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 ABSTRAK 

Aqhrobin, Faris. 2019. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap 

Hukum Perceraian di Indonesia. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Abid Rohmanu, M.H.I., 
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Talak diambil dari kata itlak yang artinya melepaskan atau meninggalkan. 

Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya 
hubungan perkawinan. Adapun dalam pengaturan talak sendiri para fuqoha 
mempunyai pandangan berbeda-beda meskipun dalam penggalian hukumnya 
sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah pada kitab majmu al 
fatawa tentang bab talak. Menurutnya talak bid’i adalah talak yang dilarang dan 
tidak mengikat. Kedua, talak tiga sekaligus dihitung talak satu. Ketiga sumpah 
talak tidak membuat ikatan perkawinan putus. Dari fatwa-fatwa tersebut peneliti 
berusaha merelevansikan dengan Perundang-undangan yang berada di Indonesia 
yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam penelitian ini peneliti 
tidak hanya merelevansikan tetapi menggalinya dengan menggunakan teori fikih 
dan qanun juga memaparkan  implikasi transformasinya fikih ke qanun tentang 
talak. 

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua rumusan masalah yang 
meliputi: Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang talak dengan 
Kompilasi Hukum Islam dan Bagaimana implikasi transformasi fikih ke qanun 
tentang talak dalam konteks ke Indonesiaan .  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan 
menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang 
Agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Alquran dan hadis atau kaidah-
kaidah fikih. Dengan menggunakan pendekatan itu bertujuan untuk menggali 
relevansi  tiga fatwa kontroversial Ibnu Taimiyyah dan KHI tentang talak 

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan pemikiran Ibnu Taimiyyah 
tentang talak, relevansi dengan KHI pada Pasal 122, Pasal 115 dan Pasal 149. 
Yang berbunyi, Talak Bid’i adalah talak yang dilarang Pasal 122 relevansi dengan 
fatwa yang pertama, Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Pengadilan Agama 
Pasal 155 relevansi dengan fatwa kedua, Bila perkawinan telah putus akibat Talak 
suami masih di tanggungi kewajiban untuk menafkahi anak dan bekas istri sampai 
waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Pasal 149 relevansi dengan fatwa ketiga. 
Adapun mengenai Implikasi Transformasi fikih ke qonun tentang talak dalam 
konteks ke Indonesia yaitu, untuk mencegah kesewenangan-wenangan seorang 
suami dalam penjatuhan talak, agar terhindar dari permasalahan pembatalan 
kontrak secara sepihak karena penikahan adalah sebagai akad timbal balik, dan 
juga untuk mempersempit ruang lingkup perceraian. Oleh karena itu juga masalah 
ini dipercayakan pihak yang jujur dan netral, yaitu hakim. Hal-hal tersebut 
sebagai proteksi negara pada perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.2 Didalam 

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, seperti yang termuat dalam 

pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai Ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Adapun pernikahan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti 

yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam 

adalah, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mii>tsaqan gha>li>d}han 

untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Tujuan perkawinan pada umumnya adalah untuk membina rumah 

tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal abadi. Akan tetapi, proses 

kehidupan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. 

Hambatan serta rintangannya pun bermacam-macam dan datang dari segala 

penjuru. Apabila dalam perkawinan itu, sepasang suami dan istri tidak kuat 

                                                           
2Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9. 
3Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2006). 
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dalam menghadapinya, maka biasanya jalan yang ditempuh adalah perpisahan 

yang secara hukum dikenal dengan perceraian. 

Fikih menerangkan ada berbagai bentuk atau prosedur yang biasa 

ditempuh untuk memutuskan perkawinan. Secara tradisional biasanya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu talak dan fasakh. Sedangkan beberapa 

ulama' kontemporer mengelompokkan menjadi empat kategori: Pertama, 

cerai inisiatif suami. Kedua cerai atas inisiatif  istri. Ketiga, cerai atas 

persetujuan keduanya belah pihak dan keempat, cerai melalui putusan 

pengadilan. 

Pada dasarnya hak penjatuhan talak itu ada pada tangan suami. 

Meskipun demikian, seorang suami tidak boleh berbuat semena-mena 

terhadap istrinya. Yang sering terjadi pada masyarakat yang menimbulkan 

salah pengertian disini adalah masalah penjatuhan dan jatuhnya talak tersebut, 

karena dalam fikih Islam disebutkan bahwa jika seorang suami sudah 

menjatuhkan kata talak kepada istrinya, baik secara langsung (s}harih) yang 

tidak memerlukan niat dalam menjatuhkannya maupun dengan sindiran 

(kinayah) yang masih memerlukan niat dalam menjatuhkannya itu sudah 

jatuh talaknya. 

Hal ini berbeda dengan yang dimaksud oleh pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI)  jo Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo PP 

No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Disana disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha 
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dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Bunyi pasal ini sangat 

“bertolak belakang” dengan konsep talak yang ada dalam fikih Islam, dalam 

fikih Islam jika seorang suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka 

talak itu sudah jatuh baik kata talak itu diucapkan dengan sindiran maupun 

secara langsung. 

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang 

dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Adapun yang 

dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4 

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang 

mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri 

tersebut. 

Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 

dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan 

dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut: 

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan 

permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan 

Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat 

hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang 

Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 

1975). 

                                                           
     4Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 73. 
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2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan 

gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama 

yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak 

jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (vide  Pasal 20 sampai Pasal 36). 

Salah satu isu yang menyebabkan Ibnu Taimiyyah berhadapan dengan 

resistensi para ulama dan dipenjara di akhir hidupnya adalah fatwanya dalam 

kitab majmu>' al-fata>wa> tentang talak. Pertama, T}a>laq albid}'ah atau pernyataan 

cerai yang dikeluarkan oleh suami dengan tidak mengindahkan prosedur 

(sunah) yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad, yaitu pernyataan talak yang 

dikeluarkan oleh suami ketika sang istri sedang haid atau tak lama setelah 

keduanya berhubungan seksual tanpa menunggu apakah istrinya hamil atau 

tidak, bukan hanya haram, akan tetapi juga tidak sah dan tidak mengikat. 

Kedua, pernyataan talak tiga yang dinyatakan secara serempak oleh 

suami merupakan salah satu bentuk T}a>laq albid}’ah. Hukumnya menurut Ibnu 

Taimiyyah adalah dihitung talak satu. Ketiga, Sumpah talak tidak membuat 

ikatan pernikahan putus begitu suami melanggar janji yang dia buat. 

Sebaliknya, dia dapat menghindar dari konsekuensi legal sumpahnya, dengan 

membayar kaffarah seperti bentuk sumpah pada umumnya. Metode Ibn 

Taimiyyah dalam melakukan istinbath hukum dalam fatwanya tentang talak 

adalah pembacaan non-tekstual (ma>'na>wi>yyah) atas nash. Dia memanfaatkan 

dengan ekstensif sumber-sumber non-tekstual seperti qiyas dan mashlahah 
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dalam menetapkan hukum dan melakukan pembacaan kontekstual dalam 

interpretasinya atas Alquran atau Hadis. 

 Strategi Ibnu Taimiyyah dalam melakukan istinbath hukum seperti yang 

tampak dalam fatwanya tentang talak adalah pembacaan non-tekstual 

(ma>’na>wi>yyah) atas nash. Alasannya adalah bahwa dia memanfaatkan dengan 

ekstensif sumber-sumber nontekstual seperti qiyas dan mashlahah dalam 

fatwa yang dia keluarkan. Malahan, dalam memanfaatkan konsep mashlahah, 

ia dapat dipandang sebagai penganut rasionalitas substantif dalam bentuknya 

yang radikal seperti pemikir Hambali pendahulunya, Najm al-Din al-Thufi. 

Tentu saja Ibnu Taimiyyah menganggap sumber-sumber naqliah seperti 

Alquran dan Sunah sebagai landasan pokok fatwanya.  

 Seperti ahli fiqh Hambali pada umumnya, Ibnu Taimiyyah menganggap 

penting penafsiran literal atas ayat Alquran atau Hadis. Ia juga menganggap 

penting mendahulukan sumber-sumber na>qliah seperti Hadis, Ijma, dan qawl 

al-Shahabah di atas analisis rasional atas hukum. Namun demikian, 

pendiriannya ini selalu disertai dengan analisis tajam atas ratio legis di balik 

ketentuan-ketentuan hukum Alquran maupun Sunah. Tidak diragukan lagi, 

strategi ini didasari oleh premis teologis Ibnu Taimiyyah tentang ketidak 

mungkinan adanya pertentangan antara akal dan wahyu. Memang benar 

bahwa Ibnu Taimiyyah selalu memanfaatkan sumber-sumber tekstual, 

Alquran dan Sunah, dalam fatwa-fatwanya tentang talak. Begitu pula, 

interpretasi yang diberikan atas ayat-ayat Alquran yang ia kutip selalu ia 
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landaskan pada sumber-sumber tekstual, mulai dari Hadis, qa>wl al-Shahabah, 

hingga fatwa para ulama salaf. 

Saat Ibnu Taimiyyah mengemukakan pendapatnya bahwa t}a>laq al-bid}’ah 

adalah tidak sah, ia melandaskannya pada Alquran Surat 65: 1 dan Hadis Ibnu 

Umar yang ia pandang sebagai penjelasan (syarh) atas ayat tersebut. Ia juga 

bersandar pada kaidah bahasa (al-qa>’idat al-lugha>wi>yyah) yang menandaskan 

bahwa “larangan mengindikasikan ketidak validan perbuatan yang dilarang” 

(al-na>hy yad}u>llu ‘ala al-fa>sa>d}), yang diklaim oleh Ibnu Taimiyyah sebagai 

asas hukum yang dianut oleh para ulama salaf.  

Begitu pula dalam fatwanya tentang talak tiga, Ibnu Taimiyyah melakukan 

penafsiran yang secara linguistik ketat atas Surat 2: 229 dan memberikan 

tinjauan yang kritis atas Hadis. Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah juga 

selalu menekankan pentingnya melihat ratio legis, maslahat maupun 

mafsadah dari setiap putusan hukum yang ia keluarkan. Saat mengkritik 

pendirian para ulama mazhab bahwa t}a>laq al-bi>d}’ah, termasuk talak tiga, 

adalah haram namun sah, ia mengingatkan bahwa pendirian ini hanya akan 

menghasilkan kontradiksi. 

Hal ini karena menurutnya pengharaman t}a>laq al-b>id}’ah pasti dimotivasi 

untuk mencegah mafsadah; sementara pendirian bahwa talak tersebut adalah 

sah dan mengikat pasti juga diilhami oleh keinginan untuk memperoleh 

maslahat. Bagi Ibnu Taimiyyah, kondisi seperti ini hanya akan menghasilkan 
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kontradiksi di mana hukum Islam “ingin meniadakan (mafsadah) tapi juga 

ingin agar manusia mendapatkannya”.5 

Kecenderungan Ibn Taimiyyah untuk melihat maslahat dalam 

kerangka rasionalitas hukum substantif terlihat ketika ia mengkritik konsep 

al-ku>lli>yyat al-kha>msah seperti yang dirumuskan oleh al-Ghazali. Baginya, 

pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan hukum tidak bisa hanya 

dilakukan dalam kerangka konsep ini. Sebaliknya, ia menekankan bahwa 

apapun yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan harus 

dijadikan pertimbangan oleh para mujtahid ketika menetapkan status hukum. 

Pendekatan inilah tampaknya yang membuat pemikiran Ibnu 

Taimiyyah sejajar dengan pendekatan radikal ulama Hanbali asal Irak, Najm 

al-Din al-Ṭhufi. Strategi Ibn Taimiyyah dalam menafsirkan Al-quran Surat 2: 

229 yang menjelaskan pembatasan wewenang suami dalam menceraikan 

istrinya menjadi tiga kali, secara terminologis dan leksikal adalah ketat, 

namun tidak dapat dikatakan literal seperti strategi pembacaan al-Shafi’i atau 

Ibnu Hazm, misalnya. Ia menjelaskan bahwa kata ma>rrah yang disebutkan 

dalam pernyataan Alquran, al-t}a>laq ma>rratan, “talak itu dua kali,” hanya bisa 

dipahami sebagai iringan kejadian secara temporal: sekali demi sekali. 

Sebaliknya, dalam pemahaman al-Syafii dan Ibn Hazm, literalisme terwujud 

dalam asas shighah, bahwa setiap Muslim terikat pada makna yang tersimpan 

dalam pernyataan yang dikeluarkan.  

                                                           
5Ibn Taimiyyah, Ma>jmu>’ Al-Fa>ta>wa, jilid 33, (al-madinah al-nabawiyah: maktabah nur, 

1995), 25. 
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Bila seorang suami menyatakan bahwa ia mengganjar istrinya dengan 

talak tiga, maka itulah yang terjadi: Ia talak tiga dengan istrinya tanpa ada 

celah untuk mengelak atau menafsirkan lain pernyataan yang telah ia 

keluarkan.  

Di sisi yang lain, fatwa Ibnu Taimiyyah tentang sumpah talak juga 

memperlihatkan bahwa ia ingin melampaui batas-batas teks. Ia mengambil 

keputusan mengabsahkan kafarat bagi sumpah talak dengan 

mempertimbangkan faktor non-tekstual atau pernyataan lisan: yaitu niat, atau 

ruang batin, sebagai penentu. Pendirian Ibnu Taimiyyah ini pastilah 

merupakan respons terhadap legalisme mazhab yang mendominasi praktik 

hukum di masanya. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengadakan penelitian yang 

berjudul “RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG 

TALAK TERHADAP HUKUM PERCERAIAN  DI INDONESIA ”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis 

kemukakan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Relevansi pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Talak dengan 

Kompilasi Hukum Islam? 

2. Bagaimana implikasi Transformasi Fiqih Talak ke Qonun dalam Konteks 

ke Indonesiaan ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tujuan penting dalam 

penulisan ini, yaitu: 

1. Menjelaskan Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Talak dengan 

Kompilasi Hukum Islam? 

2. Menjelaskan Implikasi transformasi fiqih Talak ke qonun dalam Konteks 

ke Indonesiaan ? 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca 

terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum serta mendorong bagi penelitian 

selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus 

berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat diantaranya: 

1. Kegunaan teoritis 

a. Untuk menambahkan khazanah keilmuan dalam masalah-masalah 

hukum perceraian yang masih kerap diperdebatkan dan dapat 

melahirkan berbagai pendapat, khususnya pendapat dari Ibnu 

Taimiyyah dan Perundang-undangan di Indonesia. 

2. Kegunaan praktis. 

a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap, semoga hasilnya dapat 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di 

bidang Hukum Keluarga Indonesia. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan studi-

studi keagamaan selanjutnya di bidang Hukum Keluarga. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka pada penelitiaan ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan oleh penelitian lain sebelumnya, sehingga tidak ada 

pengulang materi penelitian secara mutlak.  

Dari beberapa karya ilmiah yang ada penulis menemukan data yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain karya ilmiah 

yang ditulis oleh Abdul kholik, 2017, yang berjudul “Talak Tiga Sekaligus 

(Kajian Ta>khrij atas Hadits Talak Tiga Sekaligus Dalam Ku>tub Al-Si>ttah).” 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka untuk menganalisis sanad dan 

matan hadis tentang talak tiga sekaligus. Ketertarikan peneliti bermula ketika 

peneliti mendapati bahwa ada ulama Syria Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu 

Qayim al-Jauzi, begitu juga kaum Syi’ah Ima>mi>yah dan sebagian Syi’ah 

Za>idi>yah, dengan berlandaskan hadis telah memfatwakan bahwa talak tiga 

sekaligus hanya jatuh satu. Padahal menurut Ma>dza>hib al-Arba>'ah dan 

merupakan fatwa jumhur, bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga, sehingga 

suami istri tidak boleh lagi kembali dengan rujuk, baik dalam masa ‘iddah 

maupun setelah masa ‘iddah berakhir, kecuali kalau istri sudah kawin lagi 

dengan laki-laki lain, di du>khul oleh suaminya yang baru, dan diceraikan oleh 

suaminya yang baru tersebut. Pertanyaan yang ingin dijawab melalui 

penelitian ini adalah bagaimana keabsahan dan kualitas hadits- hadits yang 
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dijadikan dalil oleh Ma>dza>hib al-Arba>’ah dalam memberikan fatwa bahwa 

talak tiga sekaligus jatuh tiga dan juga oleh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya 

dalam memberikan fatwa bahwa talak tiga sekaligus jatuh satu.6 

Karya yang ditulis oleh Hensyah amiruddin jufri, 2018 yang berjudul  

“Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyyah dan Ibn 

Hazm”. Dalam penulisan penelitian ini peneliti mengkaji ketentuan hukum 

talak tiga sekaligus dalam Islam sebenarnya telah lama digulirkan, bahkan 

ketika nabi muhammad saw masih hidup, namun demikian masih belum ada 

kesepakatan (ijmak) secara menyeluruh mengenai talak tiga sekaligus 

sekarang di antara para ulama. Bukti masih ada perbedaan pemikiran terkait 

masalah talak tiga sekaligus terkait dengan pemikiran Ibn taimiyyah dan Ibn 

hazm yang berbeda satu sama lain. Ibn taimiyyah berpendapat bahwa talak 

tersebut hanya jatuh talak satu, sedangkan Ibn hazm berpendapat talak 

tersebut bisa jatuh talak sekaligus. pada skripsi ini menggunakan metode 

istinbath yang digunakan mengkaji dua tokoh tersebut.7 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Nida Zahra Hana, 2018, yang berjudul  

“Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang ‘Iddah 

Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan Relevansinya Terhadap KHI”. dalam 

penelitian ini penulis membicarakan tentang Khulu'. Khulu’ sendiri 

merupakan gugat cerai yang diajukan oleh istri kepada suaminya dengan 

memberikan tebusan kepada pihak suami dengan jumlah yang telah 

                                                           
      6 Abdul Kholik,” Talak  Tiga Sekaligus (Kajian Takhrij atas Hadis Talak Tiga Sekaligus dalam 

Kutub Al-Sittah),” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017). 
      7 Hensyah Amiruddin Jufri, “ Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparasi Pemikiran Ibn Taimiyah 

dan Ibn Hazm,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
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disepakati, adapun pensyariatannya telah dijelaskan dalam Alquran dan as-

sunnah. akan tetapi mengenai ketentuan iddah belum ditentukan dalam 

Alquran, sehingga ranah pembahasan ini masih bersifat ijtihadi, Ibnu 

Taimiyyah berpendapat bahwa tidak ada iddah bagi mukhtali’ah, melainkan 

dianjurkan untuk menunggu selama satu kali haid, sedangkan Ibnu Hazm 

berpendapat bahwa iddah mukhtali’ah sama dengan iddah talak.8 

Karya ilmiah yang ditulis oleh Ecep Turmuji, 2017, “Pandangan Ibnu 

Taimyyah R.A Tentang Iddah Wanita Khuluk.” Dalam penelitian ini penulis 

bertujuan untuk mengetahui ketentuan masa ‘iddah bagi wanita yang putus 

perkawinan karena khuluk dan sebab dari pendapat Ibnu Taimiyyah tentang 

menentukan masa ‘iddah wanita khuluk. Adapun metode penulisan yang 

digunakan adalah Deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti 

berdasarkan sumber data lapangan  atau bahan pustaka sebagai bahan 

pelengkap.9 

Dan karya ilmiah Annissa prayitno, 2016, yang berjudul “Pandangan 

Ibn Taimiyyah Tentang Talak Tiga Sekaligus.” Penulisan yang bersifat 

literatur (Libery Research) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat 

Ibn Taimiyyah tentang talak tiga sekaligus dan apa dasar istinbath hukum Ibn 

Taimiyyah tentang talak tiga sekaligus. Dari hasil peelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendapat Ibn Taimiyyah tentang talak tiga sekaligus 

hukumnya haram dan hanya jatuh talak satu yang bersifat raj’i. Alasan 

                                                           
      8 Nida Zahra Hana, “ Studi Komparatif Pendapat Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Hazm Tentang 

‘Iddah Wanita yang Mengajukan Khulu’ dan Relevansinya Terhadap KHI,” Skripsi (Semarang: 

UIN Walisogo, 2018). 
      9 Ecep Turmuji, “ Pandangan Ibnu Taimiyyah R.A Tentang ‘Iddah Wanita Khuluk,” Skripsi 

(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2017). 
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diharamkan talak tersebut karena asal talak yang hukumnya haram dan alasan 

yang kedua yaitu karena talak tersebut merupakan talak yang bid’ah 

sedangkan alasan jatuhnya talak sekaligus hukumnya hanya jatuh talak satu 

yang bersifat raj’i yaitu karena menurut Ibn Taimiyyah pada masa rasulullah 

SAW dan masa Abu bakar talak tersebut dihukumi talak satu.10 

Dari beberapa judul skripsi yang penulis paparkan diatas, maka 

penulis berkesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda 

adapun salah satu perbedaan penelitian ini, dalam penelitian ini penulis 

mencoba merelevansikan pemikiran Ibn Taimiyyah dengan perundang-

undang di Indonesia tentang talak dengan menggunakan pendekatan normatif 

yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok 

berupa Alquran, alhadis dan kaidah-kaidah fikih. Berangkat dari itu, maka 

penulis melakukan penelitian berjudul “Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah 

Tentang Talak terhadap hukum Perceraian Di Indonesia.” 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang membatasi 

kegiatannya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja.11 Library 

research atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini 

                                                           
      10 Annissa Prayitno, “Pandangan Ibn Taimiyah Tentang Talak Tiga sekaligus,”Skripsi 

(Ponorogo:STAIN, 2010). 
      11Hadari Nawawi Dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajahmada University 

Press, 1996), 60. 
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dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari peneliti 

sebelumnya.  

Untuk memperoleh data mengenai pola-pola yang sesuai dengan 

sasaran atau masalah penelitian, diperlukan suatu pendekatan dalam 

melakukan penelitian. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan Normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang 

agama dari segi ajarannya yang pokok berupa Alquran dan Hadis atau 

kaidah-kaidah fiqh.12 Dengan menggunakan pendekatan ini penulis 

bertujuan untuk memahami-memahami talak menurut ibn taimiyyah. 

2. Data dan Sumber Data 

 Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang 

tokoh maka data-data yang digunakan merupakan data pustaka atau 

library research (penelitian kepustakaan) yaitu dengan mencari referensi 

baik kepustakaan jadi sumber utama yang digunakan adalah buku. 

Adapun dua macam data yang dipergunakan data primer dan data 

sekunder 

a. Data Primer 

 Sumber data ini yakni berupa Kitab-kitab atau buku-buku yang berisi 

tentang informasi-informasi yang secara khusus membahas tentang 

talak yaitu berupa: 

1. Ibnu Taimiyyah kitab Ma>jmu’ Al-fa>ta>wa pada bab Talak. 

2. Ibnu Taimiyyah kitab Al-Fa>ta>wa Al-Qu>bro pada bab Talak. 

                                                           
12 Ibid, 60. 
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b. Data Sekunder 

Selain sumber data primer ada juga sumber data sekunder sebagai 

pendukung dan menunjang dari sumber data primer seperti: 

1) Rohidin, Pengantar Hukum Islam 

2) Slamet Abidin dan Aminuddin , Fiqh Munakahat 

3) KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

4) St. Halimang, Transformasi Hukum Islam Tentang Qanun Al-

Duali dan Al-Dusturi 

5) Yulkarnain Harahab, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif 

Hukum Perundang-undangan. 

6) Muhammad Ma’mun, Fatwa Ibnu taimiyyah tentang talak studi 

atas metode istinbath hukum 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari kata document yang 

artinya barang-barang tertulis didalam melaksanakan sebuah penelitian.13 

Disini penulis bermaksud mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang 

terkait dengan penelitian. 

4. Analisis Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data yang terkumpul maka penulis metode deskriptif analitik 

                                                           
13Ridwan, Belajar Mudah Penelitia: Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda, 

(Bandung: Alfabeta, 2005), 77. 
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komparatif.14 Kerja dan metode deskriptif analitik adalah dengan cara 

menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut 

kemudian membandingkan dari kedua objek kajian sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan.15 Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan 

untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pemikiran, biografi dan 

kerangka metodologis pemikiran Ibnu Taimiyyah. Selain itu metode ini 

juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa 

pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang ketentuan talak. 

5. Pengecekan keabsahan data.  

 Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

melakukan tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian ini 

diantaranya yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data 

display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / 

verifying).16 Pertama mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari 

tema dan polanya. Kedua, pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan yaitu merupakan 

hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data. 

 

                                                           
14Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 47. 
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1992), 51. 
16 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: PT Bumi 

Askara, 2017), 210-211 
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G. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah 

dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti metode penyusunan yang 

digunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. 

Susunan bagian-bagian tersebut antara lain. 

BAB I Berisi Pendahuluan sekaligus sebagai pedoman dalam 

penelitian Pada Bab ini. Dikemukakan sub bahasan 

secara umum meliputi tentang latar belakang masalah 

yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan 

diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Bab ini merupakan gambaran umum dan sebagai alat 

pembaca pada permasalahan yang akan diteliti yaitu 

tentang konsep fikih, konsep qanun, relasi fikih dan 

qanun, transformasi fikih ke qanun dalam pengaturan 

talak.  

BAB III Bab ini merupakan data sejarah dan biografi Ibnu 

Taimiyyah, fikih talak Ibnu Taimiyyah serta karya-

karya Ibnu Taimiyyah. 
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BAB IV Bab ini merupakan analisis Relevansi pemikiran Ibnu 

Taimiyyah tentang talak terhadap hukum perceraian di 

Indonesia, dan Implikasi transformasi fikih talak ke 

qanun dalam konteks ke Indonesiaan. 

BAB V Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari proses 

penelitian ini, yang berisi kesimpulan mengenai 

Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak 

Terhadap Hukum Perceraian di Indonesia dan 

Implikasi transformasi fikih talak ke qanun dalam 

Konteks ke Indonesiaan. Selain itu, berisi saran-saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun 

pribadi dan masyarakat luas pada umumnya. 
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BAB II 

FIKIH DAN QONUN DALAM PENGATURAN TALAK 

A. Konsep Fikih 

Secara etimologis kata “fikih” berasal dari kata berbahasa Arab: al-fi>qh 

yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.17 Dalam hal ini 

kata “fi>qh” identik dengan kata “fa>hm” (yang mempunyai makna sama. Kata 

fikih pada mulanya digunakan orang-orang Arab untuk seseorang yang ahli 

dalam mengawinkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang 

sedang birahi dan onta betina yang sedang bunting. 

Dari ungkapan ini fikih kemudian diartikan ‘pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal “Alquran menggunakan kata 

“fi>qh” atau yang berakar kepada kata “fa>qi>ha” ( dalam 20 ayat. Dalam 

pengertian memahami, kata fi>qh secara umum berada di lebih dari satu 

tempat dalam Alquran. Ungkapan Alquran ‘li >ya>ta>fa>qqahū fi al-dīn”  (QS. al-

Taubat (9): 122) yang artinya “agar mereka melakukan pemahaman dalam 

agama” menunjukkan bahwa di masa Rasulullah istilah fikih tidak hanya 

dikenakan dalam pengertian hukum saja, tetapi juga mempunyai arti yang 

lebih luas mencakup semua aspek dalam Islam, yaitu aspek teologis, politis, 

ekonomis, dan hukum. Istilah lain yang searti dengan fikih adalah ‘ilm. 

Jadi, kata fikih dan ‘ilm pada masa-masa awal digunakan dalam lingkup 

yang lebih luas. Alasan penggunaannya secara umum di masa-masa awal, 

                                                           
      17 Muhammad Ibn Ya’qūb al-Fairūzābādiy,  Al-Qāmūs al-Muhīth, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995) 

Cet. I, h. 1126. 
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menurut Ahmad Hasan, adalah bahwa yang ditentukan adalah landasan-

landasan pokok agama. Kebanyakan orang tidaklah terlibat dalam perincian-

perincian yang kecil.18 

Adapun secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang 

hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-

dalil terperinci.19 Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa 

Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak. 

Obyek pembahasan fikih adalah perbuatan seorang mukalaf ditinjau dari 

ketetapannya terhadap hukum-hukum syariat, oleh karena itu, seorang ahli 

fikih membahas tentang sholatnya seorang mukalaf, puasanya, hajinya, jual 

belinya, sewa menyewa, pencurian, pernikahannya, talaknya dan lain 

sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum syarak atas 

perbuatan-perbuatan tersebut. 

Tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap 

perbuatan manusia dan ucapannya. Yang dijadikan dasar hukum yaitu, 

Alquran, Hadis, ijmak, dan qiyas. Selain keempat dasar yang disepakati, ada 

dalil-dalil lain yang sebagian ulama menggunakannya dan sebagian lagi ada 

yang mengingkarinya. Dalil yang diperkhilafkan tersebut paling terkenal ada 

enam yaitu, istikhsan, maslahah mu>rsalah, istishab,’urf (adat), qowl shohabat 

(pendapat sahabat), sya>r’u man qo>b}la>nan (syariat umat sebelum kita).20 

 

                                                           
       18 Ahmad Hasan, The Early Development of Islamic Jurisprudence, (Delhi: Adam Publishers 

& Distributors, 1984) Cet. II, h. 13. 
       19 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-

Nasyr wa al-Tauzī’, 1978), Cet. VII, h. 11. 
      20 MA Darul-Huda Program Keagamaan, Ushul-fikih jilid 1 (ponorogo: ta th), 10. 
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B. Konsep Qanun 

Secara etimologis, kata taqnin merupakan bentuk masdar dari 

qo>nna>na, yang berarti membentuk undang-undang. Kata ini merupakan 

serapan dari bahasa romawi. Namun ada juga yang berpendapat, berasal dari 

bahasa persia. Seakar dengan taqnin adalah kata qonun yang berarti ukuran 

segala sesuatu, dan juga berarti jalan atau cara (thoriqah).21 

Secara terminologis, taqnin al-ahkam berarti mengumpulkan hukum-

hukum dan kaidah-kaidah penetapan hukum (ta>shri’) yang berkaitan dengan 

masalah hubungan sosial, menyusunnya secara sistematis, serta 

mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas dan jelas 

dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara 

berurutan, kemudian menetapkannya sebagai undang-undang atau peraturan, 

lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib para penegak hukum 

menerapkannya ditengah masyarakat. Jadi taqnin merupakan upaya 

formalasi/positifisasi hukum Islam.22 

Selanjutnya, hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam suatu 

tempat dan waktu tertentu berupa seperangkat aturan-aturan atau norma-

norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik peraturan atau norma itu 

berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maupun 

                                                           
       21 Ibrahim Anis, Al-Mu’jam Al-Wasith, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 763.  
         22 Miftahul Huda, Hukum Keluarga, (Malang: Setara Press, 2018), hal 22. 
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sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa yang bentuknya bisa tertulis 

seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis seperti hukum adat.23 

Lahirnya qonun adalah untuk mengatur masyarakat untuk menutupi hajat 

hidupnya bersamaan jadinya keluarga dan suku kemudian berangsur 

berkembang sampai lahirnya jadi Negara. Dalam hal ini bahwa adat istiadat 

tiap-tiap suku berbeda dengan adat istiadat suku lainnya. Awal mula lahirnya 

Negara mengumpulkan adat istiadat dan cara-cara hidup untuk dijadikan 

qanun yang lazim bagi setiap pribadi, keluarga, kabilah, yang masuk dalam 

lingkungan Negara, tetapi qanun tiap-tiap Negara berbeda dengan undang-

undang Negara lainnya.24 

Di antara produk undang-undang dan peraturan yang bernuansa hukum 

Islam, umumnya memiliki tiga bentuk: Pertama, hukum Islam yang secara 

formil maupun material menggunakan corak dan pendekatan keislaman; 

Kedua, hukum Islam dalam proses taqnin diwujudkan sebagai sumber-

sumber materi muatan hukum, di mana asas-asas dan prinsipnya menjiwai 

setiap produk peraturan dan perundang-undangan; Ketiga, hukum Islam yang 

secara formil dan material ditransformasikan secara persuasive source dan 

authority source.25 

Perintah taat kepada Allah Swt dan Rasulallah Saw adalah perintah untuk 

mengikuti Al-Qur’an dan Hadist, sedangkan perintah taat kepada ulil amri 

dari umat Islam adalah perintah mentaati hukum-hukum yang disepakati para 

                                                           
       23 Shohibul Itmam, Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia (Ponorogo: Stain Po Press 

Ponorogo, ta th),   
       24 St. Halimang,” Transformasi Hukum Islam Tentang Qanun Al-Duali dan Al-dusturi,” Al-

Adl, Vol. 6 No.1, (Januari 2013), 122. 
      25 Ibid. 
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mujtahid, sebab mereka ulil amri dalam penetapan syariat, adapun perintah 

mengembalikan masalah-masalah yang diperselisihkan kepada Allah Swt dan 

Rasulallah Saw adalah perintah mengikuti qiyas selama tidak ada nash dan 

ijma’.26 

Sungguhpun begitu, kita wajib betul-betul mengetahui bahwa pada 

hukum itu telah terjadi ijma’ (sepakat) ulama mujtahidin, bukan hanya 

semata-mata didasarkan pada sangkaan yang tidak dengan penyelidikan 

dengan teliti.27 

C. Relasi Fikih dan Qanun 

Makna fikih di tahun-tahun pertama Islam adalah ilmu tentang agama 

yang tertuang dalam Alqur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Makna ini 

senada dengan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah yang mengatakan, 

fikih adalah pengetahuan diri tentang yang dimiliki dan yang menjadi 

tanggung jawabnya (arab), maksudnya mengetahui dan memahami rincian 

dalil dan kaidah serta cara mempergunakannya. 

Sedangkan qonun sendiri adalah, instrumen formalisasi syariah wujudnya 

berupa undang-undang dasar (du>stur/qanun asasi) dan berbagai undang-

undang (qanun), baik qanun ta>syri’i (peraturan perundang-undangan) maupun 

qanun ijrài / qanun ida>ri (peraturan prosedural / administratif).3 Meskipun 

istilah undang-undang dasar (du>stur/qanun asasi) dan undang-undang (qanun) 

merupakan istilah asing (bukan asli dari khazanah fikih Islam), namun inti 

pengertiannya adalah fikih Islam. Undang-undang didefinisikan sebagai  
                                                           
      26 MA Darul-Huda Program Keagamaan, Ushul-fikih jilid 1 (ponorogo: ta th), 14 

27 Sulaiman Rasjid, Fikih Islam (Hukum Fikih Islam) ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2002), 3. 
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“ma>jmu>’ah al-qa>wa>’id alla >ti yu>jbi>ru bi>ha as-su>ltha>nu an- naa>sa ‘ala it-

ti>ba’iha fi‘ala >qa>ti>him” (Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah 

dan memiliki kekuatan yang mengikat rakyat, dalam hubungan antar mereka), 

atau sebagai “ma>jmu>’ah al-awa>mi>r wa an-na>wa>hi al-wa>ji>b al-ilti>za>mu biha fi 

al-bi>la>d}” (Seperangkat perintah dan larangan yang wajib untuk diikuti 

(rakyat) di sebuah negeri).4 

Titik temu antara fikih dan qonun  terletak pada kesamaan sebagian 

muatannya, yaitu bidang hukum. Hukum dalam fikih terbagi dua, yaitu 

pertama, hukum-hukum seperti yang dimaksud dalam al-syari’at dan kedua, 

hukum produk mujtahid yang bisa benar dan bisa salah dan kebenarannya 

bersifat hipotetis atau dha>nni>yat. Sedangkan hukum qonun hukum yang berisi 

norma, undang-undang peraturan hukum yang mengatur dasar Negara dan 

hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 

Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis 

(konstitusi).28 

D. Transformasi dari Fikih ke Qanun dalam Pengaturan Talak 

  Transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, format, 

dan sifat. Ia merupakan struktur atau rangka (framework) untuk memahami 

proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik lokal maupun 

global.29 Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian tertentu 

saja.30 Secara terminologi transformasi merupakan perubahan yang mendalam 

                                                           
      28 Ibid, 4. 
     29 Atang Abd.Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam 

Peraturan perundang-perundangan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 16. 
     30 Ibid, 17. 
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sampai ke perubahan nilai kultural.31 Faktor yang memicu proses 

transformasi adalah pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan 

sosial, dan ideologi. Oleh karena itu, bersamaan dengan proses transformasi 

terjadi pula proses adaptasi, adopsi atau seleksi terhadap budaya lain. 

   Tranformasi bisa dalam dua bentuk: pertama, direncanakan (planed 

change), dan kedua, tidak direncanakan (unplaned change). Ia meliputi dua 

hal, transformasi struktural dan transformasi kultural. Transformasi struktural 

berkaitan dengan perubahan struktur dan organisasi masyarakat berikut 

lembaga-lembaganya, sementara transformasi kultural menyangkut 

perubahan norma, nilai, pandangan, serta prilaku.32 

Teori transformasi mengenal empat tahapan yang harus dilalui agar proses 

transfer berjalan lancar, yaitu: (1) how to alter (mengubah atau 

memodifikasi); (2) how to transfort (memindahkan); (3) how to store 

(menyimpan atau melestarikan); dan (4) how to inspect (memeriksa atau 

mengevaluasi). Proses how to alter diawali dengan adanya pergeseran 

pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai yang sedang mereka anut dan 

pedomani. Perubahan dilakukan apabila masyarakat memandang aturan-

aturan dan nilai-nilai tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan 

dengan hajat hidup mereka. Perubahan dapat dilakukan dalam dua bentuk, 

                                                           
     31 Ibid. 
     32 Ibid, 18. 
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yaitu penambahan dan pengurangan terhadap aturan yang sedang berjalan dan 

diberlakukan.33 

Hukum Islam telah mengalami perkembangan secara berkesinambungan, 

baik melalui jalur politik maupun dengan dukungan kekuatan sosial budaya. 

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman 

pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi 

dalam sudut aplikasinya. Andi Rasdiyanah misalnya, menjelaskan cara 

pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya 

dibagi menjadi empat produk pemikiran, yakni kitab-kitab fikih, keputusan-

keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang undangan di negeri-negeri 

muslim dan fatwa-fatwa ulama. 

Keempat faktor tersebut diyakini memberi pengaruh cukup besar dalam 

proses transformasi hukum Islam di Indonesia. Terlebih lagi hukum Islam 

sesungguhnya telah berlaku sejak kedatangan pertama Islam di Indonesia, di 

mana pernyataan hukum yang berlaku dikategorikan menjadi hukum adat, 

hukum Islam dan hukum Barat. Sedangkan hukum Islam dilihat dari dua segi. 

Pertama, hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal, artinya telah 

dikodifikasikan dalam struktur hukum nasional. Kedua, hukum Islam yang 

berlaku secara normatif yakni hukum Islam yang diyakini memiliki sanksi 

atau pidana hukum bagi masyarakat muslim untuk melaksanakannya. 

                                                           
     33 Ibid,19. 
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Konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu 

mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. 

Kemudian diubah arahnya yakni secara kualitatif diakomodasikan dalam 

berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh 

lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya 

disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam bentuk 

perundang-undangan. 

Dalam regulasi talak, talak sendiri diambil dari kata Itlak, artinya 

melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah 

melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. 

Langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan suatu tujuan 

yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya 

dan seterusya agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah 

tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat 

memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik. Oleh karena 

itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya bisa diselesaikan 

hingga tidak terjadi perceraian.34 

Diperbolehkannya talak hanyalah dalam keadaan tertentu saja apabila 

tidak ada jalan lain yang lebih baik selain talak. Dalam kenyataannya, tidak 

semua orang dalam pernikahannya sudah tahu betul akan sifat calon pasangan 

hidupnya. Adanya khitbah pada umumnya hanya merupakan penilaian 

                                                           
34 Slamet Abidin, fikih Munakahat II (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.  



28 
 

 
 

jasmani semata, sehingga tidak aneh jika cacat yang dimiliki oleh suami atau 

istri baru diketahui setelah pernikahan. 

Hal ini karena hampir tidak ada orang yang secara jujur seratus persen 

menyebut tentang kekurangan dirinya terhadap orang lain, bahkan yang lebih 

banyak terjadi justru akan menutupi cacat atau celanya itu. Apa lagi sudah 

timbul rasa cinta yang dilihat hanyalah yang baiknya, kalau mungkin ada 

pihak lain yang menyebut cacat akan diterima sebagai gurauan belaka. 

Kenyataan-kenyatan seperti itu sangat mengacam keselamatan pernikahan 

bila tidak diperbolehkan, hal itu akan membahayakan kedua belah pihak. 

Lebih berbahaya lagi bila talak dibebaskan begitu saja. Oleh karena itu, islam 

datang dengan masalah talak, sesuai dengan konsep pokok sebagai berikut: a. 

Talak tetap ada ditangan suami sebab suami memiliki sikap rasional 

sedangkan istri bersifat emosional. b. Talak dijatuhkan oleh suami atau pihak 

lain atas nama suami, seperti pengadilan agama. c. Istri berhak mengajukan 

talak kepada suami dengan alasan tertentu lewat qadi (Pengadilan Agama). d. 

Talak bisa kembali lagi antara kedua suami istri sesuai ketentuan agama lewat 

qadi (Pengadilan Agama). e. Bagi mantan istri ada masa iddah dan memiliki 

hak menerima mut’ah dan nafkah dari mantan suami.35 

Selanjutnya dalam konteks hukum Indonesia. Peradilan agama 

merupakan salah satu peradilan yang akui eksistensinya di Indonesia dan 

memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan lainnya berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan 

                                                           
35Ibid, 15-16. 
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kehakiman sebagai landasan yuridisnya, Peradilan Agama diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama 

sebagaimana telah dirubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.36 

Peradilan agama merupakan peradilan khusus karena peradilan agama 

hanya menyelesaikan perkara tertentu dan bagi golongan rakyat tertentu. 

Golongan rakyat tertentu disini maksudnya adalah orang-orang bergama 

Islam, termaksud orang atau badan hukum yang menundukan diri dengan 

suka rela pada hukum islam tentang hal-hal yang menjadi kewenangan 

pengadilan agama adapun perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan 

pengadilan agama salah satunya meliputi tentang perkawinan. 

Untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut diperlukan sumber 

hukum materil sebagai hukum penyelesaiannya dalam hukum Islam ada tiga 

sumber yang pokok yaitu, Alquran, Hadis (al-Sunnah), dan ar-ra>’yu yaitu 

akal manusia yang memenui syarat berijtihad. Ketentuan hukum yang ada 

dalam Al-Qur’an dan hadits sering disebut syariat. Syariat ini bersifat abadi 

dalam arti tidak berubah sepanjang masa dan syariat ini hanya ada satu dalam 

bagi seluruh umat Islam. Syariat ini bersifat mu>jmal (global), sehingga sulit 

untuk di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hal ini dilakukan dengan 

ilmu fikih. 

                                                           
36 Yulkarnain Harahab, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-

undangan.”, Mimbar Hukum, 3, (Oktober 2010), 626. 
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Di lingkungan Peradilan Agama sendiri, ada 13 buah kitab fikih yang 

kesemuanya bermazhab Syafi’i sebagai sumber hukum materiil untuk 

menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama (lihat Surat 

Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 19 Febuari 1958 No B/ I/ 735). Adanya 

keanekaragaman kitab fikih sebagai sumber hukum untuk memustuskan 

perakara di Pengadilan Agama berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya 

perbedaan putusan atau disparitas antara pengadilan agama yang satu dengan 

pengadilan agama lainnya untuk perkara yang sama. Hal ini tentunya kurang 

mendukung untuk terwujudnya kepastian hukum bagi umat Islam di 

Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan untuk dilakukanya 

Unifikasi (pembukuan) Hukum Islam kusunya dibidang hukum keluarga. 

Untuk maksud tersebut dikeluarkanlah Kompilasi Hukum Islam yang 

terdiri dari tiga buku (yaitu buku I tentang Perkawinan, buku II tentang 

Kewarisan, buku III tentang Wakaf). Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 

Tahun 1991. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan Hukum 

Substansial, yang diperlakukan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Agama. Dengan diperlakukannya KHI, secara yuridis Hukum Islam di bidang 

Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan menjadi Hukum Positif tertulis 

dalam sistem Hukum Nasional ( Tata Hukum Indonesia). Ia menjadi dasar 

untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan 

ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.37 

                                                           
37 Ibid, 627. 
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Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipandang sebagai suatu 

proses transformasi hukum Islam dari bentuk hukum tidak tertulis kedalam 

bentuk hukum yang tertulis yaitu perundang-undangan. Tujuan untuk 

penyusunan KHI adalah untuk menyiapkan sebuah pedoman hukum bagi para 

hakim didalam linkungan peradilan agama. dan menjadi hukum positif yang 

harus dipatuhi oleh seluruh warga Indonesia yang beragama Islam.38 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara 

efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Undang-undang ini juga ditunjang 

dengan peranturan dan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 

9 tahun 1975. Karena hukum Islam tentang perkawinan yang berlaku bagi 

warga Indonesia yang beragama islam diperbolehkan oleh peraturan yang 

tersusun secara sistematis, terdiri dari beberapa BAB dan pasal-pasal yang 

saling berhubungan (terkait), yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan sejak 

tanggal 22 Juli 1991 pedoman ini telah dipakai oleh majelis hakim 

dipengadilan Agama dalam menyelesaikan atau perkara umat Islam, 

disamping undang-undang lainnya dan juga dtelah dipublikasikan kepada 

masyarakat luas.39 

“Putusnya perkawinan” adalah Istilah hukum yang digunakan dalam 

Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau 

berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan 

                                                           
38 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23 
39 Abdur Rahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  (Jakarta: Akedemik persindo, 

1992), 50. 
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perempuan yang telah hidup sebagai suami istri.40 Sebagaimana yang disebut 

dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dijelaskan 

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak.41  

Pasal yang menyebutkan bahwasanya perkawinan dapat putus ada 

beberapa sebab, yakni dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan 

dinyatakan bahwasanya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, 

dan atas keputusan pengadilan.42 

Perceraian menurut hukum positif meliputi 2 macam, yaitu : 

1. Cerai Talak. 

Cerai talak menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama dalam pasal 66 adalah seorang suami yang beragama 

Islam yang akan menceraikan Istrinya mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.43 

2. Cerai Gugat. 

Sedangkan cerai gugat menurut Undang-undang No. 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dalam pasal 73 adalah gugatan perceraian yang 

diajukan oleh Istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat 

                                                           
40 Amir Syarifudi, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), 189.  
41 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
42 Departeman Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan 

Peradilan Agama, (Jakarta: Badan Peradilan Agama RI, 2001), 140. 
43 Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 66. 
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dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat.44 

Dalam KHI talah memuat aturan talak secara terperinci. Dalam tingkat 

tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan 

dengan proses, KHI lebih maju dari fikih itu sendiri.45  Adapun beberapa 

Pasal tentang talak dalam KHI adalah sebagai berikut: 

1. Pasal 122 KHI 

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan 

pada waktu Istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi 

sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.46 

2. Pasal 115 KHI 

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.47 

3. Pasal 149 KHI 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas Istrinya, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qobla> a>l-d}ukhu>l; 

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

                                                           
44 Lihat Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73. 
45 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum 

Islam dari Fikih, UU No. 1/1974-KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), 269. 
46 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 122, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 367.  
47 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 115, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 365.  
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c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila  qobla> a>l-d}ukhu>l; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 

memcapai umur 21 tahun.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 149, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 374.  
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BAB III 

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG TALAK 

A. Biografi Ibnu Taimiyyah. 

Pada saat agama Islam menghadapi gejolak yang luar biasa, baik yang 

disebabkan karena perpecahan intern umat Islam atau karena permusuhan 

dengan Barat (Nasrani) lahirlah seorang yang kelak ditakdirkan Allah SWT 

menjadi seorang intelektual muslim terkemuka dan oleh banyak orang 

disebutkan sebagai seorang mujaddid (pembaharu), beliau adalah Ibnu 

Taimiyyah. Namanya adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Al-khadiri 

bin Ali bin Abdullah yang terkenal dengan sebutan Ibnu Taimiyyah.49 

Beliau lahir di Harran, sebuah kota kecil beberapa kilometer dari kota 

Damaskus pada hari senin, 10 Ra>bi>’ul awwal, 661 Hijriah (12 Januari 1263 

Mi>la>di>yah).50 Ibnu Taimiyyah berasal dari keluarga besar Taimiyyah yang 

amat terpelajar dan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada 

zamannya. Ayahnya adalah Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Sala, (627-

682 H) adalah seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan di masjid 

jami’ Damaskus. Beliau bertindak sebagai khatib dan imam.51 

Ibnu Katsir berkata, syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah adalah salah satu 

dari ulama besar dan termasuk orang yang bisa benar juga bisa salah. Namun 

                                                           
49 Sebagaimana dinukil oleh Qomaruddin Khan, “ Pemikiran politik Ibnu Taimiyyah”, 

(Bandung: Pustaka Salman, ITB, 1983), 5. 
50 Ibnu Taimiyyah, “al-furqan Bainan Auliya Al-Rahman Wa Auliya Al-syaithan”, terjemah 

Pustaka Panjimas, “Al-Furqan antara Kekasih Allah dan Kekasih Syaitan” , (Jakarta: Pustaka 

Panjimas, 1989), 6.    
51Ali Hasan, “ perbandingan mazhab”, Cet ke-4, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2002), 

286.  
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bila kesalahannya dibandingkan dengan yang benar, maka ibarat setetes air 

yang dimasukkan kedalam lautan luas, karena kesalahan tersebut pasti 

diampuni. Lebih lanjut beliau berpendapat bahwa pribadi Ibnu Taimiyyah 

lebih bersinar dari pada matahari. 

Pemberian gelar Syaikhul Islam kepada beliau masih tetap abadi sampai 

sekarang dan gelar ini akan selalu abadi sampai masa akan datang. 

Sebagaimana gelar itu telah abadi dimasa silam. Tidak ada orang yang akan 

mengingkari gelar ini kecuali orang yang tidak mengetahui kapasitas 

dirinya.52 

Para sejarawan berbeda pendapat tentang ibunya. Sebagian mengatakan 

bahwa ibunya adalah orang Kordi, beliau sangat berperan dalam mendidik 

dan mengembangkan dirinya.53 Kakeknya yang bernama Mujaddin Abi Al-

Barakat Abdus Salam bin Abdullah (590-620 H), oleh Al-Syaukani (1172-

1250 H) dinyatakan sebagai seorang Mujtahid Mutlak. Ia juga seorang alim 

terkenal ahli Tafsir (Mufassir), ahli Hadis (Muhaddis), ahli Ushul Fikih 

(Ushuli), ahli Fikih (AlFaqih), ahli Nahwu (An-Nahwiyy), dan beliau juga 

seorang pengarang (Mushannif).54 

Al-Khatib Fakhruddin paman Ibnu Taimiyyah dari pihak Ayah adalah 

seorang cendekiawan muslim populer dan seorang pengarang yang produktif 

pada masanya. Syarafuddin Abdullah bin Abdul Halim (692-727 H), Adik 

                                                           
52 Yasin, “ pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah”,  Al-Syir’ah, No. 2 (Desember, 2010), 

437-438. 
53 Ibnu taimiyyah, “Tafsir Al-Kabir”, jilid I, (Bairut-Lebanon: Dar Al-kutub Al-Ilmiah, 

t.th.), 37. 
54 Muhammad Amin, “Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam”, (Jakarta:INIS, 

1991), 8. 
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laki-laki Ibnu Taimiyyah yang juga dikenal sebagai ilmuan muslim yang ahli 

dalam bidang ilmu kewarisan (Faraidh), ilmu-ilmu Hadis (Ulu>m Al-Ha>dis), 

dan ilmu pasti (Al-Riya>di>yah).55 

Dari kutipan diatas dapatlah kita pastikan bahwa keturanan Ibnu 

Taimiyyah adalah keturunan orang yang berpendidikan, dimulai dari. 

Kakeknya, ayahnya, pamannya dan adiknya adalah ulama yang cukup terkenal 

dan cukup disegani pada masanya, sehingga lingkungan keluarganya mampu 

menjawab dan menangkis pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang sangat 

majemuk di Damaskus. 

Ibnu Taimiyyah mulai belajar dari ayahnya sendiri kemudian 

dilanjutkan dengan berguru atau belajar pada ahli Zainal ibn Al-Maqoddisi, 

Najam Al-Din Ibn Asaki, Zainab binti Makki, dan Ulama-ulama terkemuka 

pada saat itu.56  

Beliau mendalami ilmu Fikih, bahasa arab, tafsir dan usul fiqh.57 Beliau 

terkenal sebagai seorang yang sangat kuat hafalannya. Diriwayatkan bahwa tak 

satu huruf pun Alquran dan Hadist yang telah dihafalnya lupa. Sejak kecil 

beliau terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah. Berkat keuletan dan 

ketekunannya, dalam usia tujuh tahun beliau mengafal Alquran dengan amat 

baik dan lancar. 

       Selain itu, pengusaannya yang prima terhadap berbagai ilmu yang 

diperlukan untuk memahami Alquran menyebabkan beliau tampil sebagai 

                                                           
55 Muhammad Amin, “Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam Bidang Fiqh Islam”, 9. 
56 Munawir Sjadzali, “Islam and Govermental Sistem”, (Jakarta: INIS, 1991), 56. 
57 Harun Nasution, “ Ensiklopedi Islam Di Indonesia”, (Jakarta: Jambatan, 1992), 384. 
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ahli tafsir, disamping juga ahli hadist. Keahlian dalam bidang hadist ini 

tampak terlihat sejak masa kecil. 

       Suatu ketika, salah seorang guru mendiktekan 11 matan hadis 

kepadanya, ketika beliau disuruh mengulangi hadis tersebut, dan beliau 

telah menghafalnya. Beliau juga telah mempelajari berbagai kitab Al-Ja>mi 

Bain As-Sha>hi>hha>in, karya Imam Al-Hamaidi, merupakan kitab hadis 

yang pertama yang dihafalnya. Selanjutnya beliau mempelajari berbagai 

kitab-kitab hadis termasyhur seperti Sa>hih Bukha>ri, Sa>hih Mu>slim, Ja>mi 

al-Ta>rmizi, Su>nan Ibnu> Ma>jah, Su>nan An-Na>sa’i, dan Mu >snan al-Imam 

Ahmad Ibn Hanbal.58 

Sebagai ilmuan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai 

seseorang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam 

perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai banyak cabang 

ilmu pengetahuan agama. beliau seorang ahli dalam bidang Tafsir, Hadis, 

Teologi dan Fikih, khususnya fikih Hambali. 

        Ibnu Taimiyyah besar dalam naungan keluarga bermazhab Hambali, 

wawasan beliau sangat luas meliputi mazhab-mazhab hukum lainnya. 

Bahkan bukan itu saja, pengetahuannya pun meliputi soal fasilitas, kalam, 

mantik, sastra, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.  

Ibnu Taimiyyah menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan 

dengan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang untuk mempelajari satu 

masalah beliau menghabiskan waktu sampai beberapa malam, dan 

                                                           
58 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam”, Jilid VI, (Jakarta: PT. Intermasa, 

1997, cet. Permata), 624. 
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masalah tersebut tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan 

dengan memuaskan, beliau merenunginya dengan perenungan yang sesuai 

dengan ayat-ayat Alquran, hadis-hadis Nabi SAW dan kesimpulannya 

selalu sesuai menurut akal pikiran dengan pertimbangan dan 

membandingkan secara berulang-ulang sehingga kebenarannya tampak 

jelas depan matanya. 

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyyah dipandang seorang cendekiawan 

yang paling kritis dan paling kompeten yang dapat peraturan-peraturan 

dan hukum-hukum dari hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran. Karena 

semangatnya dalam pemikiran dan penyelidikan yang bebas dan segar, 

tidak terkait dengan pemikiran atau penyelidikan lain, maka dari itu beliau 

dapat dikatakan sebagai bapak spiritual modernis Islam diseluruh dunia 

pada masanya.59 

Ibnu Taimiyyah tidak hanya seorang Intelektual yang tinggi tetapi 

beliau juga seorang yang gagah berani, kegagahanya itu dipadukan dengan 

kesabaran dan ketabahan. Beliau tidak puas dengan hanya duduk di dalam 

masjid untuk memberi ceramah-ceramah atau fatwa-fatwa pada para 

murid-muridnya, atau menyibukkan diri didalam diskusi-diskusi 

kesastraan. 

Pada umur 19 tahun beliau telah mulai mengarang dan memberi fatwa. 

Ketika Ibnu Taimiyyah berusia 21 tahun, beliau telah menyelesaikan 

pendidikannya dan menjadi ulama yang disegani, pada waktu itu ayahnya 

                                                           
59 Ahmad Ma’arif Syafi’i, “islam dan masalah kenegaraan”, (Jakarta: LP3ES, 1996), 40. 
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telah meninggal dunia, namun demikian jabatan maha guru dibidang 

hadis, suatu gelar yang dipegang oleh ayahnya diberbagai madrasah 

terkemuka di Damaskus. 

Pada tahun 1313 M, Ibnu Taimiyyah diperintahkan untuk 

memimpin peperangan ke Syiria, dan beliau diangkat menjadi profesor 

pada sekolah tinggi, tetapi pada tahun 1318 M beliau dilarang 

mengeluarkan Fatwa. Meskipun demekian murid-muridnya dapat 

mengumpulkan fatwa-fatwanya yang kemudian dicetak di Mesir, yang 

merupakan peninggalan yang berharga. Diantara murid-muridnya yang 

dijadikan sesupuh ulama ialah Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah. Beliau 

banyak mengarag buku bersama gurunya Ibnu Taimiyyah di penjara 

Dasmaskus.60 

Profesor yang berdarah pejuang dan berjiwa militer ini pernah 

ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melawan dan mengalahkan tentara 

Mongol yang berada didekat Dasmaskus dalam suatu perang suci (Holi 

War). Ibnu Taimiyyah yang menjadi panglima pasukan memperoleh 

kemenangan yang gemilang disuatu tempat yang bernama Sahab, dekat 

dengan ibu kota Syiria sekitar tahun 1299 M. Ibnu Taimiyyah hidup pada 

masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dilokasi sosial 

serta ahlak dan moral.  

 

 

                                                           
60 Ishak Muslim, Sejarah dan Perkembangan Teologi Islam, (Semarag: Duta Grafika, 

1988), 159. 
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Karya-karya Ibnu Taimiyyah : 

Ibnu Taimiyyah adalah seorang pemikir Islam kenamaan, beliau 

tidak hanya terkenal karena kharisma, sistem berfikir dan pegaruhnya, 

melainkan beliau juga seorang penulis yang produktif, hampir tidak dapat 

dibayangkan betapa tingginya disiplin pada waktu disela-sela 

kesibukannya dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ditelitinya 

sebagai dai, ulama yang bayak yang dikunjungi banyak orang. 

Sebagai pejuang yang terjun kekancah politik, beliau pun masih 

dapat menyisihkan waktunya yang ada untuk mengisi kegiatan mengarang 

buku dan menulis buku. Dilihat dari hasil karyanya, Ibn Taimiyyah 

sebagai golongan yang berhasil produktif. 

Karangan-karangannya tidak kurang dari 500 buah jilid buku besar, 

kecil, sampai dengan berjilid-jilid dengan berbagai judul tema, baik 

masalah aqidah (teologi), politik (kenegaraan), hukum maupun filsafat. 

Namun karena keterbatasan cakupan kajian karya ilmiyah ini, maka 

penulis hanya dapat memaparkan sebagian kecil dari karya Ibnu 

Taimiyyah tersebut. 

1. As-Syi>asah as-Sya>ri’ah fi>i Isla >hir Ra’yi wa Ra’iyah. 

Kandungannya tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban 

pemerintah, dan bagi rakyat memenuhi amanah, realisasinya dalam 

pembagian zakat, tetapi juga menegakkan keadilan dan melaksakan 

huddud (hukum-hukum yang harus diteggakan terhadap kejahatan 
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sesuai dengan Alquran). Karya ini terdiri satu jilid yang berjumlah 190 

halaman.61 

2. Mi>nhaj as-Su>nnah an-Naba>wiyah. 

Buku ini ditulis Ibn Taimiyyah sebagai jawaban sekaligus 

sebagai bantahan terhadap karya Jamaluddin al-Muthahar al-Hilli yang 

berjudul Minhaj al-Karomah Fi Ma’rifah al-Imamah (jalan kemuliaan 

mengenai pengetahuan para imam). Karya ini ditulis Jamaludduin 

untuk mempengaruhi raja-raja Mongol agar menganut paham Syi’ah, 

Minhaj as-Sunnah ditulis oleh Ibnu Taimiyyah untuk membendung 

meluasnya paham syi’ah di negara-negara Islam sebelah timur. 

Buku ini terdiri dari empat jilid. Jilid satu berjumlah 276 

halaman, jilid dua berjumlah 262 halaman, jilid tiga  278 halaman, jilid 

empat berjumlah 300 halaman. Yang diterbitkan oleh Darul al-Kitab 

al-Almiyah, bairut Mesir. 

Dengan disertasi argumentasi yang logis, akurat dan mendalam, 

Ibnu Taimiyyah mematahkan dalil-dalil teori tersebut. Karena Ibnu 

Taimiyyah sangat menentang konsep imamah syi’ah. Bahkan beliau 

menggapnya sebagai konsep irasional dan berlawan dengan prinsip-

prinsip Islam.62 

 

 

                                                           
61 Ibnu Taimiyyah, al-Syiasah al-Syar’iyah, (Mesir: Darul al-Kitab Ala Arabi, tt), 162. 
62 M. Arskal Salim, Etika Intervensi Negara Perspektif Politik Ibnu Taimiyyah, (Jakarta: 

Logos, 1999), 42. 
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3. Majmu>’ Fata>wa> 

Terdiri dari 30 jilid, berisikan ratus keputusan hukum hasil ijtihad Ibnu 

Taimiyyah. Salah satu keputusan hukum Ibnu Taimiyyah tersebut 

adalah shalat nisfu sya’ban sendirian atau secara berjamaah 

sebagaimana yang dikerjakan oleh golongan salaf, maka merupakan 

itu hal yang baik.63 

4. Al-Qi>yas Fi Sya>rh al-Islam. 

5. Ri>sa>lah Khi>laf al-Ummah Fi al-Bid}’ah. 

6. Al-Sa>rim al-Ma>slul’al Sya >tim al-Rasul. 

7. Al-Hi>sbah Fil-Islam. 

8. Al-Rad}’Ala al-Ma>nta>qi>yali. 

9. An-Na>qdu al-Ma>ntiq. 

10. Ta>wa>sul wal-Wa>silah. 

Isi buku ini, yakni tawassul dibagi kedalam tiga macam. Pertama, 

adalah taat dan patuh, hal ini diwajibkan guna kesempurnaan iman. 

Kedua adalah doa dan syafa’atnya yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad Saw, sewaktu di akhirat kelak. Ketiga berarti bersumpah 

pada Allah Swt, dan meminta dengan zatnya. 

11. Al-Fu>rqon Ba>ina Auli>ya>ial-Ra>hman Wa-Awli>ya>hal-Sya>itan. 

Didalam risalah ini, Ibnu Taimiyyah selain menerangkan tentang 

kekasih Allah Swt dan Kekasih Syaitan, juga menerangkan tentang 

hakekat Syariat. Adapun hakekat yang dimaksud disini ialah 

                                                           
63 Ibnu Taimiyyah, Majmu’Fatawa, 247. 
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kehakekatan agama Allah Swt. Meskipun setiap mereka mempunyai 

peraturan masing-masing. 

12. Al-Aqi>dah al-Wa>si>yah. 

Karya Ibnu Taimiyyah ini merupakan pembahasan singkat mengenai 

dasar iman. Ahli sunnah wal jama’ah menurut Ibnu Taimiyah satu-

satunya golongan yang akan terbatas dari kutukan Allah Swt. 

13. Iq-Ti>da’al Si >rat al-Mu>staqim. 

Didalam buku ini Ibnu Taimiyyah menjelaskan, bahwa Islam harus 

mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah masyarakat agamis 

dan harus berhati-hati agar tidak hanyut ke dalam kelompok agama 

lain dengan cara meniru tata cara kaum mayoritas, adat-adat kebiasaan, 

kepercayaan dan keyakinaan kelompok agama lain. Jelasnya, Ibnu 

Taimiyyah menginginkan agar umat Islam berpegang teguh pada 

ajaran agamanya kapan dan dimanapun berada, baik sebagai mayoritas 

ataupun minoritas. 

14. Kita>b} al-Nu>bu>wah. 

Sebuah karyanya yang sangat kritis dalam ulasannya mengenai 

kenabian, mengenai sihir dan hal-hal yang ghaib. 

B. Fikih Talak Ibnu taimiyyah 

       Sebagai ilmuan Ibnu Taimiyyah mendapatkan reputasi sebagai seseorang 

yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berfikir, tajam perasaan, teguh 

pendirian dan pemberani serta menguasai banyak cabang ilmu pengetahuan 
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agama. beliau seorang ahli dalam bidang Tafsir, Hadis, Teologi dan Fikih, 

khususnya fikih Hambali. 

Ibnu Taimiyyah besar dalam naungan keluarga bermazhab Hambali, 

wawasan beliau sangat luas meliputi mazhab-mazhab hukum lainnya. Bahkan 

bukan itu saja, pengetahuannya pun meliputi soal fasilitas, kalam, mantik, 

sastra, sejarah dan berbagai disiplin ilmu lainnya.  

Ibnu Taimiyyah menekuni setiap masalah dengan sepenuh hati dan 

dengan sedalam-dalamnya. Kadang-kadang untuk mempelajari satu masalah 

beliau menghabiskan waktu sampai beberapa malam, dan masalah tersebut 

tidak akan ditinggalkannya sebelum dapat dipecahkan dengan memuaskan, 

beliau merenunginya dengan perenungan yang sesuai dengan ayat-ayat 

Alquran, hadis-hadis Nabi SAW dan kesimpulannya selalu sesuai menurut 

akal pikiran dengan pertimbangan dan membandingkan secara berulang-ulang 

sehingga kebenarannya tampak jelas depan matanya. 

Itulah sebabnya Ibnu Taimiyyah dipandang seorang cendekiawan yang 

paling kritis dan paling kompeten yang dapat peraturan-peraturan dan hukum-

hukum dari hadis-hadis dan ayat-ayat Alquran. Karena semangatnya dalam 

pemikiran dan penyelidikan yang bebas dan segar, tidak terkait dengan 

pemikiran atau penyelidikan lain, maka dari itu beliau dapat dikatakan sebagai 

bapak spiritual modernis Islam diseluruh dunia pada masanya.64 

  

 

                                                           
64 Ahmad Ma’arif Syafi’i, Islam Dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1996), 40. 
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Metode istinbat hukum Ibnu Taimyyah dalam menggali hukum adalah 

sebagai berikut: 

1. Al-Quran. 

Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. 

Beliau memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu 

dikaji dan diteliti dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam ajaran islam 

demikian dikemukakan S. Hossein Nasr, yaitu Alquran adalah intisari 

semua pengetahuan, dan yang terkandung didalamnya hanyalah benih-

benih atau prinsip-prinsipnya saja.65 

Kaum muslimin telah sepakat menerima keontentikan Alquran, karena 

Alquran diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu, dari segi riwayat, 

Alquran dipandang sebagai qa>th’i tsu >but (riwayatnya diterima secara 

pasti/menyakinkan). Bertolak dari prinsip, segenap kaum muslimin bersepakat 

bahwa Alquran sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar 

perintah Allah SWT.66 Yang termaktub didalam Surat Al-Maidah ayat 48 

yaitu:  

قًا ِلَما بَ ْْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكْم  َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب ِِبْْلَقِّ ُمَصدِِّ
ا َجاَءَك ِمَن اْلَْقِّ ِلُكلٍِّّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرعَ  نَ ُهْم ِبَا أَنْ َزَل اَّللهُ َوال تَ تهِبْع أَْهَواَءُهْم َعمه ًة بَ ي ْ

ًة َواِحدَ  ُ ََلََعَلُكْم أُمه َهاًجا َوَلْو َشاَء اَّلله رَاِت َوِمن ْ ُلوَُكْم ِف َما آََتُكْم فَاْسَتِبُقوا اْْلَي ْ ًة َوَلِكْن لِيَ ب ْ
ُتْم ِفيِه ََتَْتِلُفونَ  يًعا فَ يُ َنبُِّئُكْم ِبَا ُكن ْ 67ِإََل اَّللِه َمْرِجُعُكْم َجَِ

 

                                                           
65 Muhammad Ali Daud, “hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di 

Indonesia”, Cet 11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 79. 
66 Rusli Nasrun, “Konsep Ijtihad Saukani”, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 28. 
67 Al-Qur’an, 5: 48. 



47 
 
 

 

Artinya:”Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab 

yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang 

Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka 

dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk 

tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang 

terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya 

satu umat (saja), Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap 

pemberiannya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat 

kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu 

diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,” 

(Q.S al-Maidah: 48).68 

Sama halnya dengan ulama Islam yang lain, Ibnu Taimiyyah 

menempatkan Alquran sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama. 

Menurutnya, kebutuhan umat Islam sangat mendasar untuk memahami 

Alquran karena dia merupakan tali (agama) Allah SWT yang sangat kuat, 

peringatannya yang bijak (Al-Zi>kr al-Hi>kam), dan jalan yang lurus (Al-Si>rat 

al-Mu>sta>kim). 

Orang yang berkata dengan Alquran pasti benar, dan siapa yang beramal 

dengannya pasti diberi pahala, siapa yang berhukum dengannya pasti adil, dan 

orang yang menyeru kepadanya akan diberi petunjuk kejalan yang lurus. Allah 

SWT akan membinasakan orang yang meninggalkan Alquran karena sombong. 

Dan yang menyesatkan siapa saja yang mencari hidayah selain Alquran.69 

2. Hadis  

Umat Islam telah sepakat, bahwasannya apa yang keluar dari Rasulullah 

SAW, baik ucapan maupun perilaku dan juga taqrir, membentuk Hukum 

                                                           
68 Derpartemen Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur’an, 1971), 168. 
69 Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam bidang Fiqh Islam  (Jakarta: INIS, 

1991), 71. 
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Syariat Islam. Sumber dari pada pembentukan Hukum Syariat Islam, yang oleh 

para Mujtahiddin diistimbathkan yang bersumber dari hadis, artinya bahwa 

hukum yang datang dalam sunnah-sunnah ini adalah hukum-hukum yang 

datang didalam Alquran, sebagai Undang-Undang yang harus diikuti.70 

Sebagai ulama Ibnu Taimiyyah mempunyai pengetahuan yang luas 

mengenai ilmu Rijalul Hadits (perawi hadis) mengenai hadis-hadis yang 

didalamnya semuanya dikembalikan (dirujukkan) kepada kitab hadis yang 

enam. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa setiap hadis yang tidak diketahui 

oleh Ibnu Taimiyyah bukanlah hadis, namun beliau mengatakan kekuasaan 

masih di tangan Allah SWT. 

Selain kelompok Inkar al-Sunnah, setiap Muslim yakin bahwa al-Hadist 

adalah sumber kedua bagi hukum Islam setelah Alquran. Bahkan, ada dari 

sebagian Imam mazhab seperti Ahmad Ibnu Hanbal, menempatkan al-Hadist 

sebagai sumber hukum Islam pertama bersamaan dengan Alquran. 

Berbeda dengan Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Taimiyyah meletakkkan al-

Hadist sebagai hukum Islam yang pertama. Penolakan tegas Ibnu Taimiyyah 

terhadap kebolehan menghapus (hakum) Alquran dengan al-Hadist (nask al 

Qur’an bi as-Sunnah) yang dianut oleh kebanyakan ulama, termasuk di 

dalamnya adalah Ahmad Ibnu Hanbal. 

Ibn Taimiyyah membagi  al-Hadist (dari segi penyampaian) kepada tiga 

bagian : 

                                                           
70 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Ilmu Ushul Fiqh , Cet. 8, (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 48. 
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a. Al-Hadist mutawatir yaitu yang tidak menyalahi lahiriah Alquran, 

bahkan berfungsi sebagai penafsiran Alquran yang termaksud ke 

dalam kelompok ini ialah hadist-hadist (mutawatir) yang berkenaan 

dengan masalah zakat, pelaksanaan haji, umrah dan lain-lainnya yang 

berkaitan dengan hukum-hukum Alquran yang sukar diketahui tanpa 

melalui al-Hadist. Terhadap kelompok hadis-hadis yang pertama ini, 

kata Ibnu Taimiyyah telah ada kesepakatan ulama hadis untuk 

menerimanya sebagai hujjah dan menempatkan fungsinya; sebagai 

pelengkap dan penyempurna Alquran. Orang yang mengingkari 

kehujjahan al-Hadist ini berarti mengingkari salah satu sumber agama 

yang sangat penting dan menghancurkan sendi Islam yang amat kukuh. 

b. Hadist-hadist mutawatirah yaitu yang tidak menafsirkan lahiriah nash 

Alquran, atau malah menyalahi lahiriah Alquran karena mendatangkan 

hukum baru yang tidak sama dalam Alquran, seperti hadis tentang 

penentuan nishab pencurian, hadis tentang hukuman rajam bagi pezina, 

dan hadis-hadis lain seperti itu. Selain kelompok Khawarij, orang-

orang yang sepaham dengan kaum radikal ini, para ulama salaf dan 

semua ahli fikih, kata Ibnu Taimiyyah menerima kehujjahan hadis-

hadis kelompok. 

c. Hadis-hadis Ahad yaitu yang peyampaiannya melalui riwayat yang 

siqoh (terpercaya). Seluruh hadist ini, Ibnu Taimiyyah  menyampaikan 

kehujjahannya telah diakui oleh para ahli fikih, ahli hadis, ahli 

tasawuf. Dan umumnya para ulama yang lain meskipun sebagai ahli 
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kalam dan ra’iy hanya menerima sebagaian yang sesuai dan sebagai 

menolak yang lain berdasarkan syarat-syarat tertentu yang mereka buat 

sendiri. 

3. Qiyas 

Selain yang disebutkan diatas, Ibn Taimiyyah juga menerima qiyas 

sebagai dasar hukum, dengan cara qiyas itu berarti mujtahid telah 

mengembalikan ketentuan hukum sesuatu kepada sumber Alquran dan Hadis. 

Sebab hukum Islam terkadang tersurat jelas dalam Alquran atau Hadis, 

dan juga terkadang juga bersifat implisit serta analogi terkandung dalam Nash 

tersebut. Mengenai qiyas, Imam Shafi’i mengatakan setiap peristiwa pasti ada 

kepastian hukum dan umat Islam wajib mematuhinya. Akan tetapi jika tidak 

ada ketentuan hukumnya yang pasti, maka harus dicari pendekatan yang sah 

yaitu dengan Ijtihad, dan Ijtihad itu dengan Qiyas.71 

Ibnu Taimiyyah membagi Qiyas ke dalam dua Macam yaitu Qiyas Al-

Sha>hih dan Qiyas Al-Fa>sid}  (ghair al-sha>hih). Qiyas al-sha>hih ialah qiyas yang 

dengannya (hukum-hukum Syariat) dapat tersampaikan yaitu dengan cara 

menggabungkan dua masalah (kasus) yang serupa dan membedakan dua kasus 

yang berbeda. Sedangkan qiyas al-fa>sid} yaitu yang menyalahi dalalah nash 

atau mengqiyaskan dua perkara yang masing-masing dihalalkan dan 

diharamkan oleh nash semacam qiyasnya orang-orang yang menyamakan jual 

beli dengan riba dengan dasar sama-sama mencari keuntungan.72 

                                                           
71 Muhammad Abu Zaahrah, Ushul Al-fiqh, terj. Pustaka Firdaus Cet 8, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 2003), 336. 
72 Muhammad Amin, Ijtihad Ibnu Taimiyyah dalam bidang Fiqih Islam (Jakarta: INIS, 

1991), 128. 



51 
 
 

 

Selanjutnya, mengenai talak Ibnu Taimiyyah mengemukakan pendapatnya 

dalam kitab al-Fata>wa> al-Kubra> bahwa tha>laq al-bi>d}’ah adalah tidak sah, ia 

melandaskannya pada QS. Ath Thalaaq surat 65 ayat 1 dan Hadis Ibnu Umar 

yang ia pandang sebagai penjelasan (syarh) atas ayat tersebut. Hal ini dapat 

dipahami dari kutipan pendapat beliau sebagai berikut: 

 .هللا حرم بدعة وطالق تعاَل، هللا أِبحه سنة طالق منه الطالق: فصل
 أو جيامعها، أن قبل اْليض من طهرت إذا واحدة يطلقها أن السنة فطالق
 وطلقها وطئها أو حائض، وهي طلقها فأن. محلها تبْي قد محال يطلقها

 وإَجاع والسنة ِبلكتاب حمرم طالق فخذا محلها يتبْي أن قبل الوطء بعد
 ال واألظهر. قولْي على يلزم؟ أوال يلزم؟ هل: العلماء وتنازع. املسلمْي

 73يلزم
“ Pasal: Talak itu ada yang talak sunnah yang dibolehkan oleh Allah dan 
talak bidah yang diharamkan oleh Allah. Talak sunnah terjadi bila suami 
menceraikan isterinya dengan talak satu saat sang isteri suci dari haid 
tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau bila ia menceraikan sang 
isteri saat sudah nyata-nyata hamil. Maka bila suami menceraikan 
isterinya saat masih haid atau tak lama setelah berhubungan seksual tanpa 
menunggu apakah ia hamil (atau tidak), ini adalah bentuk talak yang 
diharamkan oleh Alquran, Sunnah, dan Ijma’ kaum Muslimin. Namun, 
para ulama berselisih dalam soal apakah (talak bidah) berlaku atau tidak. 
Yang lebih benar adalah bahwa talak ini tidak berlaku”. 

Pendapat Ibn Taimiyyah diatas mengandung beberapa poin. Pertama, talak 

secara umum ada dua, yaitu talak yang dibenarkan (sunnah) dan talak 

diharamkan (bidah). Kedua, talak yang dibenarkan dalam Islam yaitu 

menjatuhkan talak satu pada saat isteri suci. Ketiga, talak yang dipandang 

bidah dan hukumnya diharamkan dalam Islam yaitu talak pada saat isteri dalam 

                                                           
73 Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, al-Fatāwā al-Kubrā, 

(Tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā dan Muṣṭāfā ‘Abd al-Qadir ‘Aṭā), jilid 3, (Bairut: Dār 

alKutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 225. 
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keadaan haid, atau ketika isteri dalam keadaan suci tetapi sempat digauli 

sebelumnya. Keempat, hukum talak bidah menurut Ibn Taimiyyah tidak jatuh. 

Begitu pula dalam fatwanya tentang talak tiga, Ibn Taimiyyah melakukan 

penafsiran yang secara linguistik ketat atas Q.S Al- Baqoroh surat 2 ayat 229 

dan memberikan tinjauan yang kritis atas Hadis. Walaupun demikian, Ibnu 

Taimiyyah juga selalu menekankan pentingnya melihat ratio legis, maslahat 

maupun mafsadah dari setiap putusan hukum yang ia keluarkan. Saat 

mengkritik pendirian para ulama madzhab bahwa t}a>laq al-bi>d}’ah, termasuk 

talak tiga, adalah haram namun sah, ia mengingatkan bahwa pendirian ini 

hanya akan menghasilkan kontradiksi. 

Hal ini karena menurutnya pengharaman t}a>laq al-bi>d}’ah pasti dimotivasi 

untuk mencegah mafsadah; sementara pendirian bahwa talak tersebut adalah 

sah dan mengikat pasti juga diilhami oleh keinginan untuk memperoleh 

maslahat. Bagi Ibnu Taimiyyah, kondisi seperti ini hanya akan menghasilkan 

kontradiksi di mana hukum Islam ingin meniadakan (mafsadah) tapi juga ingin 

agar manusia mendapatkannya.74 Sebagaimana dikutip dalam kitabnya Majmu 

al-Fatawa : 

 والطالق الذي يقع بال ريب هو الطالق الذي أذن هللا فيه وأِبحه، وهو أن
 عد ما يبْي محلها طلقة واحدة. فأمايطلقها ِف الطهر قبل أن يطأها، أو ب

 الطالق احملرم: مثل أن يطلقها ِف اْليض،أو يطلقها بعد أن يطأها وقبل أن

                                                           
74Ibn Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, jilid 33, (al-madinah al-nabawiyah: maktabah nur, 

1995), 25. 
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أو   يبْي محلها. فهذا الطالق حمرم ِبتفاق العلماء، وكذالك إذا طلقها ثالاث بكلمة
فقيل:  كلمات ِف طهر واحد، فهو حمرم عند َجهور العلماء. وتنازعوا فيما يقع هبا،

يقع هبا الثالث، وقيل: ال يقع هبا إال طلقة واحدة، وهذا هو األظهرالذي يدل عليه 
 75.الكتاب والسنة

“Talak yang tanpa keraguan sah adalah talak yang diizinkan dan 
diperkenankan oleh Allah, yaitu talak satu yang dikeluarkan suami ketika 

isterinya dalam keadaan suci tanpa berhubungan seksual sebelumnya atau 
setelah ia nyatanyata hamil. Adapun talak yang haram adalah bila suami 
menceraikan isterinya ketika masih haid, atau tak lama setelah mereka 
berhubungan seksual sebelum ada kepastian sang isteri hamil (atau tidak). 
Talak seperti ini adalah haram menurut kesepakatan ulama. Begitu pula 

talak tiga dengan satu pernyataan atau dengan beberapa kali pernyataan 
namun dalam satu kali masa suci. Mayoritas ulama memandang talak ini 

haram. Mereka hanya berselisih dalam soal apakah talak ini mengikat 
(atau tidak). Ada yang berpendapat bahwa talak ini mengikat sebagai talak 

tiga; ada yang berpendirian bahwa talak ini hanya menimbulkan talak 
satu. Pendapat (yang terakhir) inilah yang lebih kuat berdasarkan Alquran 

dan Sunnah”. 
Di fatwa selanjutnya, mengenai sumpah talak juga memperlihatkan bahwa 

Ibnu Taimiyyah ingin melampaui batas-batas teks. Ia mengambil keputusan 

mengabsahkan kafarat bagi sumpah talak dengan mempertimbangkan faktor 

non-tekstual atau pernyataan lisan: yaitu niat, atau ruang batin, sebagai 

penentu. Pendirian Ibn Taimiyyah ini pastilah merupakan respons terhadap 

legalisme madzhab yang mendominasi praktik hukum di masanya. 

 

 

 

 

                                                           
75Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, Majmū’ah alFatāwā..., 

224. 
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BAB IV 

RELEVANSI PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG TALAK 

TERHADAP HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA 

A. Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Terhadap Hukum 

Perceraian Di Indonesia. 

Dimasa hidupnya, pemikiran dan gagasan Ibnu Taimiyyah kerap 

mendapatkan resistensi dan perlawanan, bahkan dari kalangan ulama hanbali, 

madzhab hukum yang menjadi afiliasinya. Setelah beliau wafat, posisi Ibn 

Taimiyyah vis-a-vis pemikiran Islam mainstream tak kunjung membaik. 

Beberapa kali dalam hidupnya ia harus berhadapan dengan pengadilan 

(mihnah), bahkan penjara karena pemikirannya.76 Salah satu isu yang 

menyebabkan Ibnu Taimiyyah berhadapan dengan resistensi para ulama dan 

dipenjara diakhir hidupnya adalah fatwanya dalam kitab Ma>jmu>' Fa>ta>wa 

tentang talak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn’Abd al-Hadi (w. 744/ 1343. 

Adapun fatwa tersebut yang pertama, T>}a>laq al-bi>d}'ah atau pernyataan cerai 

yang dikeluarkan oleh suami dengan tidak mengindahkan prosedur (sunah) 

yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu pernyataan talak yang 

dikeluarkan oleh suami ketika sang istri sedang haid atau tak lama setelah 

keduanya berhubungan seksual tanpa menunggu apakah istrinya hamil atau 

tidak, bukan hanya haram, akan tetapi juga tidak sah dan tidak mengikat. 

                                                           
76 Muhammad Ma’mun, “Fatwa Ibnu Taimiyyah Tentang Talak Studi Atas Metode 

Istinbath hukum”. Al-Ahwal, Vol, 6, 1 (April: 2014), 35  
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Kedua, pernyataan talak tiga yang dinyatakan secara serempak oleh suami 

merupakan salah satu bentuk tha>laq al-bi>d}’ah. Hukumnya menurut Ibnu 

Taimiyyah adalah dihitung talak satu. Ketiga, Sumpah talak tidak membuat 

ikatan pernikahan putus begitu suami melanggar janji yang dia buat. 

Sebaliknya, dia dapat menghindar dari konsekuensi legal sumpahnya, dengan 

membayar kafarat seperti bentuk sumpah pada umumnya. Metode Ibn 

Taimiyyah dalam melakukan istinbath hukum dalam fatwanya tentang talak 

adalah pembacaan non-tekstual (ma'nawiyyah) atas nash. Dia memanfaatkan 

dengan ekstensif sumber-sumber non-tekstual seperti qiyas dan maslahat 

dalam menetapkan hukum dan melakukan pembacaan kontekstual dalam 

interpretasinya atas Alquran atau Hadis. 

Strategi Ibnu Taimiyyah dalam melakukan istinbath hukum seperti yang 

tampak dalam fatwanya tentang talak adalah pembacaan non-tekstual 

(ma’nawiyyah) atas nash. Alasannya adalah bahwa dia memanfaatkan dengan 

ekstensif sumber-sumber nontekstual seperti qiyas dan maslahat dalam fatwa 

yang dia keluarkan. Malahan, dalam memanfaatkan konsep maslahat, ia dapat 

dipandang sebagai penganut rasionalitas substantif dalam bentuknya yang 

radikal seperti pemikir Hambali pendahulunya, Najm al-Din al-Thufi. Tentu 

saja Ibn Taimiyyah menganggap sumber-sumber naqliah seperti Alquran dan 

Sunah sebagai landasan pokok fatwanya.  

Seperti ahli fiqh Hambali pada umumnya, Ibnu Taimiyyah menganggap 

penting penafsiran literal atas ayat Alquran atau Hadis. Ia juga menganggap 

penting mendahulukan sumber-sumber naqliah seperti Hadis, Ijma, dan qa>wl 
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al-Sha>ha>bah diatas analisis rasional atas hukum. Namun demikian, 

pendiriannya ini selalu disertai dengan analisis tajam atas ratio legis dibalik 

ketentuan-ketentuan hukum Alquran maupun Sunah. Tidak diragukan lagi, 

strategi ini didasari oleh premis teologis Ibnu Taimiyyah tentang ketidak 

mungkinan adanya pertentangan antara akal dan wahyu. Memang benar bahwa 

Ibn Taimiyyah selalu memanfaatkan sumber-sumber tekstual, Alquran dan 

Sunah, dalam fatwa-fatwanya tentang talak. Begitu pula, interpretasi yang 

diberikan atas ayat-ayat Alquran yang ia kutip selalu ia landaskan pada 

sumber-sumber tekstual, mulai dari Hadis, Qa>wl al-Sha>ha>bah, hingga fatwa 

para ulama salaf. 

Saat Ibnu Taimiyyah mengemukakan pendapatnya bahwa tha>laq al-bi>d}’ah 

adalah tidak sah, ia melandaskannya pada Alquran Surat 65: 1 dan Hadis Ibnu 

Umar yang ia pandang sebagai penjelasan (syarh) atas ayat tersebut. Ia juga 

bersandar pada kaidah bahasa (al-qa’idat al-lu>gha>wiyyah) yang menandaskan 

bahwa “larangan mengindikasikan ketidak validan perbuatan yang dilarang” 

(al-na>hy ya>dullu ‘ala al-fa>sad), yang diklaim oleh Ibnu Taimiyyah sebagai asas 

hukum yang dianut oleh para ulama salaf.  

Begitu pula dalam fatwanya tentang talak tiga, Ibnu Taimiyyah melakukan 

penafsiran yang secara linguistik ketat atas Surat 2: 229 dan memberikan 

tinjauan yang kritis atas Hadis. Walaupun demikian, Ibnu Taimiyyah juga 

selalu menekankan pentingnya melihat ratio legis, maslahat maupun mafsadah 

dari setiap putusan hukum yang ia keluarkan. Saat mengkritik pendirian para 

ulama madzhab bahwa t}a>laq al-bi>d}’ah, termasuk talak tiga, adalah haram 
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namun sah, ia mengingatkan bahwa pendirian ini hanya akan menghasilkan 

kontradiksi. 

Hal ini karena menurutnya pengharaman t}a>laq al-bi>d}’ah pasti dimotivasi 

untuk mencegah mafsadah; sementara pendirian bahwa talak tersebut adalah 

sah dan mengikat pasti juga diilhami oleh keinginan untuk memperoleh 

maslahat. Bagi Ibnu Taimiyyah, kondisi seperti ini hanya akan menghasilkan 

kontradiksi dimana hukum Islam “ingin meniadakan (mafsadah) tapi juga ingin 

agar manusia mendapatkannya”.77 

Kecenderungan Ibnu Taimiyyah untuk melihat maslahat dalam kerangka 

rasionalitas hukum substantif terlihat ketika ia mengkritik konsep al-ku>lliyyat 

al-kha>msah seperti yang dirumuskan oleh al-Ghazali. Baginya, pertimbangan 

kemaslahatan dalam menetapkan hukum tidak bisa hanya dilakukan dalam 

kerangka konsep ini. Sebaliknya, ia menekankan bahwa apapun yang 

membawa kemaslahatan dan mencegah kemudaratan harus dijadikan 

pertimbangan oleh para mujtahid ketika menetapkan status hukum. 

Pendekatan inilah tampaknya yang membuat pemikiran Ibnu Taimiyyah 

sejajar dengan pendekatan radikal ulama Hanbali asal Irak, Najm al-Din al-

Ṭhufi. Strategi Ibn Taimiyyah dalam menafsirkan Alquran Surat 2: 229 yang 

menjelaskan pembatasan wewenang suami dalam menceraikan istrinya 

menjadi tiga kali, secara terminologis dan leksikal adalah ketat, namun tidak 

dapat dikatakan literal seperti strategi pembacaan al-Syafi’i atau Ibnu Hazm, 

misalnya. Ia menjelaskan bahwa kata marrah yang disebutkan dalam 

                                                           
77Ibn Taimiyyah, Majmu’ Al-Fatawa, jilid 33, (al-madinah al-nabawiyah: maktabah nur, 

1995), 25. 
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pernyataan Alquran, al-t}a>laq ma>rra>tan, “talak itu dua kali,”  hanya bisa 

dipahami sebagai iringan kejadian secara temporal sekali demi sekali. 

Sebaliknya, dalam pemahaman al-Shafi’i dan Ibn Hazm, literalisme terwujud 

dalam asas shi>ghah, bahwa setiap Muslim terikat pada makna yang tersimpan 

dalam pernyataan yang dikeluarkan. Bila seorang suami menyatakan bahwa ia 

mengganjar istrinya dengan talak tiga, maka itulah yang terjadi: Ia talak tiga 

dengan istrinya tanpa ada celah untuk mengelak atau menafsirkan lain 

pernyataan yang telah ia keluarkan.  

Disisi yang lain, fatwa Ibnu Taimiyyah tentang sumpah talak juga 

memperlihatkan bahwa ia ingin melampaui batas-batas teks. Ia mengambil 

keputusan mengabsahkan kafarat bagi sumpah talak dengan 

mempertimbangkan faktor non-tekstual atau pernyataan lisan: yaitu niat, atau 

ruang batin, sebagai penentu. Pendirian Ibnu Taimiyyah ini pastilah merupakan 

respons terhadap legalisme madzhab yang mendominasi praktik hukum 

dimasanya. 

Dalam Undang–Undang Nomor 1/1974 Bab VIII tentang putusnya 

perkawinan serta akibatnya, dijelaskan oleh pasal 38 bahwa perkawinan dapat 

putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; dan c. Atas keputusan pengadilan.  

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa: 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak; 
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2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 

suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri; 

3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan 

perundangan-undangan tersendiri.78  

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang hampir relevan dengan tiga fatwa 

kontroversial Ibnu Taimiyyah  yang membahas tentang talak yaitu:  

1. Pasal 122 KHI 

Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan 

pada waktu Istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi 

sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.79 

2. Pasal 115 KHI 

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak.80 

3. Pasal 149 KHI 

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas Istrinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qobla> a>l-

d}ukhu>l; 

                                                           
78 Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia  (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2011), 163-164 
79 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 122, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 367.  
80 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 115, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 365.  
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b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Istri selama 

dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau 

nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila  qobla> a>l-d}ukhu>l; 

d. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum 

memcapai umur 21 tahun.81 

B. Implikasi Transformasi Fikih Talak Ke Qanun dalam Konteks Ke 

Indonesiaan. 

Fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syarak yang 

bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.82 Dari definisi 

ini dapat diambil pengertian bahwa Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum 

syarak. 

Obyek pembahasan fikih adalah perbuatan seorang mukalaf ditinjau dari 

ketepatannya terhadap hukum-hukum syariat, oleh karena itu, seorang ahli 

fikih membahas tentang sholatnya seorang mukalaf, puasanya, hajinya, jual 

belinya, sewa menyewa, pencurian, pernikahannya, talaknya dan lain 

sebagainya dengan tujuan untuk mengetahui hukum-hukum syarak atas 

perbuatan-perbuatan tersebut. 

Tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum-hukum syariat terhadap 

perbuatan manusia dan ucapannya. Yang dijadikan dasar hukum yaitu, 

Alquran, Hadis, Ijmak, dan Qiyas. Selain keempat dasar yang disepakati, ada 

                                                           
81 Kompilasi Hukum Islam, cet. 1, pasal 149, (Jakarta: Graha Media Press, 2014), 374.  
 82 ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Ushūl al-Fiqh, (Kairo: Dār al-Qalām li al-Tibā’at wa al-

Nasyr wa al-Tauzī’, 1978), Cet. VII, 11. 
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dalil-dalil lain yang sebagian ulama menggunakannya dan sebagian lagi ada 

yang mengingkarinya. Dalil yang diperkhilafkan tersebut paling terkenal ada 

enam yaitu; istikhsan, maslahah mursalah, istishab,’urf (adat), qowl shohabat 

(pendapat sahabat), syar’u man qoblanan (syariat umat sebelum kita).83 

Sedangkan qonun sendiri adalah, instrumen formalisasi syariah wujudnya 

berupa undang-undang dasar (dustur/qanun asasi) dan berbagai undang-

undang (qanun), baik qanun tasyri’i (peraturan perundang-undangan) maupun 

qanun ijra`i / qanun idari (peraturan prosedural / administratif).3 Meskipun 

istilah undang-undang dasar (dustur/qanun asasi) dan undang-undang (qanun) 

merupakan istilah asing (bukan asli dari khazanah  fikih Islam), namun inti 

pengertiannya adalah fikih Islam. 

Titik temu antara fikih dan qonun  terletak pada kesamaan sebagian 

muatannya, yaitu bidang hukum. Hukum dalam fikih terbagi dua, yaitu 

pertama, hukum-hukum seperti yang dimaksud dalam al-syari’at dan kedua, 

hukum produk mujtahid yang bisa benar dan bisa salah dan kebenarannya 

bersifat hipotetis atau dhanniyat. Sedangkan hukum qonun hukum yang berisi 

norma, undang-undang peraturan hukum yang mengatur dasar Negara dan 

hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, 

baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).84  

Sedangkan transformasi secara etimologi berarti perubahan bentuk, rupa, 

format, dan sifat. Ia merupakan struktur atau rangka (framework) untuk 

memahami proses perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat, baik lokal 

                                                           
            83 MA Darul-Huda Program Keagamaan, Ushul-fikih jilid 1 (ponorogo: ta th), 10. 

      84 Ibid, 4. 



62 
 
 

 

maupun global.85 Perubahan ini bisa secara keseluruhan atau bisa juga bagian 

tertentu saja.86 Secara terminologi transformasi merupakan perubahan yang 

mendalam sampai ke perubahan nilai kultural.87 Faktor yang memicu proses 

transformasi adalah pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan 

sosial, dan ideologi. 

Dalam pembahasan ini peneliti berusaha untuk menelusuri Implikasi dari 

Transformasi fikih ke qanun dalam pengaturan Talak. Talak sendiri diambil 

dari kata Itla>k, artinya ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. 

Islam sendiri menyerahkan hak talak kepada pihak lelaki karena dua alasan 

yang menjadi dasar bagi kepemimpinannya, yaitu: 

1. Secara Fitri pada umumnya lelaki lebih banyak menggunakan 

pertimbangan akal dalam memandang suatu persoalan dibanding 

perempuan. Sebaliknya, perempuan lebih dekat pada pertimbangan 

rasa dan emosi. Karena sifat tergesa-gesa untuk memenuhi tuntutan 

perasaan hatinya inilah, perempuan akan lebih cepat mengatakan 

“cerai” pada saat terjadi perselisihan dalam keluarga seandainya hak 

talak ini diberikan kepadanya, meskipun hanya dalam pertengkaran 

sesaat yang mungkin dapat diselesaikan tanpa harus menempuh jalan 

cerai jika pemegang hak talak mau mendengar suara akal sehatya dan 

tidak menuruti arus emosinya menuju akibat yang ditimbulkan oleh 

perasaan yang sedang terbakar. 

                                                           
     85 Atang Abd.Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah ke 

dalam Peraturan perundang-perundangan) (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 16. 
     86 Ibid, 17. 
     87 Ibid. 
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Pengalaman keseharian membuktikan kepada kita bahwa 

peradapan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh perempuan tidak 

dapat mengubah fitrah keperempuannya, terutama ketika sedang haid, 

mengandung, melahirkan, menyusui, atau memasuki masa 

menopause. (berhenti haid). Karena ketidak seimbangan hormon. 

Maka, distorsi temperamental yang dipicu oleh kondisi-kondisi kusus 

keperempuanan ini menyebabkan perempuan ingin segera memenuhi 

tuntutan perasaannya yang sesaat.  

2. Sebagai pihak yang dibebani kewajiban menghidupi keluarga berupa 

mahar dan nafkah, lelaki tentu tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan 

talak ketika terjadi perselisihan dalam keluarga karena ia kelak yang 

akan menanggung kerugian material akibat perceraian tersebut. Inilah 

pengertian firman Allah Swt Q.S An-Nisa [4] :  

“Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan 

karena harta yang mereka nafkahkan.” 

 

Seperti kita ketahui syariat Islam tidak  memberikan hak talak ini 

kepada lelaki tanpa imbalan apa yang diberikan kepada perempuan. 

Artinya, apabila ada bukti-bukti kuat, perempuan pun berhak 

mengajukan gugatan cerai kepada hakim jika pihak suami enggan secara 

sukarela menceraikannya. Jika dalam keadaan bahaya yang mengancam 

kelangsungan kehidupan wajar suatu keluarga, maka hakim dapat 

menjatuhkan perceraian. Perempuan juga mempunyai hak gugatan cerai 

melalui jalan khulu’ yang disetujui suami. 
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Para ahli hukum Islam mempunyai banyak cara untuk mengetahui 

secara meyakinkan siapa diantara suami dan isteri yang mengembangkan, 

kemudian menasihatinya. Jika gagal, maka jalan cerai terpaksa ditempuh. 

Menurut Muhammad Ad-Dajawi, para ahli Hukum Islam selama 

ini mengatakan bahwa pada dasarnya hanya suami (bukan istri atau 

hakim) yang memiliki hak cerai. Selanjutnya Ad-Dajawi juga 

mengemukakan, “Dan sebagian kecil dari para praktisi hukum dan 

pengamat sosial menolak pendapat diatas. Menurut mereka, hak cerai 

harus dicabut dari tangan suami dan diserahkan kepada hakim, sehingga 

suami tidak semena-mena menjatuhkan talak atau asalkan ada saling 

merelakan perceraian antara suami dan istri. Tetapi perceraian harus di 

depan hakim, sehingga ketika telah ditemukan bukti-bukti kuat sajalah 

hakim bisa mengambil keputusan perceraian. Jika tidak, gugatan cerai 

harus ditolak. 

Bila di amati dan diteliti hal tersebut merupakan Implikasi dari 

Transformasi  Fikih ke Qonun mengenai Talak. Sebelum ditransformasi 

fikih menjadi qanun cerai talak bisa dilakukan sewaktu-waktu juga 

semena-mena  oleh suami, tetapi semenjak telah dijadikanya qanun 

suami tidak bisa semena-mena menjatuhkan cerai talak. Karena jatuhnya 

talak harus sesuai dengan prosedur yang ada di qanun atau perundang-

undangan yang berlaku.  

Hal tersebut juga sama sebagaimana di KHI pasal 115 yang 

mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang 
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Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan 

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” 

Adapun argumen yang digunakan sebagai berikut: 

1. Syariat Islam menetapkan beberapa kaidah dasar hukum Islam  

seperti tidak boleh memulai atau membalas dengan kemudharatan, 

“agama itu tidak sulit”,  kemaslahatan umum, dan menutup jalan. 

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas para perumus hukum positif 

menetapkan perlunya catatan nikah, larangan menikah anak kecil, 

dan menentukan batas maksimal satu tahun masa hamil. Dengan 

melalui pertimbangan analogis terhadap ketentuan-ketentuan diatas 

dan aplikasi kaidah-kaidah dasar hukum Islam, syariat bisa 

mengeluarkan peraturan larangan mendengarkan pengaduan 

terjadinya perceraian yang telah dijatuhkan suami dan hakimlah 

yang berwenang menjatuhkan talak atas nama suami.  

2. Sebagai akad timbal balik, pernikahan akan melahirkan hak dan 

kewajiban yang juga bersifat timbal balik. Jika begitu, bagaimana 

mungkin terjadi pembatalan kontrak secara sepihak? Jika terjadi, itu 

artinya aneh; ada pembatalan akad timbal balik yang dilakukan 

secara sepihak. Maka masalah ini harus dipercayakan kepada pihak 

yang jujur dan netral, yaitu hakim. 

3. Mempercayakan hak talak kepada hakim bukan berarti klaim semua 

lelaki itu bodoh dan semua keputusannya tidak baik. Berdasarkan 

kaidah La d}a>ra>ra wala d}i>ra>ra, langkah ini untuk mengantisipasi 
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terjadinya tindakan bodoh yang dilakukan sebagai lelaki dalam 

menggunakan hak cerainya. 

4. Hakim melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mendorong 

keinginan suami menceraikan isterinya, kemudian ia mengambil 

langkah-langkah kompromi dan Islah. Dalam menjalankan tugasnya 

hakim dibantu dua juru bicara dari masing-masing kerabat suami 

dan isteri, psikolog, dan pakar sosiologi-statistik. Jika secara yakin 

ditemukan bukti yang melatar belakangi kebencian dan 

ketidaksukaan suami kepada isterinya, maka hakim secara 

menjatuhkan cerai. Adapun tradisi membuka privasi keluarga di 

depan publik adalah fenomena yang terjadi sekarang dan dijadikan 

sumber alasan mengapa para isteri mengajukan gugatan cerai 

terhadap suaminya. 

5. Kaidah-kaidah hukum Islam diatas harus tetap dijadikan referensi 

hakim sehingga ia harus mencabut keputusan hukum yang telah 

diambilnya jika ternyata bertentangan dengan kaidah-kaidah 

tersebut. Kaidah-kaidah dasar hukum Islam ini menjadi pedoman 

bagi urusan agama kita, adat-istiadat, dan tradisi. 

6. Kesewenang-wenangan lelaki dalam masalah talak memang terjadi 

pada masa ketika perempuan terpenjara di balik tembok kamarnya 

dan menjadi bodoh. Adapun masa sekarang ketika perempuan dan 

lelaki memiliki kesamaan sampai pada level yang hampir sempurna 

sehingga perempuan bisa mencapai kedudukan yang lebih tinggi, 
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maka kesewenang-wenangan lelaki dalam masalah talak tidak bisa 

dimaklumi dan hak talak pun bukan monopoli kaum lelaki.88   

Hal-hal tersebut sebagai fakta kuat yang mengindikasikan adanya 

keinginan menciptakan kedamaian yang berjalan dalam bingkai peraturan 

atau undang-undang yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Muhammad Baltaji, Kedudukan Wanita Dalam Alquran dan Sunah, Ter. Afifuddin Said, 

(Solo: Media Insani Publishing, 2007), 196-203. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

 

Setelah penulis membahas dan menganalisis secara keseluruhan, diakhir 

pembahasan karya ilmiah ini penulis dapat mengambil kesimpulan:  

1. Bahwasanya relevansi Pemikiran Ibn Taimiyyah tetang talak didalam 

kitabnya Majmu> al-fa>ta>wa> mengandung relevansi dengan KHI yang pertama 

T}a>laq al-bi>d}'ah relevan dengan Pasal 122 KHI yang mengatakan “Talak bid’i 

adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu Istri dalam 

keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu 

suci tersebut Kedua, Pernyataan Talak tiga relevan dengan pasal 115 KHI 

mengatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan 

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak”. Ketiga, sumpah talak tersebut relevan 

dengan Pasal 149 KHI mengatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, 

maka bekas suami wajib: a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas 

Istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas Istri tersebut qobla> a>l-

d}ukhu>l; Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Istri selama dalam 

iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil; b. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan 

separuh apabila  qobla> a>l-d}ukhu>l; c. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-

anaknya yang belum memcapai umur 21 tahun.  

2. Dalam penggalian masalah tersebut penulis menggunakan teori fikih 

yang ditransformasi ke qonun, adapun dampak implikasi transformasi fikih ke 
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qanun tentang talak di Indonesia yaitu, untuk mencegah kesewenangan-

wenangan seorang suami dalam penjatuhan talak, agar terhindar dari 

permasalahan pembatalan kontrak secara sepihak karena penikahan adalah 

sebagai akad timbal balik, dan juga untuk mempersempit ruang lingkup 

perceraian. Oleh karena itu juga masalah ini dipercayakan pihak yang jujur dan 

netral, yaitu hakim. Hal-hal tersebut sebagai proteksi negara pada perempuan. 

B. Saran-saran.  

Dalam pembahasan ini Allah banyak berfirman yang menjelaskan 

tentang perceraian anatara suami dan isteri. Ketika Alquran memperbolehkan 

perceraian, bahwa jangan beranggapan Alquran menganjurkan perceraian. 

Jangan beranggapan ketika Allah menetapkan adanya perceraian bahwa itu 

sesuatu yang dengan gampang boleh dilakukan. Meskipun Allah sudah 

menerangkan dan menjelaskan tentang hal tersebut melalui firman-firmannya 

bukan berarti Allah menganjurkan perceraian suami dan istri. Karena 

Rasulallah pun bersabda dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan 

hakim yang berbunyi : ”perkara yang halal tapi yang dibenci Allah adalah 

perceraian ”. 

Oleh Sebab itu bagi yang sudah dan akan menjalankan bahterai rumah 

tangganya, jangan sampai terjadi perselesihan yang mengakibatkan timbulnya 

perceraian.  
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