yang

dimaksud oleh Syari’at (Allah SWT dan Rasulullah SAW).

Data yang terkait dengan pembahasan di atas, jenis studi dalam skripsi ini

sesuai dengan tujuan yang ada dalam penulisan kepustakaan, maka data yang

dikumpulkan:

a. Pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan sighat ta’liq talak

b. Dasar pendapat Ibnu Hazm tentang kedudukan sighat ta’liq talak

Adapun data primer, yakni: kitab Ibnu Hazm “al-Muhalla” dan

data sekunder terdiri atas karya-karya terkait dengan objek bahasan, baik berupa

kitab-kitab, majalah, CD, artikel atau skripsi .

Dalam pengumpulan data, skripsi ini akan menggunakan teknik library

recearh (penulisan kepustakaan) yaitu membaca buku kepustakaan, dan literatur

lain, dalam tahap ini berfungsi sebagai penyelidikan untuk mendapatkan data

melaui literature atas pendapat Ibnu Hazm terhadap keududukan sighat ta’liq talak,

setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan masalah yang

telah dirumuskan.

1. Talak

Secara etimologi talak adalah at-takhliyatu, bermakna melepas atau

pelepasan.8 Menurut istilah syara’, talak berarti memutuskan tali pernikahan

yang sah, baik seketika maupun di masa mendatang yang dilakukan oleh pihak

8 Shalih al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari ,terj. Abdul Hayyie al Kattani, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), h.  698
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suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang dapat

menggantikan kedudukan kata tersebut.9 Sedang menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI) Pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

Agama yang menjadi salah satu sebab terputusnya perkawinan.10

Pendapat berbeda datang dari para ulama mazhab, diantaranya ulama

mazhab Syafi’i, mereka memaknai talak sebagai pelepasan akad nikah dengan

lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Sedang menurut ulama mazhab

Hanafi dan mazhab Hambali, talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara

langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal secara khusus.

Pengertian yang lain dikemukakan oleh ulama mazhab Maliki. Mereka

menyebut talak sebagai suatu sifat yang menyebabkan gugurnya kehalalan

suami isteri.11

Dari beberapa perbedaan pengertian tersebut, semua mengacu menurut

peneliti pada pengertian talak yaitu terlepasnya hubungan pernikahan dengan

lafaz tertentu.

Hukum talak tergantung kepada konteks permasalahannya, sehingga

dapat berlaku dengan lima hukum taklif yang ada.12

a. Talak Wajib yaitu, talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah),

karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini jika hakam

berpendapat hanya talaklah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh

untuk menghentikan perpecahan. Begitu juga talak perempuan yang di-

ila’ sesudah berlaku waktu menunggu empat bulan. 13 Sebagaimana

firman Allah:

9 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqih Wanita, terj. Ansori Umar Sitanggal, (Semarang CV.
Asy-Syifa’ 1986), h. 386

10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presssindo,
2004),  h. 141

11 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van  Hoeve,
2006), cet ke-7, jilid 5,  h. 177

12 Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, terj. Asep Sobari,
(Jakarta: Al-I’tisom  Cahaya Ummat, 2008), h. 775

13 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, (Jakrta Pusat: Pena Pundi Aksara,
2006), cet. ke-2, jilid 3, h.137



7

                   
       

“Bagi orang yang meng-ila’ isterinya harus menunggu empat bulan.
Lalu jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan
hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui” al-Baqarah [2]: 226-227

b. Talak Haram yaitu, talak yang dijatuhkan tanpa adanya alasan yang

jelas. Talak ini diharamkan karena merugikan suami isteri dan tidak

adanya kemaslahatan yang hendak dicapai, jadi talaknya haram seperti

haramnya merusak harta benda. Sebagaimana Rasulullah SAW,14

ضُ غَ بْـ أَ : الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ هللاُ ىلَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ أَ امَ هُ نْـ عَ هللاُ يَ ضِ رَ رَ مَ عُ نَ بْ اِ نْ عَ 
قِ الَ الطَّ هللاِ ىلَّ إِ لَ الَ احلَ 

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda: sesuatu yang
dihalalkan Allah, tetapi dibenci-Nya adalah talak.”(Riwayat Abu Daud,
Ibnu Majah, dan al-Hakim)15

c. Talak makruh, yaitu ketika tidak ada keperluan untuk melakukan

perceraian, padahal kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut masih

normal. Dan mungkin ini bisa menjadi haram16

d. Talak mubah, yaitu saat talak diperlukan, karena buruknya akhlak

wanita dan pergaulannya serta mendapat kemudharatan darinya tanpa

mendapatkan apa yang diinginkan darinya.17

e. Talak mustahab (dianjurkan), yaitu ketika seorang isteri telah melalaikan

hak-hak Allah SWT yang diwajibkan atasnya, seperti shalat atau

sejenisnya sedang ia tidak mungkin memaksakan hal itu padanya. Atau

14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,… h. 137
15 Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi al-Kubra,

Maktabah Darul Baz Makkah, 1994/1414, Bab Ma Ja`a fi Karahiyyah at-Thalaq, Juz 7, h. 322
16 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shaih Fiqih Sunnah, … h. 316
17 Ibid, h. 317
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isterinya tidak menjaga kehormatan dirinya. Karena

mempertahankannya dapat menyebabkan kekurangan bagi agamanya,

dan ia melahirkan anak bukan dari benihnya. Dalam kondisi seperti ini

tidak mengapa ia melepasnya serta memberikan tekanan kepadanya agar

ia menebus dirinya dari suaminya.18 Allah berfirman:

…               
  …

“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil
kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata” (an-Nisa
[4]: 19)

2. Rukun dan Syarat Talak

Rukun menurut bahasa artinya tiang, sandaran, atau unsur, sedangkan

secara terminologi ialah suatu unsur yang bagian tak terpisahkan dari suatu

perbuatan atau lembaga yang menetukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut

dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Terdapat perbedaan pendapat pandangan

ulama fiqih dalam menempatkan rukun talak. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan

bahwa rukun talak adalah lafaz yang menunjukkan pengertian talak, yaitu

ungkapan yang dapat melepaskan ikatan perkawinan dan menghentikan seluruh

hubungan suami isteri. Adapun selain itu, menurut mereka termasuk syarat.19

Adapun syarat adalah yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia

berada di luar hukum tersebut.20

Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa rukun

talak itu ada empat, yaitu suami yang menjatuhkan talak, isteri yang ditalak, ada

kehendak yang menjatuhkan talak dan ungkapan yang digunakan dalam talak.21

18 Ibid, h. 317
19 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,…h. 1510
20 Nasrun Harun, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), cet. ke-3, h. 264
21 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklpedi Hukum Islam,… h. 1779
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Abu Bakar Jabir al-Jazairi22 menulis dalam kitab Minhajul Muslim bahwa rukun

talak ada tiga, yaitu:

a. Suami yang mukallaf. Sehingga selain suami tidak boleh menjatuhkan

talak. Begitu juga, suami yang tidak berakal, tidak baligh, tidak suka rela

atau dipaksa, maka talaknya tidak sah. 23 Adapun syarat-syarat yang

berkaitan dengan pihak yang menceraikan (suami) yaitu:

1) Statusnya sebagai suami bagi wanita yang akan diceraikannya.24

Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

َُّ َصلَّىهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ َجدِّهِ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِوَعنْ  ا
،َميِْلكُ الَ ِفيَمالَهُ ِعْتقَ َوالَ ،َميِْلكُ الَ ِفيَماآَدمَ ِالْبنِ َنْذرَ الَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 
َميِْلكالَ ِفيَمالَهُ َطَالقَ َوالَ 

“Dari Amru bin Syu’aib Nabi bersabda: Tidaklah berlaku nazar
seorang manusia pada suatu perkara yang bukan miliknya (tidak
disanggupinya), tidak oula pemerdekaan pada hamba sahaya yang
bukan miliknya (tidak perlu talak pada yang bukan
isterinya).”(Riwayat at-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah)25

2) Baligh dan berakal sehat. Sebagaimana hadits Nabi SAW.

نْ عَ ةَ ثَ الَ ثَ نْ عَ مُ لَ قَ الْ عَ فِ رُ : الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ هللاُ ىلَّ صَ ِيبِّ النَّ نِ عَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 
وْ أَ لَ قِ عْ يَـ ىتَّ حَ نِ وْ نُـ جْ املَ نْ عَ وَ رَ بُـ كْ يَ ىتَّ حَ ْريِ غِ الصَّ نْ عَ وَ ظَ قِ يْ تَـ سْ يَ ىتَّ حَ مِ ائِ النَّ 
يقَ فِ يَ 

“Dari Aisyah ra. Nabi SAW bersabda: ‘Pena diangkat atas tiga
perkara: orang yang tidur sampai ia terbangun, dari anak-anak
sampai ia baligh, dan dari orang gila sampai ia berakal.’” (Riwayat
Abu Daud dan Ibnu Majah) 26

22 Penulis kitab Minhajul Muslim
23 Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, Terj. Fadhli Bahri, (Jakarta: Darul falah,

2000), h. 599
24 Abdul Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita,…

h. 757
25Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, Dar al-Gharb al-Islamiy Beirut

1998, Bab La Thalaqa Fi Ma La Yamliku, Juz III, hal 486
26 Ahmad bin Syuaib Abu Abdirrahman an-Nasai, Sunan an-Nasai al-Kubra, Darul Kutub al-

Ilmiyyah, Beirut 1411 H/1991 M, Bab Man la yaqa’u thalaquhu min al-azwaj, Juz 3, hal. 360
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3) Atas inisiatif pribadi. Tidak sah talak orang yang dipaksa.

َُّ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ  ََّ ِإنَّ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ ا أُمَِّيت َعنْ َوَضعَ ا
َعَلْيهِ اْسُتْكرُِهواَوَماَوالنِّْسَيانَ اخلَْطَأَ 

“Dari Ibnu Abbas ra dari Nabi SAW, beliau bersabda,”sesungguhnya
Allah Ta’ala menghilangkan dari ummatku dosa tersalah, lupa dan
dosa terpaksa.”(Riwayat Ibnu Majah dan al-Hakim).27

4) Isteri yang diikat dengan ikatan pernikahan yang hakiki dengan

suami yang mentalak. Isteri tersebut harus ada dalam kepemilikan

suami dan tidak boleh pembatalan atau perceraian serta hukum.

Seperti, wanita yang menjalani iddah dalam talak raj’i (talak yang

masih memungkinkan suami isteri untuk kembali), atau dalam talak

ba’in. jadi talak tidak boleh dijatuhkan kepada wanita yang bukan

isteri dari si pentalak.28

Syarat-syarat yang terkait dengan objek yang dicerai (isteri)

adalah:

a) Ada ikatan pernikahan antara dirinya dengan suaminya, baik

secara hakikat maupun hukum. Misalnya, wanita yang ditalak itu

adalah isteri dari laki-laki yang mentalaknya atau ia wanita yang

sedang dalam masa iddah dari talak raj’i.

b) Suami yang menentukan isteri yang ditalaknya dengan isyarat,

kriteria atau niat. Dengan yang mana saja ia melakukannya,

maka talak itu sah.29

5) Ungkapan yang menunjukkan tentang talak; ungkapan langsung atau

sindiran. Jadi niat talak saja tanpa ungkapan talak itu tidak cukup

dan tidak bisa mentalak isteri.30 Sebagaimana yang ditulis oleh Ibnu

27Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin ali al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra wa fi Dzailihi al-
Jauhar an-Naqiy, Majlis Dairah al-Ma’arif an-Nidzhamiyah al-Kainah al-Hind (India), Cetakan
Pertama 1344 H. Bab Man la Yajuzu Iqraruhu

28 Abu Bakar al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, … h. 599
29 Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, … h. 762
30 Abu Bakar al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, … h. 599
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Rusyd dalam karyanya Bidayatul Mujtahid, lafaz talak terbagi ke

dalam 2 bentuk yaitu:

a) Lafaz-lafaz talak mutlaq

Talak bisa terjadi apabila disertai dengan niat dari lafaz yang

tegas. Para fuqaha yang menyaratkan hal ini karena mengikuti zhahir

syara’.

b) Lafaz-lafaz talak muqayyad (terbatas)

Talak yang dibatasi dari dua hal: Adakalanya pembatasan

dengan syarat atau pembatasan dengan istitsna (pengecualian).31

Salah satu syarat yang berhubungan dengan bentuk kalimat

talak ialah kesaksian terhadap talak. Jumhur ulama salaf dan khalaf

menganjurkan memakai saksi ketika seorang suami hendak

menjatuhkan talaknya. Karena hal ini untuk mencegah sikap saling

mengingkari diantara pasangan suami isteri.32 Allah SWT berfirman:

              
         
              
  

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah merka dengan baik atau
lepaskanlah dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa yang bertaqwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”
(ath-Thalaq [65]: 2)

31 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid 2, terj. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani,
2007), h. 568

32 Ibid, h. 568
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3. Macam-Macam Talak

Talak terbagi menjadi beberapa macam, tergantung sudut pandangnya,

diantaranya:

a. Dilihat dari segi sighat (lafal) yang dipergunakan maka talak terbagi dua

macam, yaitu sharih (jelas) dan kinayah (kata kiasan, metafor).33

1) Lafaz sharih yaitu ucapan yang maksudnya jelas dan terfokus

mengenai yang tidak mengandung arti selain itu. Seperti lafaz talak

atau cerai yang sejenis dengan itu, yang dirangkai dari fi’il madhi

(bentuk lampau) misalnya dengan mengatakan “Thallaqtuha”, atau

dengan lafaz isim fa’il (kata benda bentuk subjek) seperti “Anti

thaliqun” atau dengan menggunakan isim maf’ul (kata benda bentuk

objek) seperti “Anti muthalliqah”.34

2) Lafaz talak yang bersifat metafor adalah lafaz yang bersifat biasa

sehingga mengandung arti talak dan yang lainnya. Contoh, ungkapan

“Sharrahtuki” (aku telah melepaskanmu), “Farraqtuki” (aku telah

berpisah darimu), “Anti mufaraqah” (engkau telah berpisah dariku),

“Ilhaqi biahliki” (pulanglah kepada keluargamu). Ungkapan-

ungkapan seperti ini dianggap sebagian ulama termasuk dalam

kategori lafaz talak metafor.

Perbedaan antara lafaz sharih dengan lafaz kinayah dalam

talak adalah penggunaan lafaz sharih langsung dihukumi jatuh talak

meski tanpa niat. Ketentuan ini tidak membedakan antara pelafazan

yang sungguh-sungguh maupun hanya sekedar bergurau. Sabda

Rasulullah SAW.35

مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ هللاِ ىلَ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ نْ عَ : ثُ دِّ حيَُ هُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيبْ أَ نْ عَ 
.ةُ عَ جَ الرَّ وَ قُ الَ طَّ وَ احُ كَ النِّ : دٌّ جِ نَّ هلُُ زْ هِ وَ دٌّ جِ نَّ هُ دُّ جِ ثٌ َألَ ثَ :لُ وْ قُ يَـ هُ تُ عْ مسَِ 
ادِ نَ سْ ألِ احُ يْ حِ صَ ثُ يْ دِ حَ اذَ هَ 

33 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita,… h. 763
34 Saleh al Fauzan. fiqih sehari-hari,… h. 705
35 Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnahuntuk Wanita,… h. 763
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“Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius, maka ia benar-benar
sah. Dan jika dikatakan dengan gurau ia juga akan tetap sah nikah,
talak dan rujuk.” (Riwayat al-Khamsah kecuali an-Nasa’i).36

Mekanisme talak dari segi lafaz ini membolehkan seorang

suami untuk mewakilkan talaknya kepada orang lain, baik orang itu

adalah isterinya sendiri atau orang yang tidak memiliki hubungan

kekeluargaan dengannya. Seorang wakil yang ditunjuk harus

melaksanakan amanahnya dengan mempehatikan formulasi talak

tersebut. Talak atau cerai tersebut tidak dianggap terjadi kecuali

dengan mengatakan lafaznya.37

b. Dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan, talak terbagi dua yaitu, talak

raj’i dan talak ba’in.

1) Talak raj’i yaitu, talak yang mana suami boleh kembali kepada

isterinya dalam masa iddahnya tanpa mengadakan akad baru,

walaupun tanpa kerelaan si isteri. Hal ini bisa dilakukan setelah talak

pertama dan kedua selain talak ba’in, jika rujuk dilakukan sebelum

habis masa iddah. Bila masa iddah sudah habis, maka talak itu

menjadi ba’in dan suami tidak berhak merujuk isterinya yang telah

ditalaknya kecuali dengan akad baru,38 sebagaimana firman Allah

SWT al-Baqarah: 229

            
            
          
            

   
36 Muhammad bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ala as-

Shahihain, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah Beirut 1990 M/1411 H, Bab Kitab at-Thalaq, Juz 2 h. 216
37 Ibid, h. 706
38 Abu Bakar Jabir al-Jazaiiri, Minhajul Muslim,… h. 600
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“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah
kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir
bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran
yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-
hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa
yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang
yang lalim.”

2) Talak ba’in

Talak ba’in yaitu, talak yang menyebabkan suami tidak berhak

untuk merujuk kembali isteri yang ditalaknya, kecuali dengan akad dan

mahar baru39

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah: 230

              
        

     
“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talaq yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin
dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami
pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum
Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetehui.”

c. Dari segi sifatnya, maka talak terbagi menjadi dua macam, yaitu: talak

sunni dan talak bid’i.

1) Talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan perintah Allah dan

Rasulnya, serta dijatuhkan dengan yang diijinkan secara syar’i.

2) Talak bid’i, yaitu talak yang menyelisihi sunnah, seperti suami yang

mentalak isterinya ketika haid atau menjalani nifas serta mentalaknya

39 Ibid, h. 601
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dalam keadaan suci dan telah digaulinya atau suami yang mentalak

isterinya dengan talak tiga sekaligus dengan satu ungkapan atau tiga

ungkapan, seperti, “ia aku ceraikan, ia aku ceraikan, dan ia aku

cerai”40

Ketika Ibnu Umar41 menjatuhkan talak pada isterinya yang

sedang haidh, maka Umar bin Khattab 42 menyatakan hal tersebut

kepada Rasulullah sebagaimana dalam sebuah riwayat.

َِّ َعْبدِ َعنْ  َُّ َرِضيَ ُعَمرَ ْبنِ ا ُهَماا َعَلىَحاِئضٌ َوِهيَ اْمرَأََتهُ طَلَّقَ أَنَّهُ َعنـْ
َِّ َرُسولِ َعْهدِ  َُّ َصلَّىا َِّ َرُسولَ اخلَْطَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ ا ا
َُّ َصلَّى َِّ َرُسولُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ ا َُّ َصلَّىا ُمْرهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ ا

أَْمَسكَ َشاءَ ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ لُِيْمِسْكَهاُمثَّ فـَْليـُرَاِجْعَها
َُّ أََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ َأنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ  َهلَاُتطَلَّقَ َأنْ ا

النَِّساءُ 
“Dari Ibnu Umar bahwasanya ia mentalak isterinya ketika dalam
keadaan haidh, maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW
mengenai hal tersebut, Nabi bersabda: perintahkan anakmu supaya
rujuk (kembali) kepada isterinya itu kemudian teruskanlah
pernikahan tersebut hingga ia suci dari haidh, lalu haidh kembali dan
kemudian suci dari haidh, lalu haidh kembali dan kemudian suci dari
haidh yang kedua. lalu jika ia berkehendak ia boleh menceraikannya
sebelum ia diceraikan.” (H.R. Bukhari dan Muslim)43

d. Dari segi waktu terjadinya dan dampak yang timbul dari talak, maka

talak terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Talak Munajjas

40 Abu Bakar al Jazaiiri, Mihajul Muslim,… h. 600
41 Ibn Umar adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai pribadi yang berkawan malam

untuk beribadah, dan berkawan dengan dinihari untuk menangis memohon ampunan-Nya. Akan
halnya soal salat malam ini, ada riwayatnya.

42 Sahabat Nabi dan Khalifah ke-dua setelah Abu Bakar
43 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-

Jami’ as-Shahih al-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Kitab
at-Thalaq
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Talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau

dihubungkan dengan masa mendatang. Tetapi orang yang mentalak

memaksudkan jatuhnya talak saat itu juga.

2) Talak Mudhaf

Talak yang disertai dengan penyebutan waktu. Sehingga ketika

tiba waktunya tersebut, maka talak yang dimaksudkannya jatuh.

Misalnya, “Engkau ditalak awal bulan depan atau akhir bulan depan

atau akhir siang ini”

3) Talak Muallaq

Talak yang dikaitkan antara isterinya dengan terjadinya sesuatu.

Sesuatu itu berupa perbuatan si pentalak atau yang ditalak maupun

bukan merupakan perbuatan seseorang.44

e. Talak Secara Takhyir dan Tamlik

Talak takhyir merupakan dua pilihan yang diajukan suami kepada

isterinya, yaitu melanjutkan rumah tangga atau bercerai. Jika isteri memilih

bercerai berarti ia telah ditalak karena Rasulullah SAW pernah memberi

pilihan kepada isteri-isterinya, kemudian mereka semua memilih tetap

bersama Rasulullah SAW dan merekapun tidak dicerai. Sedangkan talak

tamlik adalah talak dimana seorang suami mengatakan kepada isterinya:

“Aku serahkan urusanmu kepadamu.” Atau “urusanmu berada ditanganmu

sendiri” jika dengan ucapan itu si isteri mengatakan “berarti aku telah

ditalak”, maka ia telah ditalak satu raj’i. Imam Malik dan sebagian ulama

lain berpendapat bahwa apabila isteri yang disertai talak tersebut menjawab

“aku memiliki talak tiga”, maka ia telah ditalak ba’in oleh suaminya.45

4. Sighat Ta’liq Talak

Ta’liq (menggantungkan) adalah lawan dari langsung. Para ulama

mendefenisikan ta’liq adalah mengantungkan hasil jumlah yang dinamakan

44 Abu Malik Kamal bin Sayyid as Salim, Shahih Fiqih Sunnah,… h. 408
45 Kamil Muhammad ‘Uwaid, Fiqih Wanita. Terj. Abdul Goffar, (Jakarta: Pustaka al Kautsar,

1998), h. 442
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jaza’ dengan kandungan jumlah lain yang dinamakan syarat. 46Ta’liq adalah

istilah yang terkait dengan talak.47Sighat ta’liq adalah suatu janji secara tertulis

yang ditandatangani dan dibacakan oleh suami setelah selesai prosesi akad

nikah di depan penghulu, isteri, orang tua wali, saksi-saksi dan para hadirin

yang menghadiri akad perkawinan tersebut. 48 Sighat ta’liq talak adalah

penyataan jatuhnya talak atau cerai sesuai dengan janji yang telah diucapkan.49

Sighat ta’liq talak adalah menggantungkan talak kepada suatu keadaan

tertentu.50 Ta’liq talak adalah suatu ucapan yang diucapkan suami dengan suatu

syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: “kalau saya pergi

meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh talak saya atas dirimu”.

Macam –Macam Sighat Ta’liq Talak:51

a. Ta’liq talak qosami yaitu yang dimaksud sebagai janji, karena

mengandung pengertian melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan.

Contohnya: “jika saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga

bulan lamanya maka jatuh talak saya terhadapnya”

b. Ta’liq syarthi yaitu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila

terpenuhi syarat ta’liq. Contohnya: “Kalau kamu pergi, maka jatuh talak

saya atas kamu.”

Dari kedua bentuk ta’liq talak di atas dapat dibedakan dengan kata-kata

yang diucapkan oleh suami. Pada ta’liq qosami, suami bersumpah untuk dirinya

sendiri, sebagaimana dalam kitab Qowanin al-Syariah jika ta’liq talak itu

menggunakan kata ان (jika) atau اذا (apabila) atau متى (manakala) dan

semacamnya, maka sighat ta’liq itu merupakan sighat ta’liq talak qosami.

46 Mahmud Syalthuth Ali as Sayis, Muqaraanatul Mazaahib Fii Fiqih, Kh. Abdullah Zakiy
al-Kaff, fiqih tujuh mazhab, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 210

47 Sri Suharjati Sukri, Ensiklopedi Islam Perempuan dari Aborsi Hingga Misogini, (Bandung:
Nuansa Cendikia,2009),  h. 390

48 Http://Crysrepair.Blogspot.Com/2009/11/Sighat-Ta’liq-Yang-Dibacakan-Sesudah.Html
49 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta Cet. Ke-Tiga: 2002), h. 463
50Sri Suharjati Sukri, Ensiklopedi Islam Perempuan dari Aborsi Hingga Misogini, (Bandung:

Nuansa Cendikia, 2009), h. 390
51Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pusat: Pena Pundi Aksara,

2006, Cet, Ke-2, Jilid 3, h. 154
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Sedangkan pada ta’liq talak syarthi suami mengajukan syarat dengan maksud

jika syarat tersebut ada maka jatuhlah talak suami pada isterinya.52

Jika seorang mengaitkan talak dengan waktu tertentu atau suatu hal

tertentu, maka talak itu tidak akan pernah jatuh sehingga tiba waktu atau hal

tersebut benar-benar terjadi.53

Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: “Engkau Saya talak

pada akhir tahun ini,” menurut Abu Hanifah dan Malik, talaknya jatuh pada

saat ia mengucapkan. Asy-Syafi’i dan Ahmad berkata: talaknya jatuh sampai

akhir tahun. Tetapi Ibnu Hazm berkata: kalau seorang suami berkata kepada

isterinya: “Apabila datang akhir bulan, maka Engkau saya talak” atau dengan

menyebutkan waktu tertentu, perempuan itu tidak tertalak, tidak pada saat

suaminya mengucapkan ataupun pada akhir bulan. Pendapat ini berdasarkan

riwayat yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas, pernah mengatakan berkenaan

dengan seorang suami yang berkata kepada isterinya “kamu jatuh talak sampai

awal tahun ini,” Ibnu Abbas mengemukakan, dengan ucapan tersebut tidak

terjadi talak, karena ia menggantungkan talak pada apa yang tidak tidak bakal

terjadi.54 Alasannya, tidak ada dalil dari al-Qur’an maupun as-Sunnah mengenai

jatuhnya talak yang demikian.55

Adapun alasan jumhur bahwa talak itu jatuh bila yang di syaratkan

tersebut terjadi. Mereka beralasan:

1. Ayat-ayat yang berisikan penyerahan perkara talak kepada suami, dan

ayat-ayat tersebut bersifat mutlak.

2. Firman Allah al-Maidah: 1

            
“Wahai orang-orang yang beriman patuhilah janji- janjimu ….”

52 Sayyid Uthman, Qowanin al-Syar’iyah, (Surabaya: Nabhan, 2000), h. 80
53 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,

2006), h. 256
54 Ibid., h. 259
55 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Raja Murah, 1980), h. 221
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Janji disini adalah janji setia kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh

manusia dalampergaulan sesamanya.

3. Keumuman sabda Nabi SAW.

اَْلُمْسِلُمْوَن ِعْنَد ُشُرْو ِطِهمْ 
“Kaum muslim itu menurut persyaratan mereka”56

C. Hasil Penelitian

Dalam pembahasan mengenai sighat ta’liq talak para ulama iktilaf,

perbedaan faham di antara mereka yang membolehkan pada dasarnya terletak pada

bentuk sifat dari sighat ta’liq yang bersangkutan, yang membolehkan secara

mutlak, maka mereka yang membolehkan semua bentuk sighat ta’liq, baik yang

bersifat qasami dan syarthi, yang bersifat umum ataupun yang di qiyaskan dengan

sesuatu. Sedang yang membolehkan dengan syarat, maka ta’liq talak yang

dibolehkan dengan syarat, maka ta’liq talak yang dibolehkan ialah sighat ta’liq

talak yang bersifat syarthi dan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum syara’.

Jumhur ulama berpendapat bila seorang telah menta’liqkan talaknya yang

dalam wewenangnya serta terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan kehendak

masing-masing, maka ta’liq itu dianggap sah untuk semua bentuk baik itu

mengandung sumpah (qasami) ataupun mengandung syarat (syarthi), karena sighat

ta’liq talak itu tergantung pada terpenuhinya syarat yang dikandung dalam ucapan

ta’liq tersebut.

Adapun alasan jumhur bahwa talak itu jatuh bila yang di syaratkan tersebut

terjadi. Mereka beralasan:

1. Ayat-ayat yang berisikan penyerahan perkara talak kepada suami, dan ayat-

ayat tersebut bersifat mutlak.

56 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-
Jami’ as-Shahih al-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Juz I,
hal 3322, hadits no. 6647
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2. Keumuman sabda Nabi SAW.

اَْلُمْسِلُمْوَن ِعْنَد ُشُرْو ِطِهمْ 
“Kaum muslim itu menurut persyaratan mereka”57

Menurut Ibnu Hazm dari dua bentuk sighat ta’liq talak tersebut baik qasami

dan syarthi tidak berakibat apa-apa, bahwa Allah SWT telah mengatur jelas

mengenai talak, sedangkan sighat ta’liq talak tidak ada tuntunannya dalam al-

Qur’an dan as-Sunnah. Pendapat ini berlandaskan pada (QS. at-Tahrim: 2)

               
“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan
diri dari sumpahmu 58 dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksan.”

Sabda Nabi yakni:

ِ َأْولَِيْصُمتْ  ِ َمْن َكاَن َحالًِفافـَْلَيْحِلْف 
“Barang siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan
menyebut nama Allah.”

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwasanya jika seorang mengaitkan

talak dengan waktu tertentu atau suatu hal tertentu, maka talak itu tidak akan pernah

jatuh sehingga tiba waktu atau hal tersebut benar-benar terjadi.59 Menurut Mazhab

Syafi’i dan para penganut Mazhab Hambali jika seseorang suami mengatakan

kepada isterinya “kamu jatuh talak sampai bulan ini atau tahun ini”, maka talak itu

tidak terjadi melainkan pada awal waktu tersebut. Pendapat ini berdasarkan riwayat

yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan berkenaan dengan

57 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja’fi al-Bukhari, al-
Jami’ as-Shahih al-Bukhari, Dar Ibni Katsir al-Yamamah, Beirut, Cetakan Ketiga 1407/ 1987, Juz I,
hal 3322, hadits no. 6647

58 Apabila seseorang bersumpah mengharamkan yang halal Maka wajiblah atasnya
membebaskan diri dari sumpahnya itu dengan membayar kaffarat, seperti tersebut dalam surat al-
Maidah ayat: 89.

59 Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,
2006), h. 256
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seorang suami yang berkata kepada isterinya “kamu jatuh talak sampai awal tahun

ini,”60 Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengemukakan, “talak itu jatuh

pada saat itu juga,” karena ucapannya, ”kamu jatuh talak” itu di maksudkan pada

saat itu juga. Sedangkan ucapan, “sampai bulan ini” hanya sebagai batasan waktu

akhir.61

Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: “engkau saya talak pada

akhir tahun ini,” menurut Abu Hanifah dan Malik, talaknya jatuh pada saat itu

mengucapkan. Asy-Syafi’i dan Ahmad berkata: talaknya belum jatuh sampai habis

tahun. Tetapi Ibnu Hazm berkata: kalau seorang suami berkata kepada isterinya:

“apabila datang akhir bulan, maka engkau saya talak” atau dengan menyebutkan

waktu tertentu, perempuan itu tidak tertalak, tidak pada saat suaminya

mengucapkan ataupun pada akhir bulan. Alasannya, tidak ada dalil dari al-Qur’an

maupun as-Sunnah mengenai jatuhnya talak yang demikian.62

Pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan dari dua macam bentuk sighat ta’liq

talak (qosamy dan syarthi), keduanya tidak berakibat jatuhnya talak alasannya

bahwa Allah telah mengatur jelas mengenai talak, sedangkan sighat ta’liq talak

tidak ada tuntunanya dalam al-Qur’an maupun sunnah. Menurut penulis perbedaan

pendapat ini di latar belakangi oleh metode zhahir yang digunakan oleh Ibnu Hazm

yang berlandasarkan pada konsistensi nash dan mengambil penjelasan zahir kitab

Allah SWT, dan Sunnah Rasulullah SAW zahir al-Qur’an, dan ijma’ sahabat. dan

menolak metode qiyas, ihtihsan, mashlahah, mursalah, dan taqlid.

Ibnu Hazm juga telah menjelaskan dalam kitab al-Muhalla (I/58) “Seluruh

ahli atau golongan ahlu qiyas berselisih terhadap qiyas yang mereka bangun,

hampir tidak ada sebuah masalah kecuali masing-masing golongan menganggap

benar pendapatnya dan menganggap salah pendapat golongan lainnya, padahal

60 Ibid., h. 259
61 Ibid., h. 259
62 Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Raja Murah, 1980), h. 221
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mereka sepakat berpendapat bahwa qiyas adalah benar dan tidak semua pendapat

adalah benar”63

Ibnu Hazm juga menuliskan dalam kitabnya al-Fasl “ketahuilah bahwa

agama Allah SWT itu adalah zahir tidak tersembunyi (batin), dan tidak samar,

kesemuanya adalah bukti penguatan (burhan). Orang yang tidak berpegang pada

nash dzahir, perlu dipertanyakan darimana berpendapat. Jika tidak dapat

menjelaskan dengan jelas, berarti dia hanya mengikuti prasangka-prasangka.

Ketahuilah Nabi Allah tidak pernah menyembunyikan satu kalimatpun atau lebih

dalam syariah. Dan saya tidak melihat paling dekatnya manusia dari pada isterinya,

anaknya, anak pamannya, dan sahabatnya, yang menguasai syariah,

menyembunyikan tentang “merah”,”hitam” lainnya. Demikian juga Rasulullah

SAW tidak pernah mengeluarkan pendapat yang samar, berupa simbol, rumus, dan

hal samar lainnya, kecuali ditanyakan oleh sahabat kepadanya. Andai Rasulullah

SAW menyembunyikan (pendapat) kepada kaumnya, niscaya tidak ada perintah

menyampaikan (tabligh), dan siapa yang berpendapat demikian (tidak ada tabligh)

berarti kafir. Berhati-hatilah terhadap setiap pendapat yang tidak memiliki kejelasan

dalil dan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW dan sahabatnya.

Dalil yang biasa diambil, ketika ia mengatakan,“setiap budak miliknya

menjadi merdeka,” bila tidak dipisahkan antara Abu Rafi’ dengan isterinya. Para

Sahabat memberikan fatwa kepadanya bahwa ia harus memberiakn kafarat sumpah

dan tidak mewajibkan padanya untuk memerdekakan budak. “jika mereka

memfatwakan mengenai sumpah untuk memerdekakan budak. Yang lebih dicintai

Allah SWT dari pada talak itu tidak wajib atas orang yang bersumpah, tapi sudah

cukup dengan membayar kafarat sumpah, maka bagaimana lagi pendapat mereka

mewngenai talak yang merupakan perkara halal yang paling dibenci Allah SWT.

Orang yang mengharuskan suatu hal dengan syarat, sebenarnya baru bisa

berlaku dengan dua syarat: Pertama, apa yang diharuskan itu berupa qurbah

(ibadah untuk mendekatkan diri oleh Allah SWT). Kedua, niatnya adalah untuk

63 Mahmud Ali Himayah, Ibnu Hazm,… h. 176
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mendekatkan diri kepada Allah, bukan bersumpah dengannya. Sekiranya

mengharuskan sesuatu yang bukan qurbah, seperti talak, jual beli, atau persewaan,

maka ia tidak harus melaksanakannya tapi cukup dengan membayar kafarat

sumpah.

Di sini, orang yang bersumpah talak mengharuskan terjadinya talak dengan

cara bersumpah, sedangkan ia menginginkan terjadinya talak tersebut bila syaratnya

ada. Seperti halnya ia tidak menginginkan jatuh dalam kekafiran, bila bersumpah

dengannya. Dan ini yang terakhir wajib dipenuhinya, berdasarkan kesepakatan

ulama, karena ia tidak menginginkan terjadinya ketika syarat tersebut ada.

Dalam hal ini menurt hemat penulis telah jelas bahwa tidak ada nash yang

sharih dari al-Qur’an atau sunnah Nabi SAW, dan tidak ada ijma’ yang valid. Dan

yang jelas, menurut penulis bahwa, pendapat yang lebih mendekati ruh syariat dan

tujuan-tujuanya adalah, sumpah dengan talak (talak yang dikaitkan dengan syarat)

tidak jatuh talak, jika orang yang bersumpah dengannya hanya bermaksud untuk

mengancam, memerintahkan atau melarang suatu perbuatan.

Tidak terjadi talak selain talak munajjas (spontan), jika itu dimaksudkan

untuk mendorong (isteri) melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, tanpa

tendensi yang lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW;

هُ تُ عْ مسَِ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ هللاِ ىلَ صَ هللاِ لُ وْ سُ رَ نْ عَ : ثُ دِّ حيَُ هُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيبْ أَ َعْن 
ثُ يْ دِ حَ اذَ هَ .ةُ عَ جَ الرَّ وَ قُ الَ طَّ وَ احُ كَ النِّ : دٌّ جِ نَّ هلُُ زْ هِ وَ دٌّ جِ نَّ هُ دُّ جِ ثٌ َألَ ثَ :لُ وْ قُ يَـ 

ادِ نَ سْ أل ِ اْ حُ يْ حِ صَ 
“Tiga hal yang jika dilakukan dengan serius, maka ia benar-benar sah. Dan
jika dikatakan dengan gurau ia juga akan tetap sah nikah, talak dan rujuk.”
(Riwayat al-Khamsah kecuali an-Nasa’i).64

Adapun jika seseorang benar-benar memaksudkan terjadinya talak, ketika

adanya apa yang di syaratkan itu, maka ini jatuh talaknya, sebagaimana telah

dipaparkan sebelumnya.

64 Muhammad bin Abdillah Abu Abdillah al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ala as-
Shahihain, Dar al-Kitab al-Ilmiyyah Beirut 1990 M/1411 H, Bab Kitab at-Thalaq, Juz 2 h. 216
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Kongklusi akhir dari pemaparan di atas tersirat bahwa metode hukum yang

digunakan oleh Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum sebuah talak, sudah jelas

aturannya dalan nash, sedangkan sighat ta’liq talak tidak mempunyai aturan yang

jelas dalam nash.

D. Kesimpulan

a) Kesepakatan jumhur ulama mengenai kedudukan sighat ta’liq talak, ta’liq

itu dianggap sah apabila telah terpenuhinya syarat-syarat dalam kandungan

sighat ta’liq talak, baik yang berbentuk qasamy maupun syarthi. Dengan

berdalil keumuman Ayat-ayat yang berisikan penyerahan perkara talak

kepada suami, dan Keumuman sabda Nabi SAW “Kaum muslim itu menurut

persyaratan mereka.”

b) Kedudukan sighat ta’liq talak menurut Ibnu Hazm baik yang berbentuk

qasamy maupun syarthi tidak mengakibatkan jatuhnya talak melainkan

sighat ta’liq talak tersebut kedudukannya sama seperti sumpah, maka

apabila terjadi pelanggaran sighat ta’liq talak hanya dengan membayar

kafarat sumpah. Pendapat ini berlandaskan pada QS. at-Tahrim: 2

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan

diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksan”dan sabda Nabi SAW “Barang siapa yang

bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan menyebut nama Allah.”
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