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Talak Tiga Sekaligus
dalem Perspektif lbnu Trimiyeh

Abstrak

Perbedaan pendapat tentang hukum talak tiga sekaligus di antara para

ulama merupakan awal permasalahan penelitian ini. Ibnu Taimiyah hadir di
tengah polemik ini sekaligus memberikan solusi yang semakin menarik untuk
dikaji. Berdasarkan hal tersebut tujrxrn utama penelitian ini adalah untuk mengkaji
pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus dan relevansi pemikirannya
dangan zaman sekarang.

Datadata dalam penelitian kepustakaan ini digati dari bahan primer,
sekunder dan tertier yang selanjutnya disajikan melalui metode induksi dan
deduksi. Data-data yang disajikan dianalisis melalui metode content analysis
dengan pendekatan kontekstual, asirl fikih dan fikih.

Ibnu Taimiyah menyatakan talak tiga sekaligus adalah haram dan
dianggap jatuh talak satu. Persoalan ini dikaji Ibnu Taimiyah secara serius dengan

menggunakan metode kajian kebahasaan dan metode tarfih terhadap hadis Nabi,
pendapat para sahabat dan tabiTn baik sa/a/maupun k:halaf. Illat (motivasi) yang

mendorong pandangan Ibnu Taimiyah ini, semata ingin mengembalikan prakrik
fikih masyarakat muslim kepada ajaran mumi yang sebenamya dan pandangan

tersebut tampak relevan sampai sekarang. Justru dengan mengharamkan talak tiga
sekaligus dan hanya dipandang sebagai talak satu bagi yang menjatuhkannya
membuktikan Islam memberikan kemudahan bagi pemeluknya dan sekaligus
menrpakan upaya preventif terhadap kemudaratan yang dipastikan sangat besar.

Seandainya talak tiga sekaligus itu dipandang sebagai talak tig4 maka
kemudaratan yang dihadapi pasangan suanii isteri ini dapat berupa tidak adanya
kesempatan instropeksi diri dan rujuk kembali serta untuk memperbaiki rumah
tangga yang telah berantakan. Kondisi ini menimbulkan penyesalan yang selalu
menyertai setiap langkah. Bahkan tidak hanya berdampak pada diri sendiri
melainkan juga mernudaratkan anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patut
dipertimbangkan oleh berbagai pihak, terutama kepada para hakim Pengadilan
Agama agar memutuskan suatu perkara, terlebih pada persoalan talak tiga
sekaligus untuk memperhatikan kemaslahatan dan lebih mengutamakan untuk
menolak kemudaratan kepada masyarakat muslim.



TIIE THIRD TIME PRONOUNCED DIVORCE AT ONCE IN TIIE
PERSPECTIVE OF IBNU TAIMIYAH

ABSTRACT

The diflerent opinion on the law status ofthe third time pronounced divorce at
once among the Muslim scholars becomes the early problem in the study. Ibnu
Taimiyah involved in this polemic and gave thought contribution to soive the
problem. This became interesting to be discussed. Based on the problem above, the
main aim of the study is to search the Ibnu Taimiyah,s thought on the third time
pronounced divorce at once and his scientific arguments and its relevance to the
present era.

. The data of the library research were taken from primary, secondary and
tertiary sources and then they were presented through inductive and deductive
methods. The presented data were analyzed through content analysis paradigm using
contextual approach, 'ushul fiqh', and Islamic jurisprudence. Using thl lingu-istic ani
Tarjih methods toward the tradition of the prophel the opinion from tf,e prophet
Companions, and tabi'in both salaf and khalaf (old and new generation), ibnu
Taimiyah argues that the third time pronounced divorce at once is forbidden and it is
considered as the first time pronounced divorce. Thc Ibnu Taimiyah argument is
merely_to retum the implementation of Islamic Jurisprudence in the litamic society to
the early original one. The Ibnu Taimiyah thought is stirl relevant up to the preient
era. By forbidding the third time pronounced divorce at once and considered as the
first time pronounced divorce proves that Islam gives ease to the folrowers and as a
preventive effort toward the bigger disadvantageous.

If the third time pronounced divorce at once is considered as the third time
pronounced divorce, there will be a big disadvantageous for both husband and wife.
That is, there will be no chance for both to introspect themserves, to reconcire back
and to recover their broken family. This condition always emerges regret. Even, it
gives negative impact not only to the couples but arso the chirdren. Ti'erefore, it is

1"":.T? to be considered by various parties, especially the religious judiciary judge
in deciding the case in the court. In terms of the third time pronounced divorce at
once, it is recom-mended to pay attention to the advantageous and prefer to avoid
disadvantageous for the Muslim society.
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A. Latar Belakang

Islam diturunkan Allah SWT rmtuk para hamba-Nya agar dapat hidup

dalam tatanan yang bermoral. Islam merupakan agama yang komplit tidak

hanya mengatur pelbagai kepentingan antara makhluk dengan penciptanya

(habl nin Ailah) lr/iapi juga turut mengatur hubrmgan antar manusia dengan

manusia lun (habl min al-nns). Terkait dengan hubungan antar manusia

dengan manusia lainny4 Allah pun telah membuat peraturan agar terciptanya

keseimbangan hubungan dan kepentingan, sehingga melalui peraturan ini

antara manusia dengan yang lainnya sama-sama memberikan manfaat dan

sama-sama pula menjauhkan mudarat. Salah satu peraturan tersebut adalah

hukum keluarga Hukum ini dalam Islam populer dikenal dengan al-Ahwdl

al-Syak:ttsiTyah yang di dalamnya diarur tentang hukum-hukum perkawinan

Islam termasuk pula mengenai hak-hak suami istri dan etika dalam rumah

tangga.l

Dalam kehidupan berkcluarga Allah lelah mengatur tanggung jawab

yang harus dipikul oleh suami istri. Mewujudkan terlaksananya tanggung

jawab dalam keluarga muslim tersebut dan agar tertanamnya rasa sakinah,

mawaddah dan rahmah di antara suami dan isteri, maka hal yang mesti pula

dipahami, disadari dan bahkan diterapkan baik oleh suami atau pun isteri

adalah melaksanakan tentang hak dan kewaj ibannya sebagai pasangan suami

rMuhammad Thalib, /-i Masalah Perceraian dan Penanggulanganrya, Bandtng
Irsysd Bsitussalam, 1997,h. 9.

BAB I
PENDAHULUAN'
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2salyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid II, Kairo, Dar al-Fath. 1995, h.2l't-226.
Slamet Abidin, et.al., Fiqih Munakaha, l, Bandwtg:- Pustsks Seti8, I999, h. 157-176. Ridha
Bak Najja( Hak & Kewajibon lsteri dolam,/s/azr, Diterjemahkan oleh Agus Faisal Karim
er.al dari buku asli yang berjudul "al-Wejibah az-Zaujiyah li al-Mar'ah fiallsldm," Jakarta:
Lestari Basritama, 2002, h. 37.

rLihat pasal '17-84 dalam Inpres No. I tentang Kompilasi Hukum Islam dalam
D€partemcn Agama F.:l, Bahan Penltuluhan Hukum, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji. 2004, h. l8l-181.
{Anshari Thayib, Stntktur Rumah Tangga Muslim, Surabaya: Risalah Custi, 2000,

h.2.

isteri. Secara umum baik dalam legislasi (tasyri) yang dimuat pada literatur-

literatur ilmiah hukum (fikih) perkawinan Islam2 atau pun legislasi (tasyri)

dalam Undang-Undang positif Islam3 hak dan kewajiban ini dinrrnuskan ke

dalam hak dan kewajiban suarni isteri, hak dan kewajiban suami terhadap

isteri serta hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Adanya hak dan

kewajiban ini disebabkan hubrmgan suami dan isteri sebanarnya b".prjak

pada hubungan timbal balik. Hubungan ini tidak hanya berbentuk hubungan

menerima namun dalam waktu yang bersamaan juga merupakan hubungan

memberi. Hak isteri merupakan kewajiban suami dan begitu pula sebaliknya

bahwa hak suami merupakan kewajiban isteri.a

Apabila hak dan kewajiban dapat dilaksanakan dengan seimbang dan

baik, maka suasana ini merupakan manifestasi dari kehendak Allah yang

tidak hanya menciptakan rasa salclnah, mawaddah dan rafumah dalam rumah

tangga suami isteri itr4 namun memancarkan pula suasana kenyamanan

kepada orang lain terutama pada keluarga, tetangga dan lingkmgannya.

Namun sebaliknya apabila hak dan kewajiban tersebut tidak berjalan atau

diabaikan baik oleh salah satu di antara kedua atau oleh keduany4 maka

sebuah perikatan pernikahan ini dapat rusak dan dengan sendirinya stnrkttn
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rumah tangga pun ikut rusak. Rusaknya struktur nrmah tangga menunjukkan

perikatan pernikahan ini berada di ambang perceraian.

Dalam Islam, eksistensi perceraian diakui secara absah (halal) dan

dibolehkan. Namun dampak yang ditimbulkan melalui perceraian ini

menimbulkan rumah tangga yang dibangun tidak berkualitas sehingga

perceraian prm sebatamya tidak dikehendaki (dibenci) Allah. Kebenciam

Allah ini terbukti dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang ternrlis

sebagai berikut :

,u,;.*rr:;; J-b j),5; i,nv'&3JGt "*'i ;r;v;

,I', Y it JJJitlt r;.l :J16

)a
dll;tr,.,r}t.-lp p J.t ,f)A.rJL

2l

'(relr jl.!l) .iitLtt

Mengabarkan kepadaku Kasir bin 'Ubaidi yang ia terima dari
Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin washil, dari Muharib bin
Ditsar dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersakla:
"Perkara halal yang di benci Allah adalah talak (perceraian). (HR.
Abu Dawud).

Berdasarkan hadis di atas Islam sebenarnya membatasi dan

memberikan peluang yang sangat sempit terhadap kebolehan melakukan

perceraian.6 Kendati pun perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan,

namun ia diletakkan dalam ruang darurat dan baru dapat dibuka apabila tidak

5Abu Dawud, Szran Abi Dqra,ud, Hadist ke 2l64, Juz Vl, Beirut: Dar al-Fikr, 1984,
h. 227.

6Yusuf al-Qaradhawi, Halal dan Horam dal,tm lslam, Diteriemahkan oleh
Mu'ammal Hamdy dari buku asli yang berjudul "al-Halal wa al-Haram fi al-lsl6m,"
Surabaya: Bina llmu, 1990, h.291.
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ditemukan solusi terbaik dari solusi yang paling baik unuk menrkunkan dan

menyatukan kembali pemikahan tersebut.

Artinya dalam kondisi dan situasi suasana kasih sayang, keterterarnan

dan kebahagiaan dalam rumah tangga itu sudah tidak layak lagi diteruskan,

maka pada saat itulah solusi harus ada bagi suami isri tersebut. Hal ini

diperlukan selain tmtuk mengobati suasana tidak sehat itu, jaga agx

menghindarkan pasangan tersebut dari kehancuran mental. Di sinilah Allah

dan Rasul memberikan solusi terakhir yang sesuai dengan fitrah manusia

untuk menyelesaikan kernelrt nmah tangga iri yaitu dengan jalan talak

(perceraian).7

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal dua macam talak yaitu talak

raj'i dan lalak bain. Talak raj'i adalah perceraian yang dilakukan suami

terhadap isterinya yang dicampurinya (melakukan hubungan suami isteri)

sebagai snami isteri. Jumlah lalz*. raj'i ini hanya dibatasi sampai dua kali

talak dan apabila ingin memperbaiki kembali rurnah tangganya, hukrmr

perkawinan Islam masih memberikan kesempatan kepada suami unruk

merujuk mantan isterinya asalkan mantan istri tersebut masih dalam masa

idah.t Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertulis sebagai berikut :

'tbid, h. to.
sslemet Abidin, er.4l., Fiqih Munakahat 2, h. l7- 18
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' . . .r;;p U"*;i**,"!*F q+,fui
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat)
menahan (rujuk) dengan baik atau melepaskannya (menceraikarurya)
dengan baik... ro

Adapun talak bentuk kedua adalah talak bain yang dibagi lagi kepada

dua macam, yaitu talak bain sughrd dan talak bain kubrd. Talak bain sughrd

adalah talak yang kurang dari tiga kali, karena adanya khuluk (talak atas

permintaan isteri) dengan tebusan ganti rugi yang disebut iwadi, dan bahkan

karena belum pemah bercampur sebagai suami isteri. Suami isteri yang

berada dalaxn bentuk talak seperti ini tidak dibolehkan rujuk walaupun

isterinya masih berada dalam masa idah kecuali dengan akad yang baru dan

belum menikah dengan laki-laki lain.rr

Sementara talak bain bubrd selain disebabkan adanya talak li'an juga

karena talak terjadi sampai tiga kali penuh. Oleh karena itu talak ini juga

disebut talak tiga. Suami isteri dalam bentuk talak ini secara mutlak tidak

memiliki hak untuk rujuk, kecuali setelah isteri menikah dengan lakiJaki lain

dan tanpa adanya niat (rarltl) kemudian mereka bercerai, barulah suami isteri

tersebut menikah kembali.l2 Dalam bahasa lain disebutkan bahwa suami

isteri yang bercerai dalam talak tiga itu baru dapat menikah kembali dengan

syarat sebagai berikut :

eQ.S. al-Baqarah [2]: 229
roDepartemen Agama RI, Alquran dan Terjemohnya, Jakarts: Nala Indah, 2006, h.

f fslamet Abidin, er. al., Fiqih Munokahqt 2,h.34-35.
t'tbid.,h.36.

45
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I . Mantan istri telah menikah dengan laki-laki lain;
2. Telah bercampur (melakukan hubungan seksual) dengan suaminya yang

baru atau kedua;
3. Telah bercerai oleh atau dengan suami yang kedua; dan
4. Telah habis masa idahnya.r3

Terkait dengan persoalan tidak adanya hak rujuk bagi suami isteri

yang sedang mengalami talak tiga ini, Alquan telah mengahr hal tersebut

sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut :

w{t 3r'- W'$it iL G*a; oi fu olc;tfi oi

<n qlL op" |,F qij f* S; 'il b ,a i+ t" tl,il 61"

" 6,oslj;-r:g1rri5.

-li->

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hutum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
dit;angkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. t5

Persoalan yang masih mengandung pertanyaan adalah bagaimana

status hukum menjatuhkan talak tiga secara sekaligus atau dalam satu kali

menjatuhkan talak ketiga bersarnaan dengan talak satu dan dua sekaligus

ketika pertama kali mengucapkan talak.

Menanggapi persoalan ini di kalangan para pakar hukum Islam telah

terjadi perbedaan pendapat yang tampaknya saling kontradiktif. Pendapat

" lbirt., h. 37- Lihat pula Soemiyati, Hukum Perkqwinan dan Undang-undang
P er kaw i nan, Yogyakarta: Liberty, I 986 hal. I 03.

r4Q.S. al-Baqarah [2]: 230.
I5Departemen AgamaRl, Alquran don Terjenahnya, h.46.

ucapan. Dalam bahasa lain dikarakan bagaimana status hukum orang yang
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pertama yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Daud,

Ahmad bin Hanbal, Syafii, Malik, Abu Hanifah dan para pakar lainnya

menyatakan bahwa dibolehkan bagi seseorarg yarg ingin menjatuhkan talak

tiga secara sekaligus dalam satu kali ucapan. Berkaitan dengan status hukum

talak tersebut, para pakar di atas juga menyatakan dengan diucapkannya talak

tiga secma sekaligus, berati sejak itu pula jatuhnya talak tiga yang disebut

pula termasuk dal an talak bain kubrd.t6

Berbeda dengan pendapat kedua yang menyatakan, orang yang

menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dalam satu kali ucapan dipandang

jatuh talak satu. Hal ini disebabkan bahwa ucapan talak tersebut baru pertama

kali diucapkan walaupun dengan sebutan talak tiga. Dikatakan dalam bahasa

lain bahwa talak tersebut dipandang telah jatuh karena diucapkan oleh suami

yang menceraikan isterinya" namun bilangan tiga temebut tidak dapat

diterima karena tidak benar. Apabila dipandang jatuh talak tigq maka hal

tersebut dipandang bertentangan dangan kenyataan. Sebab seorang suami itu

baru mengucapkan kata talak sebanyak satu kali walaupun dikatakan tiga.

Para pakar yang berada pada posisi ini adalah Ibnu Taimiyah yang menjadi

fokus penelitian ini. Selain pakar ini terdapat pula pakar lain seperri Ibnu

Qayim al-Jauziyyah, Muhammad Abduh, dan masih pakar-pakar lainnya

yang memiliki pendapat serupa.r7

r6lbn Rusyd, Bidayqt- st-Mujtahid *,a Nihdyal a!-Muqtashid, Surabaya: al-HidayaL
Tth, h.46. Informasi tesebut juga dapat dilihat dalam Hasbullah Bakery. Pedoman lslam di
lndonesio, Jakans: UI Press, 1990. h. 199.

" tbid-,h. tgg.
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Pendapat Ibnu Taimiyah di atas dapat dilihat dalam karya Ibnu

Taimiyah sendiri dalam kitab Majmil' al-Fafiwa bahwa tidak dibolehkan

(haram) menjatuhlan talak secara sekaligus. Talak tersebut hanya jahrh talak

satu. Pendapat seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah berdasarkan Alquran dan

hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menurut lbnu Taimiyah Allah

sebenanya tidak merrsyariatkan bagi seseorang rmtuk menjanrhkan talak tiga

secara sekaligus".lt

Dalam masalah ini Ibnu Taimiyah juga berpegang pada salah satu

hadis yang diriwayatkan oleh AI-Nasa'i sebagai berikut :

a i'5 nr 
"'k ;{ ,'*;;6*"; lr, ,l+:.?

/ /7t
ql"r 3)ri t$l

z tz J , a

''. kjl*.{t ,b)\;n;\YinrU";r ,'Jq",yrio ; ,i*,
Mengabarkan kepadaku Sut"irn* Daud dari lbnu Wahab, tatanya
mengabarkan kepadaku Makhramah dari ayahnya berkat4 aku
mendengar Mahmmud Labiyd r.a. berkata, Rasul Saw.
memberitahukan tentang seseorang yang mentalak istrinya talak tiga
sekaligus (sekali ucap/ tiga kali ucap dalam satu waktu), lalu beliau
berdiri dalam keadaan marah, kemudian Rasulullah Saw, bersabda:
Apakah kitabullah (Al-Qur'an) dipermainkan, padahal saya masih
berada di tengah-tengah kamu sekalian? Sehingga salah seorang

lsTaqiyyuddin Ahmad ibn Taimiyah al-Harrani, Majni' Fatcrwti tbnu Toimiah.
jifid 33, Beirut: Dar al-Fikr, Tth, h. 8-9. Lihat pula kitabnya Itlqjni' Fatdwd Ibnu Toimiyoh
dalam CD Prog.rdm Maktabah Syamilah pada bagian: Fiqh'Am wa FaEwA Ceakan ke-2
(al-lshdar ats-TsanD,jilid E, http://www.waqfeva.oet/shamela, Tth, h. 383.

reSyekh Al-Hafiz Jalaluddin As-Syayuti, Sunan Nosa'i. Juz V, Beirut: Dar al-Fikr,
t343 tVl930 M, h. 142.
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sahabat berdiri seraya berkata: Wahai Rasulullah Saw, bolehkah saya
membunuhnya?". (HR. An-Nasa'i).20

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa penggabungan talak tiga secara

sekaligus atau dalam satu ucapan itu diharamkan. Hal ini berdasarkan dengan

ketidaksenangan Rasul SAW kepada seorang laki-laki yang mentalak istrinya

dengan talak tiga sekaligus dan berdasarkan hal tersebut beliau menyatakan:

"Apakah Alquran dipermainkan?".

Dari permasalahan yang telah dikernukakan tentang pengucapan talak

tiga sekaligus, di mana kalangan para imam mazhab berbeda pendapat,

sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pengucapan

talak tiga sekaligus tersebut. Khusus terhadap pendapat Ibnu Taimiyah yang

berbeda dengan pendapat imam mazhab yang lain. Serta apa dasar hukum

dan alasan dari pendapat yang dikeluarkan beliau tersebut. Beranjak dari

permasalahan itulah, kemudian penulis tertarik dan matgkaji lebih mendalam

dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul TALAK TIGA Sf,,KALIGUS

DALAM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYAH.

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang pada sub,bab di atas, maka yang

menjadi masalah dan perlu dikaji dan diteliti dalam penelitian ini adalah

dengan rumusan masalah sebagai berikut:

l. Bagaimana pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus;

h.555.
']oBey Arifin, Terjemah Sunan rVasal, Jilid 3 Cel- l, Semarang: Asy-Syifa 1993,
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2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga

sekaligus dengan zaman sekarang.

C. Tujuan Penulisen

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah untuk :

l. Mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus;

2. Mengkaji relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus

dengan zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bergunB untuk :

l. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya masalah talak, yang

bersumber dari konsep-konsep atau pemikiran Ibnu Taimiyah;

2. Memberikan kontribusi yang bergma bagi perkernbangan ilmu

pengetahuan intelektual khususnyri di bidang pemikahan atau rumah

tangga.

3. Bahan bacaan dsr juga surnbangan pemikiran dalam manperkaya

khazanah literatur perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Palangka Raya.

E. PenelitianTerdehulu

Ada beberapa sarjana yang terlacak telah melakukan kajian dan

penelitian terhadap pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Di antara berbagai

tulisan atau penelitian mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah hasil kajian ilmiah

(penelitian) diantaranya :



Karya Qamaruddin Khan, yang ditulis pada tahun 1971, berjudul

Pemikiran Politik lbnu Taimiyah, yang telah diterjemahkan oleh Anas

Mahyuddin. Dalam karya itu, Khan mernapakan pernikirm-panikiran

politik Ibnu Taimiyah dalam politik berdasarkan nash-nash syar'i.2r

Abu Zahralu seorang ulama terkenal Timur Tengah, telah menulis

biografi dan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam karya yang berjudul

Hayauhu wa Arauhu al-Fiqhiyyah. Buku ini merupakan buku yang telah

menjadi referensi utama bagi penulis-penulis riwayat hidup Ibnu Taimiyah

setelah Abu Zahroh menulisnya.22

Sebuah karya yang diterbitkan oleh Islamic Foundation, dan ditulis

oleh AMnl Aziz Islahi, berjudul Economic Concept of lbnu Taimiyoh. Dalam

karya itu dijelaskan pernikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah tentang konsep

ekonomi termasuk tentang rib4 pajak, zakat, dan lain-lain yang berhubungan

dengan dunia usaha atau keuangan.

Didin Syafruddin, menulis sebuah tesis untuk memperoleh gelar

Master pada Universitas McGill Montreal Kanada, jurusan studi keislaman

pada tahun 1993, yang bedudul The Principples of lbn Taimfrya's Quranic

Interpretation. Dalam karya itu ia memaparkan pegangan-pegangan kuat

Ibnu Taimiyah pada tafsir bil matsur dn atsar sahabat dalam menafsirkan

Alquran.

'?lUntuk lebih jelas baca Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik lbru Taimiyah, alih
bahasa oleh Anas Mahuddin, Bandung: Pustska" 1983, h. 249.

'2lebih ielas dapat dibaca Abu Zahrah, Ibnu Toimiyah: Huyotuhu wa Arauhu al-
FQhiyah, Kairo: dar al-Fikr, 1977,hal.4.
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Muhammad HasyimB, pada tahun 1997, telah menulis sebuah

disertasi tentang pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang usul fikih. Karya

ilmiah itu berjudul Konsep Benar Dan Salah Dalam Perkara Hukum lbmt

Taimiah. Dalam karya itu dipaparkan apa dan bagaimana sesrntu yang

benar dan salah dalam hukum menurut Ibnu Taimiyah.

Pada tahm 1999, Jeje Abdul Razaq, menulis sebuah tesis yarg

berjudul Politik Kenegaraan; Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan lbnu

Taimiyah. Dalam tesis itu Jeje memaparkan format politik atau bemegara

yang digali oleh Al-GhaTali dan Ibnu Taimiyah. Ia mernbandingkan

pemikiran keduanyq bagaimana pemaknaan berpolitik yang dilandasi oleh

misi-misi religiusitas.

Pada tahrm 2003, karya berjudul Akidah Islam Ibru Taimiyoh, ditttlis

oleh Mustahafa Alim. Ia memaparkan secara ringkas pemikiran Ibnu

Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah al-lYasithiyyah, dengan cara yang sesuai

dan dapat di jangkau akal sehat.

Sebuah skipsi pada tahun 2005, yang berjudul Syiah Istna Asyariyah

dan lbnu Taimiyah, ditulis oleh Muhammad Yamin. Dalam karya itu

dipaparkan konsepsi akidah dari golongan Slah Istna Asyariyah dan Ibnu

Taimiyah sebagai suatu perbandingan.

Dalam hal tasawuf, Abdul Fatah Salyid Ahmad menulis tentang

pemikiran tasawuf antara dl-Qfiazali dan Ibnu Taimiyah. Ia membandingkan

nMantan Direktur Pascarjana IAIN Banjarmasin pada tahun 2005 yang kini telah
menghadap kehadirat Allah SWT (almarhum). Ia pemah berkunjung kc Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Palangka Raya dalam rangka memnuhi undangan sebagai pemateri
pada seminar yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (tlMJ) Syariah pada tahun
2004.
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pemikimn tasawuf kedua tokoh tersebut yang sangat berlainan. Karya itu

berjudul Tasawuf Antara Al-Ghazati dan lbnu Taimiyah.2a

Penelitian dalan bentuk skripsi juga ditanukan oleh penulis tentang

pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hal konsep radha'ah (susuan) yang

mengharamkan pemikahan. Skripsi tersebut diangkat oleh Abdul Fatah

dalam mencapai gela sarjana pada st ata satu (Sl) jumsan Syariah di

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dikemukakan di atas, sepertinya

dalam sepanjang pengetahuan penulis dan sampai saat ini belum ada kajian

atau penelitian serupa seperti penelitian yang dilakukan penulis ini khususnya

pemikiran Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus. Beranjak dari hal

tersebut, peaulis prm ingin memfokuskan penelitian ini sesuai dengan judul

dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

F. Metode Perelitian

Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library

research) dalam hukum Islam.25 Lebih spesifik penelitian ini disebut pula

sebagai penelitian teatang pernikiran pakar (tokoh) dalam persoalan fikih.26

Disebut sebagai penelitian kepustakaan dalam hukum Islam karena data-data

yang digali dalam penelitian ini adalah data-data yang telah tertulis dalam

literatur kepustakaan. Selanjutnya disebut sebagai peaelitian pakar (tokoh)

'nAbdul Fatah Sayyid Ahmad, Tasowuf Antaro Al-Ghazoti dan lbnu Toimiyah,
Jakarta: Khalif4 2005.

z5Amir Mu'allim, et.ol., KonJigurosi Pemilcirqn Hukum lslam, CeL I, Yog/akana:
UII Press, 1999, h.94.

2ucik Hasan Bisti, Modet Penelitian Fiqh: Parodigma Penelitian Fiqh dan Fiqh
Penelitian, Cet.l, Jakarta: Prenada lrledia, 2003, h. 339.
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dalam persoalan fikih, sebab Ibnu Taimiyah secara khusus dalam penelitian

ini menyatakan tentang talak tiga sekaligus adalah salah satu produk

pemikirar (ijtihad) Ibnu Taimiyah.

Bahan-bahan ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian

ini terbagi kepada tiga bahan, yakni bahan primer, sekunder, dan tertier.2T

Alquran, Hadis, dar Kitab Majmfr'a1 al-Fatdwd karya Ibnu Taimiyah dalan

penelitian ini ditempatkan sebagai bahan primer. Referensi-referensi yang

memiliki sifat relasional baik langsung atau pun tidak dengan fokus bahasan

ini seperti referensi-referensi ilmiah berupa kitab-.kitab uslnil frkih, kitab fikih

dan termasuk pula referensi-referensi yang berkaian dengan fokus bahasan

ditempatkan sebagai bahan sekunder. Sedangkan kamus, ensiklopedia dan

yang lainnya ditempa&an sebagai menjadi bahan tertier.

Data{ata yang telah dikumpulkan, disajikan dengan menggunakan

metode induksi2t dan deduksi.2e Metode induksi digunakan untuk menyajikan

sumber-sumber ilmiah berkaitan dengan unrtan atau sisternatika bahasan

yang dimulai dari awa.l sampai diperolehnya status hukum menjatuhkan talak

tiga sekaligus. Adapun metode deduksi penelitian ini digunakan menyajikan

sumber- sumber ilmiah perpokok bahasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kontekstual. Pendekatan kontekstual ini digunakan untuk melihat keterkaitan

2?Sarjono 
Soekanto, Pengan or Penelitiqn Hukum, Cet. Ill, Jakana: Ul press, 1986.

h. 5l-52. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum. Cet. ll, Jakana: Raja Grafindo
Persad4 1998, h. ll4-117. Sarjono Soekanto, et.al., Penelition Hukum Nornotif : Suont
Tinjouun Singkot, Jakana: Raja Grdfindo Persada, 2003, h. 21.

'osudano. Metodologi Penelition Filsofat, Cet II, Jakana: Raja Grafindo penada,
1997. h. 57.

ntbi,t.
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masa lampau, kini dan mendatang. Masa lampau digunakan untuk

pemaknaan historis, masa kini digrmakan untuk pemaknaan fungsional di

masa sekarang dan masa mendatang digmakan mtuk pernaknaar di

kemudian hari.3o Penelitian tentang talak tiga sekaligus dalam perspektif Ibnu

Taimiyah ini tepat pula menggunakan pendekatan kontekstual baik kaitannya

pemikiran Ibnu Taimiyah pada masanya atau pun relevansinya di zaman

sekarang bahkan untuk masa yang akan datang.

Selain itu penelitian yang bersifat deskriptif-analitik ini juga

manggunakan pendekatan fikih dan uslnTl fik:h. Pendekatan fikih penulis

gunakan untuk mengetahui kesesuaian atau perHaan pendapat antara Ibnu

Taimiyah dengan pakar fikih Islam atau ulama mazhab fikih, khususnya

imam mazhab yang empat (madzahib al-mba'ah). Adaprm pndekatat ushil

fikih dan kaidah-kaidah fikih digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji

permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan isi atau materi

pendapat (fatwa) yang diteliti dengan mengacu pada metode-metode istinbdth

dalam hukum Islam atau menimbang dengan kaidah-kaidah fikih untuk

mendapatkan jawaban yang relevan terhadap permasalahan penelitian.

Metode yang digrmakan untuk menganalisis data-data penelitian

adalah metode content analysis.3l Metode content analysis ini digunakan

untuk menganalisis isi pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya berkaitan dengan

r9Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian kuolitatif, Edisi IV, Cet. I, Yo$/akarta:
Rake Sarasin, 2000, h. 263.

"Cik Hasan Bisri, Penuntun Peny,usunan Rencana Penelitian dqn Perrulisan
.Stripsr, Bandrmg: Ulul Albab Press, | 997, h. 53,



talak tiga sekaligus dan relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut dengan

zaman sekarang.

Pedoman yang digmakan dalmr penulisan ini menggrmakan

Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Palangka Raya. Pedoman ini digunakan

untuk menghindari adanya inkonsistensi penulisan sehingga hasil penelitian

yang disajikan dinilai kurang ilmiah.

G. SistemetikaPenulisan

Sistematika penulisan karya ilrniah yang berbentuk skripsi ini penulis

susun dalam lima bab, yang terdiri dari :

Bab I Membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

runus{m masalah, tujuan penelitian, kegrmaan penelitiaL

penelitian terdahulg metode penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II Memaparkan tentang ketentuan talak dalam hukum Islam.

Bab III Memaparkan tentang riwayat hidup/biografi Ibnu Taimiyah

yang meliputi : asal-usul keturunan atau kelahiran, pendidikan,

aktivitas atau pengabdian, serta karya-karya Ibnu Taimiyah.

Bab tV Mengkaji dan menganalisis pemikiran Ibnu Taimiyah tentang

talak tiga sekaligus beserta relevansinya dengan zaman

sekarang.

Bab V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

l6
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BAB II
KETENTUAi\ UMUM HUKUM ISLAM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Dalarn Enskilopedi Hukum /s/am disebutkan, talak diartikan sebagai

sebuah perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak

suami.32 Muhammad bin lsmail al-Kahlani dan ash-Shan,ani memberi makna

talak secara istilah yaitu pelepasan akad perkawinan.3s pendapat yang tidak

berbeda sebagaimana yang dikemukakan Sayyid Sabiq mendefinisikan

bahwa talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau berakhimya

hubungan perkawinan antara suami isteri.3a Pendapat lainnya yang tampak

tidak berbed4 seperti yang dikemukakan Muhammad Anwar menyatakan,

talak menurut bahasa ialah melepaskan tali, sedangkan menurut istilah syarak

talak tersebut dimaksudkan untuk memutuskan akad nikah (ikatan

pemikahan) dengan ucapan tertentu.s5

PaT dapat di atas juga senada dengan pakar lain seperti Hasan Ayyub

yang mengartikan talak sebagai pemutusan tali perkawinan.36 putusnya

perkawinan itu menurut Amir Syarifuddin adalah putusnya perkawinan

karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungannya atau masing-masing

r2Tim Penulis, Ensiklopedi Hukum Islam, lakarla: lchtiar Baru Van Hoeve,2003, h.
1776.

rrMuhammad bin Ismail al-Kahlani dan ash-Shan'ani, Subul us-Sqldm, Jvz lll.
Semarang Indonesia: Taha Putera, Tth, h. 168.rrsayyid 

Sabiq, Fiqh os-gunnah.Jilid Il, h. 278.
"Muhammad Anwar, Dasor-Dusor H <um lslami dalom L.lenetapkan Keputusan di

Pengadilun Agama, Bandung: Diponegoro, 1991. h. 49.
'"Hasan Ayyub, Fikih Keluargo, alih bahasa oleh Muhammad Abdul Ghoffar, cet.

V, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, h. 207.

l7
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sudah bebas.3? Amir Syarifuddin juga mengemukakan walaupun rumusan

yang dikemukakan para pakar tentang pengertian talak ini berbeda, namun

pada intinya memiliki esensi yang sama. 38

Berdasarkan beberapa pengertian talak yang telah dikemukakan para

pakar Islam di atas, di sini dapat disimpulkan bahwa talak adalah suatu

pelepasan atau pemutusan hubmgan suami istri dalam perkawinan oleh

suami dengan ucapan atau lafal tertentu yang memang diniatkan untuk

berpisah atau dalam bahasa istilah terkenal yaitu perceraian.

B DasarHukum Telak

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang talak ada dua pokok

hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum Islam terdapat

dalam Alquran dan hadis, sedangkan dalam hukurn positif adalah Undang-

Undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Alquran

Dalam Alquran banyak ayat yang berbicara tentang masalah talak.

Menurut para pakar di bidang hukum Islam (fikih), ayatayat talak termasuk

ayat yang terperinci dalam Alquran. Di antara ayat-ayat itu adalah:

3, . . . gJ9.,A* ;i *rl", "titt" oei .*tai
Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Serelah itu suami dapat)
menahan (rujuk) dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya)
dengan baik...lo

'7Amir Syarifuddin, Hukum Perhavinan lslam di lndonesia
Munaltahjut dan Undong-lJndong Perkaw,inon. Jakafia: Kencana. h. 198.

" tbid.
3eQ.S. al-Baqamh [2]: 229

Antara Fiqh



Ayat di atas sebenamya menceritakan tentang seorang lakiJaki yang

secara terbiasa menceraikan isterinya dengan sekehendak dan sesuka hatinya.

Ia memahami bahwa selama isteri yang dicerai masih dalam masa idah, maka

ia pun dapat melakukan rujuk kepada isterinya. Hal ini dilakukan walaupun ia

telah menjatuhkan talak sebanyak ratusan kali. Ia berkata kepada isterinya:

"Derni All4 aku tidak akan menggaulimu sama sekali." Menden gar kata-kata

suaminya itq si isteri pun bertanya : "apa yang hendak kamu lakukan." Jawab

suaminya *aku akan mentalakm, kemudian di kala waktu idah hampir habis

aku akan merujukmu kernbali." Mendengar jawaban tersebut, wanita itu

datang mengahdap Rasulullah SAW sambil menceritakan persoalan yang

dihadapinya sekaligus meminta fatwa. Setelah mendengar penuturan wanita

ini, Rasulullah pun diam sejenak, sehingga kemudian Allah msnunmkan surat

al-Baqarah ayat229.al

Menurut Quraish Shihab Surat al-Baqarah ayat 229 di atas

menunjukkan bahwa talak yang dapat dirujuk itu sebanyak 2 kali. Jumlah 2

kali itu bukan yang dimaksud 2 perceraian, tetapi apabila dilihat dari

redaksinya ayat di atas sebenamya telah memberi kesan bahwa 2 kali itu

adalah 2 kali dalam waktu yang berbeda. Maksudnya adalah adanya tenggang

waktu antara talak pertama dan talak kedua yang tentunya dapat pula

dipastikan bahwa talak tersebut tidak bisa jatuh sekaligus baik talak dua atau

eDepartemen Agama Rl, Alquron dan Terjemahnya,h. 15.
''A. Mudjab Mahali, Asbabun Nwul: Studi pendolamen A!-eur,an, Jakarta: Raja

Grafindo Persad4 2002, h. 105.

t9
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pun talak tiga. Taled< seperti ini telah berlaku pada zaman Nabi Muhammad

SAW dan Khalifah Abu Bakar ra. a2

Pendapat yang tampak sama juga dikemukakan Hasbi ash-Shiddieqy.

Menurutnya bahwa talak itu mesti dilakukan secara satu satq bukan dua atau

tiga sekaligus. Adanya pensyari'atan seperti ini adalah agar bekas suami dapat

melakukan rujuk kembali dengan bekas isteri yang telah ditalaknya.

Mayoritas para pakar hukum Islam (fikih) pun, lanjutny4 menyepakati

bahwa talak syar'i atau disebut sesuai syari'at adalah talak yang dijatuhkan

satu kali satu kali. Makna yang tepat untuk lafal "marratdnf itu adalah sekali

sesudah sekali (satu satu). Oleh karena itu menurut Hasbi, menjatuhkan talak

secara sekaligus hukrmnya bid'ah dan haram. al

Selanjutnya Quraish Shihab mengemukakan, diakui pada masa

khalifah Umar bin Khaththab ra" praktik yang dilakukannya tampak berbeda

dengan Nabi dan Abu bakar ra. Ia justru menerapkan apabila ada orang yang

menjatuhkan talaknya secara sekaligus, maka jatuhlah talaknya sebanyak

bilangan yang ia ungkapkan. Misalnya seseorang menjamhkan talak kepada

isteri dorgan uangkapan talak tig4 maka jatuhlah talak tiga. Namun kebijakan

ini timbul karena didorong adanya keinginan untuk memberikan pelajaran

kepada lakiJaki (suami) yang dengan mudah mengucapkan talak tiga

tersebut. {

r2Muhammad 
Quriash Shihab, Tqfiir a/- Mishbdh: Pesan, Kesan (lan Keserasirln Al-

Qar'an, Y olume l. Jakana: Lentera HEli,2000, h.460.
ttT.M. tlasbi ash-shiddieqy, Tafsir at-Qur'onu! lllajid: An-Nir, Semarang: pusraka

Rizki, 2000, h. 394-396.
aMuhammad 

Quriash Shihab, Ta/sir at-Mishbah,h. 46O.
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Ayat Alquran selanjutnya dapat dilihat dalam firman Allah berikut ini:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua),
maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui. a6

Apabila ditinjau dari segi historis ayat tersebut, sebenamya ia

diturunkan maunggapi kejadian yang menimpa isteri Rifa'ah yang bemama

Aisyah. Ia bercerai dengan Rifa'ah dan setelah melewati beberapa waktu

khususnya setelah selesai masa idah Aisyah ini dinikahi oleh Abdurrahman

yang menjadi suami keduanya. Namrur permasalahan yang menimpa Aisyah

ini adalah, bahwa Abdurrahman ini menceraikan Aisyah yang behmr pemah

ia sennrh (melakukan hubungan suami isteri). Berdasarkan hal ini Aisyah pun

bertanya kepada Rasulullah, bahwa apakah ia dibolehkan kembali kepada

mantan suaminya yang pertama. Rasulullah pun menjawab "tidak boleh,

sehingga lakilaki lain yang telah menikahinya telah menyentuhnya." a7

Ayat di atas menurut Quraish Shihab adalah menjelaskan tentang

akibat orang yang telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali (bukan

$Q.S. al-Baqarah [2]: 230.
*Departemen Agama Rl, Alquran dan Terjemahnya,h.46.
"'T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Ta/sir al-Qw'anul Majid. h.396. Lihal pula dalarn A.

Mudjab Mahali, ,4s6sbun Nuzul, l0E.

.rt. ., -
<n qAL oy- |,p vrj '€ s ;? U b ,^ 31t1tdb

i'i ir3Lril;rlfi rL q-6i-tu o)W6,-oi-(+ LG
" @'ot$.;r-u-4
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sekaligus). Ia tidak dapat rujuk atau pun menikahi isterinya kembali kecuali

apababila isterinya telah menikah dengan orang lain dan tanpa adanya

paksaan bercerai kernbali dengan suami kedtrarya. Apabila mantan iseri

telah bercerai dan telah habis pula masa idah, maka barulah mantan suami

pertama dapat menikahinya kembali. at

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan, kata r,r! (rz) pada ayat

tersebut terjemahnya adalah "seandainya." Kata seandainya ini menunjukkan

kepada suatu kejadian yang tidak pasti. Oleh karena itu, pada dasamya dalam

apabila orang itu termasuk orang yang beriman, maka talak itu sebenmnya

tidak ada. Namun apabila terjadi pul4 maka mereka harus intospeksi diri

sehingga dapat kembali melanjutkan ikatan rumah tangga dengan cara rujuk.

Selanjutnya apabila tdadi kembali talak tersebut yang artinya telah terjadi

talak kedu4 maka tentunya bagi suami hanya memiliki satu kesempatan

wrtuk rujuk, dan seandainya terjadi pula talak tig4 maka kesempatan untuk

memperbaiki rumah tangganya sudah tidak ad4 kecuali mantan isteri

menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai. ae

Firman Allah berikutnya adalah berkaitan bahwa talak tersebut harus

ketika isteri dalam keadaan suci. Firman Allah ini dapat dilihat sebagai

berikut :

"... :4.L.t :;',t;; lAi,JiL rs1 4i (tt,
"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka taaklah
mereka untuk masa idahnya..."5l

ll[*"--uo O-*n Shihab, rafsir al-Mishbdh,h- 464

sQ.S. arh--Ibalaq [65]: I
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Firnan Allah di atas diturunkan menurut as-Suda berkaitan dengan

kasus Abdullah bin Umar yang menceraikan isterinya dalam keadaan haid.

Kemudian ia disumtr oleh Nabi merujuknya, kernudian menahannya sampai

ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia

hendak mentalakny, maka talaklah ketika dalam keadaa suci dan belum

disentuh (digauli sebagai hubtmgan suami isteri).s2

2. Hedis Nabi SAW

,;?'i'Fw";-.1L .r e,' ..,..,Li *,yft';i J;Jr*ltr j"r.J,JV;l

',tr'?l 
1f, '&i;n U,y':^t'u,;t,f '# 
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tl

Mcngabarkan kepadaku Kasir bin 'Ubaidi yang ia terima dari
Muhammad bin Khalid, dari Mu'arif bin washil, dari Muharib bin
Ditsar dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda:
"Perkara halal yang di benci Allah adalah talak (perceraian). (HR.
Abu Dawud).

Mengomentari hadis di atas, Muhammad bin Ismail al-Kahlani dan

ash-Shan'ani mengatakan hadis tersebut mengandung dalil bahwa dalam

perbuatan yang halal itu ada beberapa yang dimurkai Allah. Perbuatan yang

sesungguhnya paling dimurkai Allah itu adalah perceraian suami istri yang

5rDepanemen AgamaRl, Alquran don Terjemahnya,h. El6.
"M. Ali Ash-Shabuni, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabunr, AIih Bahasa

oleh Mu'ammal Hamidy dan lmron A. Manan dari kitab asli yang berjudul "Rawa'i al-
Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an," Surabaya: Bina llmu,2003, h. 237.

5rAbu Daud, Suzan Abi Domd, Hadist ke 2164, ltz Vl, Beirut: Dar al-Fikr, 1984,

h. 227 .

"(reb j,lrlrj .i)ltll
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sebelumnya ketika melangsungkan akad nikah mereka telah berjanji akan

menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya. 5a

Kata "dibenci" pada hadis di atas adalah kata "majaz" yang

maksudnya tidak mendapatkan pahala dan bukan pula merupakan pendekatan

diri kepada Allah dengan perbuatan tersebut. Sebagian ulama memberikan

contoh perbuatan yang dibenci di antara perbuatan yang halal itu dengan

contoh salat fardhu pada selain masjid tanpa disertai uzur. Lebih lanjut Al-

Shan'ani mengatakan hadis itu sebagai dalil yang sesungguhnya baik sekali

menghindari peristiwa talak itu selama masih ada jalan keluar atau

solusinya.55

Hadis di atas juga menunjukkan bahwa talak merupakan rukhsah

(keringanan) bahkan wajib untuk dijadikan sebagai sebuah solusi yang

keberadaannya hanya semata karena darurat. Ketika memburuknya pergaulan

rumah tangga antara suami isteri, sementara untuk memperbaiki hubungan

tersebut telah morgalami kebrmtuan, maka di situlah diperlukan talak.55

Dengan demikian, dalam keadaan seperti ini, Islam membuka pintu talak

sebagai sebuah solusi bagi umatnya yang tentunya juga untuk kebaikan

mereka sendiri.

saMuhammad bin Ismail al-Kahlani dan ash-Shan'ani, Subul os-Salam, Juz llt, h.

r68.
t'lbid
\usuf al-Qamdhawi, Hqlal dan Harom dolam Islam, Diterjemahkan oleh

Mu'ammal Hamdy dari buku asli yang bcrjudul "al-Hal6l wa al-Harim fi al-lslam,"

Surabaya: Bina Ilmu, 1990, h.283-2E4.
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3. Undang-Undrng di Indonesia (Kompilssi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara resmi sejak tahun 1991

dijadikm sebagai pedoman dalam peradilan agama di Indonesia mengatur

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rumah tangga keluarga muslim.

Khusus berkaitan dengan putusnya perkawinan (talak) ini, dalam Kompilasi

Hukum Islam juga telah diatur pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan

dari pasal I 13 sampai pasal 123. Pasal-pasal tenebut adalah sebagai berikut :

Pasal 113:

Perkawinan dapat putus karena:

a. kematian;
b. perceraian, dan;
c. atas putusan pengadilan

Pasal I 14:
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena

talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal I 15:
Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah

Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak.

Pasal I 16:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebgai berikut:
a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
di luar kemauannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekjaman atau pneaniyaan berta yang

membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
f. Antara suami dan istri terus menenrus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.



26

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal I 17:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi
salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal I 18:

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua" di mana suami berhak rujuk
selama istri dalam masa idah.

Pasal I 19:
(l)Tdak Bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad

nikah baru dengan bekas suaminy4 meskipun dalam masa iddah.
(2\Talek Bain Sughra sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) adalah:

a. talak yang te4adi qabla al-dukhul;
b. talak dengan tebusan atau Utal2ft;
c. talak yang dijanrhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal I 20:
Talak Bain Kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis

ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila
pemikahan itu dilakaukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan
kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul danhabis masa idahnya.

Pasal 121:

Talak sunny addah talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijanrhkan
terhadap isri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci
tersebut.

Pasal 122:'
Tal*. bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijauhkan waktu istri
dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada

waktu suci tersebut.

Pasal 123:

Perceraian itu terjadi terhirung pada saat perceraian iru dinyatakan di depan

sidang pengadilan."

sTDepartemen Agama R.t., Bqhan Pen'uluhan Hulun, lal,arta: Direktorat Jenderal

Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. I88-190.



C. Hukum Menjatuhkan Talak

Sekalipun secara umum ayat-ayat pada dasar hukum di atas

menyatakan bahwa talak itu dibolehkan, namun dilihat dari segi

kemaslahatan atau kemudaratannya, hukum talak terbagi kepada lima, yaitu:

1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak adajalan yang

dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus

perkara keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian

lebih baik bagi merek4 maka saat itulah talak menjadi wajib. Jadi, jika

sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan,

perselisihar; pertargkarar; dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam

kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib hukumnya-sE

Wajibnya talak ini juga dapat disebabkan oleh seorang suami yang

bersumpah unnrk tidak menggauli isterinya sampai pada masa tertentu. Ia

sendiri tidak pula mau membayar kafarah sumpah agar dapat bergaul dengan

isterinya. Apabila hal ini dibiarkan, maka sangat memudaratkan isterinya"

oleh karena itu dalam kondisi seperti ini wajiblah talak itu dilakukan.5e Hal

lain misalnya seorang istri sudah tidak lagi menjaga kehormatan dirinya. Hal

itu mungkin dapat terjadi apabila memang wanita itu tidak mempunyai ilmu

agama sehingga mungkin saja ia berbuat berselingkuh dan melahirkan anak

dari hasil perselingkuhan dengan lakiJaki lain. 60

5sHasan Ayyub, Fikih Keluarga, h.20E.
teAmir Syarifuddin , Hukun Perkawinan,h.20l .
oHasan Ayyub, Fi* ih Keluarga, h.210.
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2. Makruh

Talak dalam status hukum ini adalah talak yang dilakukan tanpa

adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa

talak berstatus hukum makruh memiliki dua pendapat :

a. Talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudarat

bagai dirinya sendiri dan juga bagr isterinya. Keadaan seperti ini

dipastikan tidak mendatangkan manfaat sedikit pun.

b. Talak seperti pada hukum makruh di atas dibolehkan sebagaimana pada

hadis yang disebutkan sebelumnya. Walaupun sebenamya dibenci oleh

Allah SWT.6r

3. Mubah

Hukum talak bisa dibolehkan karena ada kebutuhan.62 Namun tetap

menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan tetap pula harus

ada nilai manfaatnya.63 Keadaan seperti ini dapat dilustrasikan seperti

buruknya akhlak isteri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya

mendatangkan mudarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pemikahan.

4. Sunnah

Sunnah hukumnya menjatuhkan talak yang dilakukan pada saat istri

mengabaikan hak-hak Allah SWT yang diwajibkan kepadanya, misalnya

salat lima waktu, pu"sa wajib dan kewajiban lainny4 sedangkan suami juga

sudah tidak sanggup lagi memaksa isterinya agar melakukan kewajiban-

6rHasan Ayyub, Fikih Keluarga, h.209.
u'lbir.l.
63.4mir Syarifuddin, Hukum Perkowinan, h.2Ol
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kewajiban tersebut.ff Hal lain, misalnya keadaan rumah tangga itu sudah

tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga akan

mendatangkan kemudaratan yang lebih banyak. 65 Kondisi seperti ini

tampaknya talak tidak hanya b€rstatus sunnah, tetapi bisa beralih kepada

wajib.

5. Haram

Haram hukumnya menjatuhkan talak yang dilakukan ketika isteri

sedang haid. Para ulama di Mesir telah sepakat untuk mengharamkanya.telak

ini disebut juga deagan talak bid'ah. Disebut bid'ah kareaa suami yang

menceraikan itu menyalahi sunnah rasul dan mengabaikan perintah Allah

ta'ala dan rasul-Nya. Haram juga menjatrhkannya bilamana tatkala suami

mengetahui bahwa istrinya akan melakukan zina apabila ia morjatuhkan

talak kepada istrinya. Dengan menjatuhkan talak tersebut berarti suami

memberi peluang bagi istrinya untuk mblakukan perzinaan. 6

D. Rukun Talak

Terdapat perbedaan pandangan ulama fikih dalam menetapkan rukun

talak. Para pakar dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun talak

adalah lafal yang menunjukJ<an ke arah makna talak. Lafal ini adalah terdiri

dari suatu ungkapan yang dapat diucapkan unruk melepaskan ikatan

perkawinan dan menghentikan seluruh hubungan suami istri atau berupa

isyarat sebagaimana lafal yang digunakan untuk melepaskan ikatan

dHasan Ayyub. Fihih Keluarga, h.2o9.
"'Amir Syarifuddin . Hu*un Perka*inan. h.201 .
6Hasan Ayyub, Fikih Reluarga, h. 210-21 l.
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perkawinan.6T Para pakar dalam mazhab Maliki, Syaf i, dan Hanbali

menyatakan bahwa rukun talak tersebut ada empat yaitu, suami yang

menjahrhkan talak, ada kehendak menjatuhkan tdak, istri yang ditalak

(muhaltal) dan ungkapan yang digunakan dalam talak. 68

E. Syarat-Syarat Seh Talak

Para pakar hukum Islam (fikih) menyatakan bahwa agar talak

dipandang sah, maka hanrs terpenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Suami yang Menjatuhkan Talak

Suami yang menjamhkan talak harus orang yang cakap belindak

hukum, yaitu balig dan berakal. Di samping itq para pakar dalam mazhab

Maliki menambahkan bahwa suami harus seorang muslim.6e oleh karena itu,

talak orang gila tidak jatuh atau sah karena mereka dianggap tidak cakap

dalam bertindak hukum. io

a. Talak Orang yang dalam Keadaan Sangat Marah.

Menurut kesepakatan ulama fikih, talak orang dalam keadaan marah

tidak sah. Orang yang berada dalam keadaan seperti ini apabila berbicara

tidak menyadari apa yang dikatakannya dan melakukan sesuatu di luar

keinginannya. Oleh karena itu apabila talak orang yang dalam keadaan marah

6'wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-lslami wa Adillatuhu, Juz VII, Damasykus: Dar al-
Fikr, 19E5, h. 361.

*tbid.,h.362
ntbid.,h.36q
?oSayyid 

Sabiq, Fr4 h as-Sunnah, )ilid 11,h.278.
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dipandang sah, maka akan mengakibatkan kemudaratan baik pada dirinya

sendiri atau pun isteri. 7l

b. Talak Orang yang delam Keadssn Msbuk

Talak orang yang dalam keadaan mabuk sebenamya tidak dipandang

sebagai talak, sebab ia tidak mengetahui dan menyadari apa yang

diucapkannya.?2 Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antra para

ulama fikih. Menurut mayoritas para pakar hukum Islam (fikih), talak orang

mabuk tetap sah sekalipun ia tidak mengetahui dan menyadari apa yang

diucapkannya. Alasan merek4 orang tersebut secara sadar mernabukan diri

dengan meminum-minuman keras yang diharamkan syarak.?3

Atas perbuatan tersebut, mayoritas para pakar hukum Islam (fikih),

mereka dihukum dengan menjatuhkan talak yang dilakukannya ketika

mabuk. Akan tetapi, sebagian ulama lain mengatakan bahwa talak orang yang

mabuk tidak sah karena mereka kehilangan kecakapan dalam bertindak

hukum ketika dalam keadaan mabuk menurut mereka" hal ini sejalan dengan

sabda Rasulullah saw yang menyatakan bahwa talak orang yang tertutup

akalnya tidak jatuh. Mereka berpendapat bahwasanya orang mabuk adalah

tertutup akal sehatnya. 
7a

"wahbah Ziuhaili, ot-Fiqh al-lslami.., Juz VII, h- 365. Lihat pula dalam Sayyid
Sabiq, Frq& as-Srnnai, Jilid ll, h. 283.

'2wahbah zuhaili, a t-Fiqh ol-lstoni.., Juz vll. h. 366.
Dsayyid 

Sabiq, Fiqh os-Sunnoh, Jilid Il, h.283.

"wahbah Zuhaili, at-Fiqh al-lslomi.., Juz vll, h. 366. Lihat pula dalam Hasan

Ayyub, Fikih Keluarga, h.231.
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c. Trlak orrng yrng dipaksr.

Dalam hal ini pun terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut

mayoritas para pakar hukum Islam (fikih), apabila seseorang dipaksa untuk

menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya tidak janrh karena orang

tersebut tidak mernpunyai pilihan dan tidak bemiat unhrk menjatuhkan

talaknya.Ts lktttiyor $tak memilih) dan niat merupakan dasar pembebanan

suatu hukum. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

" l1*ig |j# ':^71i;9i; <11

'...kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap
beriman...".77

Dalam kaitan ini Rasulullah SAW juga bersabda:

t' o o- a ', I ', s o

A! f f v'; ;;'i.'-i \3"L 
J. Yltai i r U qqe;

. t ' 't 
! , / a

JltJ-tr}i,.lll,-}- btl;) J\3Jti6.2l.i;Jl ,i q.\ *-a;- j P,*
,'. (^rL or .b) . f v{-,,r y:'tvJri U, 4 tr Jiy+ 'r3 i\

"Telah menyampaikan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin
Yusuf al-Firyabi, telah menyampaikan kepada kami Ayyub bin
Suwai( telah menyampaikan kepada kami Abu Bakar al-Hudzali dari
Syahr bin Hausyab dari Abi Dzar al-Ghifari berkata : telah bersabda
Rasulullah SAW : Sesungguhnya Allah Melampaukan (meniadakan
dosa) bagi dari perbuatan umatku yang tersalah (secara tidak
sengaja), lupa dan melakukan sesuatu yang dipaksakan kepadanya".
(HR. Ibnu Majah).

Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang

yang dipaksa tetap jatuh karena ia sendiri yang menjatuhkan talak dengan

"wahbah zuhaili, o l-Fiqh al-lsldni.., luz vll, h. 367.

'h.s. aN-Nahl It6]: to6
TTDepanemen AgamaRl, Alquran dan Terjemohnyu,h. 38O.

"Abi Abdilluh Muhammad ibn Yazid al{izwaini, Sunan lbn Majah, Nomor hadis
2041, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, Tth, h. 353
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cara berolok-olok.7e Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai

1o ,ti,,ta, ,ai., t,tttat-t, ,,r1 , ,'., 201r,. ,,.1 ,
,l gi>rl J, u,J>J:*.,1 dib ttJ>JLrd, lu-^ ur-I->

J\;rl:

'rt,, 
1a, :', ln y i,-l"i,,tt *'i,,-b ii,s;

'0.(^tL Ul.b.r).G]!
Telah menyampaikan kepada kami Hisyam bin Ummar, telah
menyampaikan kepada kami Hatim bin Ismail, telah menyampaikan
kepada kami Abdurrahman bin Habib bin Adrak, telah
menyampaikan kepada kami Atha' bi Abi Rabah dariYusuf bin
Mahak dari Abi Hurairah berakta : telah bersabda Rasulullah SAW :

Tiga hal, yang apabila dilakukan secara sungguh-sungguh hukumnya
jatuh dan bermain-main (berolok-olok) pun hukumnya jatuh, yaitu
nikah, talak dan rujuk". (HR. Ibnu Majah).

d. Talak orang bodoh,

Menurut kesepakatan ulama fikih yang empat, talak orang bodoh

yang telah balig adalah jatuh, tanpa haus mendapat izin walinya. Alasan

mereka adalah orang bodoh tersebut hanya lemah dalam akal dan hanya

dalam masalah harta ia berstatus di bawah pengampuan walinya. Tidak

demikian halnya dalam masalah pribadi. Oleh karena itu, apabila

menjatuhkan talak terhadap istriny4 maka talaknya jatuh. 8r

"wahbah zuhaili, o t-Fiqh ol-!sldmr.., luz Vll, h. 367-368.
*Abi Abdiltah Muhammad ibn Yazid al-Qizwaini, Sunan lbn ll,lajah, Nomor hadis

2039,h.352
Erwahbah zuhaili, al-Fiqh al-tsldmi.., Juz VIl, h.36?.

berikut :
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"lbid.,h.3'lo.,lbid.,h.31g.

2. Pernyataan Kehendak Menjatuhkan Talak

Syarat terkait dengan pernyataan kehendak menjatuhkan talak ini

menurut kesepakatan ulama fikih adalah bahwa talak akan jatuh apabila ada

pemyataan yang merupakan kehendak dari pihak suami yang mengucapkan

ikmr talak meskiprm tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, apabila

seorang suami mengucapkan talak hanya di dalam hati tanpa dinyatakan

dalam ucapan lafal melalui lidahnya" maka talaknya dipandang tidak jatuh.

Dernikian juga halnya dengan orang yang sedang morgajarkan materi talak

dan tatacaranya kepada orang lain, termasuk istri yang menjadi muridnya-

Talaknya tidak jatuh karena lafal talak itu dimaksudkan hanya untuk

mendidik seseorang.

3. Objek Talak

Syarat yang terkait dengan objek talak. Disyaratkan wanita yang

ditalak itu adalah istri dalam perkawinan yang sah, baik telah digauli maupun

belum. t2

4. Lafal Talak

Syarat yang terkait dengan lafal talak. Ulama fikih sepakat

menyatakan bahwa talak dipandang jatuh dengan lafal yang mengandung

makna pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami istri,

baik diungkapkan dengan bahasa Arab maupun bahasa lain, dengan lafal

langsung, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami. 83
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Menurut para pakar dalam mazhab Hanafi, lafal yang digunakan itu

dapat bersifat sharihsa dan dapat pula bersifat kinayahss. Menurut mereka,

sekalipun lafal yang digunakan itu lafal kinayah, tetapi adat kebiasaan

setempat menggunakannya untuk makna talak, maka lafal tersebut dianggap

sebagai lafal sftarifr. Misalnyq ucapan suami pada istri "engkau haram bagi

saya".85

Para pakar dalam mazhab Maliki sependapat dengan ulama mazhab

Hanafi dalam hal lafal kinryah yang telah menjadi adat kebiasaan setempat

Status lafal yang telah menjadi adat kebiasaan setcmpat. Slatus lafd tersebut

sama dengan lafal shoih apabila digunakan untuk lafal talak.ET Berbeda

dengan pendapat sebelumnya bahwa para pakar dalarn madrab Syaf i dan

Hanbali berpendapat ada tiga macam lafal talak yang bersifat sharih, yain

thatAk,frrAq,dan siri&.il Menurut mereka, ketiga lafal inilah yang ada dalam

Alquran untuk makna perceraian, seperti firman Allah berikut ini :

b
8' . . .g:- -b'e.r ;i *t*.o-tr'lii 9tri6lhi

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami daPat)

menahan (rujuk) dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya)

dengan baik...s

ul-zfal shqrih adatah lafal yang menunjukkan maloa talak secara jelas, sepeni

"engkau saya talak', atau lafal itu menurut sdat kebiasaEr setempat diguna*an sebagai lafal

talak.
sAdapun lafal kinoyah adalah lafal lang menunjukkan makna talak dengar

sindiran. Misalnya, "unrsan dirimu terscrah kamu", dan "kcmbalilah kc rumah orang tuamu".
*WatrUatr Zuhaili, at-frq h al-lslani.., luzY II, h. 378-379.
t,Ibid.
ulbid.h.379.
DQ.s. afnaqa.at [z]: zzg
sDepartemen Agama Rt, Alquran dor Terjenohrya,h. 45.
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'' .. rlt'h,r irs li *th 3 t?-,;G U+i H tY

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka _rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik.. ."

!^ ;i; ii ;ii, :j^ rk;:,l Wi N ;t:4i'6iL t:g

'.. jt:;+
Apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir
idahnya, maka rujukilah dengan cara yang makruf atau ceraikan
dengan cara yang makruf pula. . .q

Pada Q. S. al-Baqarah l2ll. 229 di atas terdapat lafal (Or.Ul). dan pada

Q. S. ath-Thalaq [65]: 2 terdapat pula lafal (ty-rti), dan yang terakhir pada Q.

S. al-Baqarah [2]: 231 juga terdapat lafal (i}r.'-p). Semua lafallafal di atas

menunjukkan kepada malna perceraian. Apabila salalr satu dari ketiga lafal

di atas digunakan suami, maka talak tersebut dinyatakan talak dengan lafal

sharih, ywtg tidak dira$*an lagi. Penggunaan lafal kinoyah yang sudah

populer di suatu daerah disamakan hukumnya dengan lafal sftarift.

Dengan demikian, para pakar hukum Islam (fikih) sepakat

menyatakan bahwa lafal kinryah yang digmakar rmtuk talak menjadi lafal

sharih apabila telah memasyarakat atau telah menjadi adat kebiasaan

setempat. Adapun lafal lcinayah yary belum populer di tengah-tengah

masyarakat hanrs diikuti dangan niat karena lafal kinayah mutgandtng

pengertian lain, selain talak. ej

''q.s. ath-Thalaq 1651: zeDepartemen 
Agam a Rl, Alquran doa Terjemohnyo,h. 816

o'Q.s. al-Baqanh [zl, zl tqDepartemen 
Agama Rl, A lquron don Terjenahnyo, h. 46.

"watrbatr zunaiti, a/-r4rr a!-tsldma.., h/Eyll. h 3EG3tl.
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Para pakar hukum Islam (fikih) mengemukakan syarat penggunaan

lafal sharih tersebut sebagai berikut : Penggunaan lafal itu mengandung

makna talak, baik secara bahasa maupun menurut adat kebiasaan setempat,

yang disampaikan melalaui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami.

Orang yang ditalak memahami maknanya meskipun dengan menggunakan

bahasa masing-masing. tafal talak itu ditujukan kepada istri. tafal talak itu

menunjuk secara jelas bilangan talak yang dijatuhkan. Apabila syarat-syarat

lafal sftanft ini terpenuhi, maka talak istri jatuh sekalipun tidak disertai niat.%

Dalam masalah lafal talak ini juga Para pakar hukum Islarn (fikih)

mengemukakan bahwa lafal talak itu dapat bersifat al-munjiz (diucapkan

tanpa diiringi syarat dan tidak pula dikaitkan dengan masa yang akan datang),

al-mu'allaq (dikaitkan dengan syarat), dan dapat juga bersifat mrdafoh ila

zaman al-mustaqDal (dikaitkan dengan masa tertentu yang akan datang).

Lafal talak yang bersifat munjiz, seperti ucepan suami "kamu saya talak"

berakibat talaknya jatuh ketika itu juga apabila telah memenuhi ruk1m dat

syaratnya 97

Lsfal talak yang bersifat al-muallaq diantaranya adalah ucapan suami

"jika engkau pergi ke diskotek, talak engkau jatuh". Apabila syardt yang

ditentukan dalam ucapan suami itu terpenuhi (istri pergi ke diskotek), maka

ketika itu talaknya jatuh. Para pakar hukum Islam (fikih) mengernukakan tiga

syarat berlakmya lalak al-nwllaq.

nIbid.
esayyid S.biq, f,i/r ar-Surndrr, Jilid II, h.292-293.
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Syarat tersebut sesrurtu yang belum ada, belum terjadi, dan mungkin

terjadi. Misalnya ucapan suami pada istrinya'Jika kamu ke luar negeri

tanpa seizin say4 maka talakmu janrh". Artiny4 keluar negeri sesuatu

yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi. Apabila syarat-syarat ke luar

negeri itu benar-benar terjadi, maka talak al-mu'allaq jatuh dengan

sendirinya. Talak al-mu'allaq dapat berubah menjadi talak al-nrunjiz

apabila lafal al-muallaq yang diucspkan itu telah te{adi pada saat lafal

tersebut diucapkan. Misalnya suami mengucapkan 'lika saat ini hari

siang, maka talakmu jatuh". Maksudnya apabila lafal talak al-mu'allaq

ini diucapkan suami dalam ruangan tertutup, kemudian ia keluar dari

ruangan tersebut temyata keadaan memang siang hari, maka hukum

talak ini berubah morjadi talak al+mmjiz. Apabila syrat talak al-

mu'allaq itu sesuatu yang mustahil, maka syarat tersebut tidak sah.

Misalnya" suami mengucapkan "jika engkau bisa terbang di udara

dengan kedna tangarunu, talakmu jauh". Lafal al-mu'alloq seperti ini

tidak mungkin terjadi karena manusia tidak mungkin bisa terbang

dengan kedua tangannya saja. Oleh karena itu, lafal al-mu'allaq sa,peti

ini tidak sah dan talaknya tidak jatuh.

Ketika lafal talak al-mu'allag diucapkan suami, wanita tersebut masih

berstatus istri atau masih dalam masa idahnya.

Ketika syrat yang dikemukakan dalam lafal al+ruallaq itu terpenuhi,

wanita itu masih tetap berstatus istri atau masih dalam masa idahnya

Apabila ketiga syamt di atas terpenuhi, maka talak istri jatuh dengan

b

c.
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sendirinya. Contoh lafal talak yang bersifat mudafah ila zaman al-

mustaqbal adalah "talak engkau jatuh besok", atau "talak engkau jatuh

awal bulan Januari". Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa talak yang

dikaitkan dengan masa yang akan datang ini jatuh apabila *aktu yang

dikemukakan dalam ucapan talak itu telah datang.

F. Hikmah Dibolehkennya Talak

Pada prinsipnya kehidupan rumah tangga hanrs didasari oleh

mawadah, rahmah dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus

memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling

melengkapi. Akan tetapi, dalam perjalanan rumah tangg4 cinta kasih tidak

selamanya bersernayam di hati sanubari masing-masing. Banyak faktor

pribadi dan sosial yang ikut berperan dalam kehidupan rumah rrngga.

Sebagai manusia biasa perselisihan pendapat antara suami dan istri bisa

terjadi dan sangat sulit unhrk dihindari.

Untuk perselisihan tersebut kedua belah pihak dituntut untuk

menyelesaikan sebaik-baiknya dan usaha-usaha perdamaian yang lain.

Namrm, bila hal tersebut tidak berhasil pul4 maka satu-satrmya jalan kelutr

adalah perceraian atau berpisah. Menurut kesepakatan para ahli fikih,

masing-masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak

hamonis, menderita, dan melanggar hak-hak Allah swt. Dengan demikian,

masing-masing pihak dapat mencari dan jalan yang lebih baik

lagi. Seandainya Islam tidak manberikan jalan manuju talak bagi suami istri

dan tidak membolehkan mereka bercerai pada saat yang kritis ini, niscaya hal
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h. 1778.

sHasan Ayyub, Fit:i Keluarga, h. 205-206.
\usuf Qardhawi, Ilalal dan Haram,h- 283-284-
r@Tim Penulis, hsi opedi Hufum tslan,(lakafia.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2fi)3,

itu alian membahayakan bagi pasangan tersebut. Dan hal itu akan berakibat

buruk terhadap anak-anak dan bahkan akan mempengaruhi kehidupan

mereka.9t

Talak hanyalah untuk kepentingan yang sangat mendesak. Oleh

karena itu, ahli fikih bersepakat bahwa talak itu benar-benar dijatuhkan

dalam keadaan darumt. Bukan mendomng atau matganjurkan.e Namtm

demikiarl apabila talak sudah jatull maka Islam tetap memberi kesempatan

bagi kedua belah pihak untuk rujuk dalam masa idah jika talak yang

dijatuhkan itu adalah talak satu atau dua. Menrmrt mereka, rmtuk mengakhiri

suatu hubungan suami istri dalam Islam melalui tahapan yang panjang, bukan

sekaligus dan bersifat mendadak.rm
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BAB III

RIWAYAT HIDUP IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran dan Asal Usul Pemberian Nama lbnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap Taqiyyuddin Abu al-Abbas

Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abu al-Qasim bin Al-Khidir

bin Muhammad bin Taimiyah al-Numairi al-Hanani al-Dimasyqi.l0r Ia lahir

pada hari senin, tanggal l0 Rabiul Awal 661 H atau 1263 M, di Haran.

Harran merupakan sebuah kota yang berada di antara dua sungai, Tigris dan

Eufrat. Hinqga usia tujuh tahun ia tinggal di Harran dan tumbuh berkembang

di sana. Harran dalam sejarah merupakan kota paling penting. perannya

menggantikan Alexandria dengan pusat kegiatan belajar dan para penuntut

ilmu. Di saat Haran diserang bangsa Tartar, seluruh penduduk mengungsi.

Salah satu di antara pengrmgsi itu adalah keluarga Ibnu Taimiyah yang

mengungsi ke kota Damaskus. lo2

Ibnu Taimiyah diberi nama laqab (gelar) Al-Han-ani, yang

merupakan nisbat dari nama kota Harrarl yang merupakan tempat

pertumbuhannya di fase-fase awal hidupnya. Namun, pniis Al-e1mtis al-

Muhith mengatakan, "Nisbat dari kota Harran adalah Hamani. Nisbat ini

diketahui *r:na sima'i (kaba yang didenga dari mulut ke mulut).

Menurutnya, salah apabila ada orang yang seseorang mengatakan bahwa

Harrani addah nisbat dari kats ini. Ibnu Taimiyah juga dinisbatkan dengan

rorTim Penulis, Err iHopedi Hukun Islan, h. 624.
r@llyas Hasan, Din6r(l,;-Din45ti.Is/az, Bandung: l,i{i-:rn, 1993, hal. tg. Lihaf juga

laih M\barok Sejarah dan Penbentukan Huktm lslam, Bandwrg: pI. Remaja Rosdak;y!
2000, hal. 159.

4t
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Al-Dimasyqi, karena ia tinggal, mencari ilmu, dan termasyhur di kota

Damaskus (Dimasyq) yang penuh dengan geliat ilmu dan ulama.

Adapun nama Ibnu Taimiyah sebagai nama terkenalnya Nama ini

menruut kakek Ibnu Taimiyah diperoleh ketika suatu hari sang kakek yang

bemama Muhammad pergi haji dan kebetulan pada saat itu istrinya sedang

hamil. Ketikan ia bemda di kota Taima', ia melihat seorang bocah cantik

keluar dari sebuah kemah. Di saat pulang haji, istrinya melahirkan seorang

bayi perempuan. Begitu melihat bayi perempuanny4 sang kakek memanggil,

"Hey Taimilyah!". Ia mananggil bayinya Taimiyah karena menunrtnya

mirip dengan bocah cantik di Taima'yang pernah dilihatnya. Oleh karena

iny Syaikh al-Islam atau Ibnu Taimiyah ini kemudian dipanggil dengan

nama ibtmya. Patdapat lain mengatakan, "lbu kakeknya bernffna Taimiyalq

yang seorang ustadzah. Untuk mempermudah mengingat nama itu, maka ia

dipanggil dengan nama nisbat dan menjadi terkenal dengan nama panggilan

itu.l03

Masa Kecil dan Tanda-Tanda Keistimewaan lbnu Taimiyrh

Semenjak kecil sudah tampak tanda-tanda kecerdasan pada diri

beliau. Begitu tiba di Damaskus @imasyq), beliau segera menghafal

Alquran dan mencari berbagai cabang ilmu pada para paka4 hufazh dan

roTerlepas dari perbedaan pendapat mengenai asal-usul nama Tainiyah t€rscbut
yang pasti tidak diketahui sccara jclas apakah keluarga itu bcrasal dari bangsa Amb atau
bukan. Mungkin sekali mereka orang-omng Kurdi. Orang Kurdi tertenal dengan
kegagahanny, keberaniarU kekerasan, integritas moralnya yang tinggi dan kecerdasannya
yang pada abad ke 6 dan ke 7 Hijriyah tampil sebagai pcmb€la Islam dan kaum muslimin.
Lihar Abu Tahrah, Ibnu Tainiyah Hayatulru wa Asruhu wa Fiqhuhu, seperti penulis kutip
dalam Muhsmrnad Hasyinr, "Konsep Benar dan Salah dalam perkara Hukum menurut lbnu
Taimiyall" disertasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997, h. 14.
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ahli-ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para

tokoh ulama tersebut tercengang.lM

Ketika umur beliau belum mencapai belasan tahur, beliau sudah

menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah mengalami bidang-bidang tafsir,

hadits dan bahasa Arab. Pada unsur-unsur itu, beliau telah mengkaji musnad

Imam Ahmad sarnpai beberapa kali, kernudian kitab os-Sittah dan Mu'jam

ath-Thabrani al-Kabir.

Suatu kali, ketika beliau masih kanak-kanak pemah ada seorang

ulama besar dari Halab (nana kota lain di Syria sekarang) yang sengaja

datang ke Damaskus (Dimasyq), khusus unnrk melihat si bocah bernama

Ibnu Taimiyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, ia

mernherikan tes dengan cara menyanpaikan belasan matan hadis sekaligus.

Temyata Ibnu Taimiyah mampu menghafal secara cepat dan tepat. Begitu

pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad,Ibnu Taimiyah dengan

tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya. Meliha

keistimewaan ini ulama tersebut berkata: *Jika anak ini hidup, niscaya ia

kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pemah ada seorang bocah

seperti dia.- loj

C. Pendidikan lbnu Teimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh di sebuah keluarga yang terkenal religius,

takw4 wara', dan sangat mencintai ilmu pengetahuan. Sejak kecil

'*Ali Alkatiri, Sejorah Singkat tbnu Tainiyah,
hflp://www.durbcrirr.cor/nain/artikcldur/dur+udaya/lE7-scianh-Singk!t-ibnu-trimivah.
html, Rabrr 24 Scptember 2008, h. 2. (Online I April 2009)

t6lbid.
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keluarganya sudah memperkenalkannya dengan ilmu pengetahuan. Ayahnya

Syeikh Syihabuddin bin Abdul Halim, adalah seorang ulama ahli hadis dan

ahli fikih mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (Hanbali). Ia mengajar secara

teratur di Masjid Umawi yang menjadi pusat pertemuan ulama besar dan

pengajar. Ia mengajar secara spontan dan penuh improvisasi. Ia juga menjadi

pimpinan syeikh tertinggi Darul Hadis di As-Sukkariyah. Di sana ia tinggal,

dan di sana pula anakny4 Taqiyyrdin Ibnu Taimiyah tumbuh dan

berkembang. 106

Syekh Syihabuddin wafat tahtm 682 H dan dimakamkan di komplek

kaum sufi. Saat itu Ibnu Taimiyah baru berumur sebelas tahun.

Kejadian ini tentu saja membuat Ibnu Taimiyah sangat merasa kehilangan

sang ayah. Di sinilah sang ibu menrmjukkan peramya. Ia mernberikan kasih

sayang, perhatian, dan nasihat kepada putranya. Begitu juga ketika Ibnu

Taimiyah berada dalam penjar4 sang ibu sering mengirim surat untuk

menanangkan dan menghibu hati puteranya itu. Sebalikny4 Ibnu Taimiyah

sangat berbakti, menghormati dan menyayangi ibunya 107

Kecendenrngan keluarga yang sangat menghargai ilmu menurtm ke

dalam diri Syaikh al-Isldm Ibnu Taimiyah. Sejak kecil ia sudah terbiasa

untuk meneliti, mencintai ilmu dan fikih. Membac4 menelaah dan

menambah pengetahuan baginya seperti kue alau minuman bagi anak-anak

kecil sebayarya. Dalan menimba ilmq Ibnu Taimiyah belaja di bawah

bimbingan sang ayah. Kebersamaannya dengan sang ayah memberikan

'*Abdul Fatah Sayyid Ahma4 Tasowuf antoa al-Cheali dan Ibru Taimiah,
Jakarta: Khalifa 2005, h. 253.

t'Ibid.
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bekas mendalam kehidupan ilmiahnya. Di bawah bimbingan sang ayah, ia

mempelajari dan mendalami fikih mazhab Hanbali. Ia juga belajar Alquran

dan hadis, bahasa Arab, ilmu Alquran, ilmu hadis, frkih, ushul fikih, sejarah,

ilmu kalam, mantik, filsafat, tasawu{ ilmu jiwa" sastra" matematika, dan

berbagai disiplin ilmu lainnya. Ia pun memberi fatwa dan menulis kitab

datam bingkai mazhab Hanbali ini. r08

Pada usia tujuh tahun, ia sudah menghafal Alquran dengan amat baik

dan lancar. Selain itq penguasaannya yang prima terhadap berbagai ilmu

diperlukan rmtuk mernahani Alquran menyebabkan ia tampil sebagai ahli

tafsir, di samping juga ahli hadis. Keahliannya dalam bidang hadis ini

tampak terlihat sejak masa kecil. Suatu ketika, salah seorang gurunya

mendiktekm sebelas matan hadis kepadany4 ketika itu juga ia disumh

mengulangi hadis tenebut, ia pun telah menghafalnya. Untuk kitab hadis

yang pertama kali dihafalnya odalah alJdmi' Bain al-Shahihain karya Imam

al-Hanidi.I6

Selain ayahnya, Ibnu Taimiyah mempunyai banyak guru, jumlahnya

sekitar dua ratusan. Di antara mereka adalah Zainuddin Ahmad bin AMud

Da'im bin Ni'mah al-Maqdisi, Ibnu Abi Yusr, Kamal bin Abdun, Majdi bin

Asakir, Jamal Yahya bin Sairafi, Ahmad bin Abu Kahir, Qasim At-Aryali,

Faklnuddin bin al-Bukhari, K.enal AMurrahim, Abu al-Qasim bin AIan, dan

Ahmd bin Syaiban. Gurunya yang lain dan sangat terkenal adalah

Syamsyrddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Maqdisi (597-

r6EJ. Brills, Frisr Ez cyclopedia of lslam, Netherlands: t*iden, 198?, h. 421.
rmTim Penulis, Err i*lopedi, h. 624.
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682 H), seorang fakih temama dan hakim agung pe(ama dari kalangan

mazhab Hanbati di Suriah.r ro

Curunya yang lain adalah Numddin bin Ali bin Abdul Bashir Al-

Maliki, Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran al-Maqdisi al-Mardawi,

Manja bin Usman bin As'ad al-Tanawwukhi, Muhammad bi Ismail bin Abi

Saad asy-syaibani, Zainab binti Makki al-Harrani, Syekh Syamsuddin

Mahmud bin Abduurrahman al-Asfahani, Abdurrahim bin Muhammad al-

Baghdadi dan lainJain. Ia juga belajar dari seorang qadhi yang bemama

Jamaluddin Al-Qazwini. Semua guru ini memberikan pengaruh pada sosok

Ibnu Taimiyah hingga ia menjadi seorang penulis kreatif, pengkhutbah yatg

piawai serta grru yang berhasil.ll I

Lebih dari semua itq beliau adalah orang yang keras pendiriannya

dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah,

mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala lamngan-Nya' Beliau

pemah berkata: "Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalatL

sedagkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan

beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang' Sampai dadaku menjadi

lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar'

di masjid atau di madrasah. Sanuanya tidak menghalangiku tnrtuk

berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku."

Begitulah setenrsnya Ibnu Taimiyah, selalu sungguh'sungguh dan tiada

'tolbid-
"'Abdul Fatal, Tasawuf antara, h. 255.
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putus-putusnya mencari ilmu, sekalipun beliau sudah menjadi tokoh

fuqaha' dan ilmu serta keagamaannya telah mencapai tataran tertinggi.

D. Kekaguman Para Pakar terhadep lbnu Taimiyah

Al-Allamah asy-syeikh al-Karamy al-Hambali dalam Kitabnya al-

KawEkib aD-Darary yang sengaja disusun urtuk memberikan manaqib

(pujidl terhadap jasa-jasa) Ibnu Taimiyah. Ia berkata berkata: "Banyak

sekali imam-imam Islam yang memberikan pujian kepada @nu Taimiyah)

ini. Diantaranya: al-Hafizh al-Mbzy, Ibnu Daqiq Al-Ied, Abu Hayyan an-

Nahwy, al-Hafizh Ibnu Sayyid ar-Nas, al-Hafrzh az'Z,emilal<alny, al-Hafizh

adz-Dzahabidan para imam ulama lain. l12

Al-Hafi* al-Mizzy mengatakan: *Aku belum pemah melibat orang

seperti Ibnu Taimiyah ..... dan belum pernah kulihat ada orang yang lebih

berilmu terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah shallahu'alaihi wa

sallam serta lebth ittiba' dibandingkan beliau." Al-Qadhi Abu al-Fath bin

Daqiq al-Ied mengatakan: 'setelah aku be*rnnpul dengamy4 kulilrat beliau

adalah seseorang yang semua ilmu ada di depan matanya. Kapan pun beliau

menginginkannyg beliau tinggal mengambilnya dan hal ini terserah pada

beliau. Al-Qadhi Abu al-Fattr bin Daqiq al-Ied pernah berkata kepadarrya:

"Aku tidak pemah menyangka akan tercipta manusia seperti anda" Al-Qadli

Ibnu Al-Hariry mengatakan: "Kalau Ibnu Taimiyah bukan Syaikhul Islam'

lalu siapa dia ini?." Abu Hayyan An-Nah\i/i seorang Syaik{r di bidary ilrnu

Nahwrl pernah menceritakan bahwa setelah ia berkumpul dengan Ibnu

"2Ali Alkatiri, Selara h Singktt,h.3. (Online I APril2009)
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Taimiyah ia pun berkata: "Belum pemah sepasang mataku melihat orang

seperti dia ....." Kemudian melalui bait-bait syaimy4 beliau banyali

memberikan pujian kepadanya. 
I 13

Penguasaan Ibnu Taimiyah dalam beberapa ilmu sangat sempuma,

yakni dalam tafsir, aqidah, hadis, fikih, bahasa Arab dan berbagai cabang

ilmu pengetahuan Islam lainny4 sehingga Ibnu Taimiayh pun melampaui

kemampuan para ulama di zamannya. Al-'Allamah Kamaluddin bin Az-

Zamlakany (wafat th. 727 H) pemah berkata: "Apakah ia ditanya tentang

suatu bidang ilmr.r, maka siapa ptm yang mendangar atau melihat

(awabannya) akan menyangka bahwa dia seolah-olah hanya membidangi

ilmu itu. Orang pun akan yakin bahwa tidak ada seorangpun yang bisa

manandinginya". lla

Para pakar hukum Islam (ftih) dari berbagai kalangan pun' jika

duduk bersamanya pasti mereka akan mengambil pelajaran bermanfaat bagi

kelengkapan madzhab-madzhab mereka yang sebelumnya belurn pernah

diketahui. Belum pemah terjadi, ia bisa dipatahkan hujahnya" Beliau tidak

pernah berkata tentang suatu cabang ilmq baik ilmu syariat atau ilmu lain,

melainkan dmi masing-masing ahli ilmu itu pasti tefteryak. Beliau

mempunyai goresan tinta indah, ungkapan-ungkapan, susunan' pembagian

kata dan penjelasannya sangat bagus dalam perytrsunan buku-buku."Imam

Adz-Dahabi rahimahullah (wafat th. 748 H) juga berkata: "Dia

adalah lambang kecerdasan dan kecepatan memahami, paling hebat

ll3
lt4

Ibid.
tbid.
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pemahamannya terhadap al-Kilab w^ as-Sunnah serta perbedaan pendapat,

dan lautan dalil naqli. Pada zamanny4 beliau adalah satu-satunya baik

dalam hat ilmu, zuhud, keberanian, kemr.rahan, amar ma'ruf, nahi

mungkar, dan banyaknya buku-buku yang disusun dan amat menguasai hadis

dan fikih.r15

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas semuanya telah

menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki cakrawala berpikir yang luas.

Ia mernpelajai semua aliran dan mazhab yang hidup pada zanarcrya. la

melakukan hal ini agar mampu menyelami hakikat dan inti maztrab-mazhab

itu. Sebagian ahli sejarah memandang Ibnu Taimiyah sebagai "umat yang

satu mmpai akhir hayatnya."

Dalam kitab.,4I-Uqud Al-Durrlyaf fi Manaqib, Syaikh al-Islanlbnu

Taimiyah disebutkan :

Ibnu Taimiyah datarg di suatu zaman yang dipenuhi dengan ulana,

tetapi ia mampu mengungguli mereka- Ia dikenal sebagai sosok yang

memiliki pengetahuan yang dalam, wacananya luas, sangat cerdas dan

mernprmyai pandmgan yang bijaksana. Ia menguasai sekaligus ilmu syariat

dan ilmu logika. Pengetahuannya kala itu tidak tertandingi oleh ularna lain

dari berbagai golongan, rcrmasuk ahli ilmu kalam dan filosuf. Selain itu, ia

menguasai dengan sangat baik ilrnu adab dan bahas4 sangat piawai dalan

debat dengan argumentasinya yang kokoh. Ia mampu mematahkan pendapat

setiap orang yang berdebat dengannya Apabila ia berbicara tentang ilmu

,rtlbid.
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syariat, ia berada pada tingkatan tertinggi".l 16 Dalam kesehariannya ia adalah

seorang pengajar. Di antara beberapa muridnya yang terkenal adalah lbnu

Qayyim al-Jauziyyuht 't, Adz-Dzahabil lt, Ibnu Katsirrre, dan al-Maqdisir20

serta al-Hafizlr lbnu Rajab al-Hanbali, dan lain-lain. r2r

Perjuangan Ibnu Taimiyah dan Kerkrabannya dengan Penjara

Sebagar mujaddid, semangat pembaharuannya banyak menyebabkan

dia tidak hanya berbeda pendapat di kalangan sesama ulama, tetapi juga

berlawanan pada penguasa. Meskipun sikap seperti itu membuatnya dalam

suasana terpojok dan sulit, namun ia tidak perrh goyah dai pendidannya

semula. Begitu juga dalam hal lain, tampaknya Ibnu Taimiyah tidak hanya

sebagai guru dan hakim sebagaimana layaknya tradisi kakek dan ayahnya

Namm dengan situasi dan pe*embangan politik yang agak merosot

memaksanya untuk memimpin perlawanan militer terhadap bangsa Mongol

demi membela tanah air. 122

Pada tahun 1294 pertama kalinya Ibnu Taimiyah berbeda sikap

dengan pengrrasa Mameluk. Ketika itu ia telah berusia 32 tahun dan

mernimpin protes di Damaskus menentang pendea Kristfi (a clerk) yang

I' .

"TPengarang kitab l'lan al-Muwaqqi1n an Rabb al-'Alamrr. Lihat John L.

Elposito, Easrtlope di O{ord, Dunia Islqn Modern, Bandung: Mizan, 2001, h. 2'14'

"lllama lengkapnya Syamsuddin Abu AMullsh Muhammad adz-Dzahabi. Ia
adalah pengarang kil^b Mkan ol-l'tidal Ji Naqd al-Rijdl

lrhama lengkapnya lmaduddin Ismail bin lktsir al-Bashri. la adalah pengamng

Y.ttzb ol-Bidayah wa al-Nihdyah dar. Ki6b Tafsir al-Qw'dn al-Adzhin atau yang lebih
dikenal dengan tafir lbm Katsir.

'2o}.Iarna lcngl.apnya Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin AMul Hadi
al-Maqdisi. Ia mempakan pengarang kittb al-Uqnd ad-Duniyyah f Mandqib Syaikh al-
lsldm lbnu Tainiyah.

t" Ali All< n, Sejaruh Singkar,h.3. (online I April 2009)
t'Khalid Ibrahim J ltrI,dur, Teori Pemerintqhan Islam Menurut lbnu Tainiah, s'blt

Bahasa olch Mufid, dari buku asli yang bcrjudul 'Thc lslamic Theory of Govcmment
According to Ibn Taimiyah," Jakana: Rineka Cipta" 1994,h.23.
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dituduh menghina Nabi Muhammad SAW. Sekalipun gerakan protes itu

menyebabkan si pendeta ditahan, tetapi Ibnu Taimiyah turut pula dijebloskan

ke parjara dengan tuduhan telah melakukan provokasi terhadap rakyat. l2l

Kerenggangannya dengan negara berawal dari pelbagai pendapatnya

yang kontroversial dalam beberapa masalah teologis tertentu. Pada tahun

1298 M, ia menyatakan tefiang sifat-sifat Allah yang dianggap be(antangan

dengan keyakinan 'hlama"-nya pemerintah di Damaskus dan Kairo.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengumpulkan wakil-

wakil rakyat (anggota dewan) di dua kota itu dengan dipimpin 'hlama"-nya

pemerintah dan urusan-utusan pemerintah Mameluk yang terpandang untuk

membahas pendapat Ibnu Taimiyah yang kontroversial itu. r2a

Pada tahrm 1305 M, Ibnu Taimiyah ditangkap dan dibawa ke Kairo

untuk dipenjarakan, sementara penguasa setempat menyebarkan

pengumuman yang berisi ancarnan hukuman mati bagi siapa pun yang

membela pendapat Ibnu Taimiyah. Selama satu tahrm setenga[ Ibnu

Taimiyah menjalani hidupnya di penjara yang kemudian dibebaskan. Namun

kebebasan yang dipercleh Ibnu Taimiyah tidak berselang lama- Setahun

kernudian, tepatnya pada tahrm 1306 M, ia dipenjarakan kernbali kaena

digugat para pakar Sqf yang keberatan atas kutukan Ibnu Taimiyah terhadap

ittihadiyah (paradigma menyatu dengan Tuhan) para pakar sqf. Akibat dari

gugatm pra paktr of itu, Ibnu Taimiyah kanbali dijebloskan ke perfra di

tulbid.

'uIbid.,h.24.
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sebuah islana Alexandria selama dua tahun sampai dibebaskan oleh Sultan

al-Malik an-Nashir. 
r25

Setelah bebas, ia kembali mengajar dan menulis di Kairo. Usia tiga

tahun setetah itu, Ibnu Taimiyah kembali ke Syiria pada tahun 1312 M. di

negeri itu ia manimpin masyarakat untuk tidak mengecam pernerintah.

Namun pada tahun 1318 M Sultan al-Malik an-Nashir mengeluarkan

larangan kepada Ibnu Taimiyah untuk memberikan fatwa dalam

permasalahan talak (perceraian). Akan tetapi, Ibnu Taimiyah tidak

memperdulikan larangan ters€but yang akhimya berdasarkan hasil rapat

Sultan dengan para anggota dewan menyepakati untuk menjebloskan Ibnu

Taimiyah untuk kaiga kalinya ke penjara. Enam bulan setelah terhitung

sebagai penghuni penjara Ibnu Taimiyah sebenamya akan dibebaskan'

namun karena persoalan yang dihadapinya tampaknya tidak r€d4 pada tahun

1930 itu masa tahanan Ibnu Taimiyah diperpanjang lima bulan sehingga

menjadi sebelas bulan. Penambahan masa tahanan ini disebabkan adanya di

antara anggota dewan ada yang menebarkan opini negatif (fitnah) tethadap

Ibnu Taimiyah. 126

Setelah berakhir masa tahanan, Ibnu Taimiyah dibebaskan dan

kembali menjalani kesibukannya sebagai guru. Namun kembali lagi ia hanya

menikmati masa kebebasamrya itu selarra lima tahun- Akibd dai fatrva-

tulbid.

'nlbid.,h.24.
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fatwa lbnu Taimiyah tentang larangan berziarah kubur, ia dijebloskan

kembali ke penjara Qal'ah di Dimaskus. r27

Kegiatan Ibnu Taimiyah di Penjara

Sepanjang kehidupan Ibnu Taimiyah yang selalu alrab dengan

kehidupan penjara tidak membuatnya menjadi kecut, justru dihadapi dengan

tabalr, tanang dan gembira serta semangat yang tinggi melakukan

pembahanran walaupun ia sendiri mengalami tekanan berat dalam

berbagai penjara. Terakhir ketika ia harus masuk ke penjara Qal'ah di

Damaskus ia pernah berkata :

'sesungguhnya aku menunggu saat seperti ini, karena di dalamnya
terdapat kebaikan besar."..."Apakah yang diperbuat musuh padaku

!!!! Aku taman dan kebunku ada di dalam dadaku Kemanapun aku
pergl, ia selalu bersamaku dan tiada pemah tinggalkan aku.
Terpenjaraku adalah khalwat, kenratianku adalah mxi syahid.
Terusirku dari negeriku adalah rekreasi." ..."Orang dipenjara ialah
orang yang terpenjara hatinya dari Rabbny4 o*f,/rury tertawan

ialah orang yang ditawan orang oleh hawa nafsunya.

Dihukum di penjara rupanya tidak menghalangi kejemihan fitrah

berpikir Ibnu Taimiyah. Ia tidak merasa terhambat untuk berdakwah dan

menulis buku-buku tentang Aqida[ Tafsir dan kitab-kitab bantahm terhadap

ahli-ahli bid'ah. Pengagxrt-pengagumnya pun yang tinggal di luar penjara

semakin banyak. Bahkan ketika berada di penjara, banyak penghuni penjara

tersebrt yang menjadi mrnid Ibnu Taimiyah. Ia mengajrkan terfiang iltizam

kepada syari'at Allah, selalu beristighfar, bertasbih, berdoa dan melakukan

t21lbid.,h.25.
trfuli Alkattri, Sejarah.t ra,tar, h. 3. (online I Aprit 2009)
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amalan-amalan shahih. Suasana penjara pun menjadi ramai dengan suasana

beribadah kepada Allah. l2e

Semakin antusiasnya penghuni penjara terhadap fatwa-fatwa lbnu

Taimiyah ini, banyak di antara mereka yang telah mendapat hak untuk

bebas, ingin tetap tinggal di penjara bersamanya- Akhirnya penjara menjadi

penuh dengan oiang-orang yang mengaji. Tetapi kenyataan ini menjadikan

musuh-musuh beliau dari kalangan munafiqin *rla ahli 6rd'ai semakin

dengki dan marah. Oleh karena itu mereka tenrs berupaya agar penguasa

mernindahkan beliau dari satu penjara ke penjara yang lain. Kondisi ini

bukannya mematahkan citra Ibnu Taimiyah, justnr sebaliknya menjadikan

Ibnu Taimiyah sernakin terkenal. 130

Pada akhirnya kaika ia mendekam di penjara Qal'ah di Damaskus,

pemerintah mengeluarkan surat keputusan untuk merampas semua peralatan

tulis, tinta dan kertas-kertas dari tangan Ibnu Taimiyah. Namun beliau tetap

berusaha menulis di tempat-tempat yang memmgkinkan dengan arang.

Beliau tulis surat-surat dan buku-buku dengan arang kepada sahabat dan

murid-muridnya Semua itu menunjukkan betapa hebatnya tantangan yang

dihadapi, sanrpai kebebasan berfikir dan menulis pun dibatasi. Ini sekaligus

menunjukkan betapa sabar dan tabahnya beliaul3l

Pemmpasan alat-alat tulis Ibnu Taimiyah tersebut disebabkan Ibnu

Taimiyah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ziarah kubur. Kitab ini

ditujukannya secara khusus kepada Taqiyyuddin al-Ikhna'i yang menjadi

''Ibid.
"olbid-,h. 4.
t3t tbid.
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"musuh" pemikirannya. Setelah membaca isi kitab tersebut Taqiyyrddin al-

Ikhna'i bersama orang-orang yang merasa terusik dengan fatwa-fatwa atau

pemikiran Ibnu Taimiyah selama ini menuntut kepada pemerintah agar Ibnu

Taimiyah dibunuh, tetapi pemerintah tidak mendengar tuntutan mereka

tersebut.l32

G. Wafatnya lbnu Taimiyeh

Kendati Ibnu Taimiyah dapat menjalin komrmikasi dan menulis

tulisan-tulisannya melalui arang, namun hukum seperti ini tetap sangat

memberatkan bagi Ibnu Taimiyah. Akhimya ia pm jatuh sakit selama dua

puluh hai lebih dan setelah itu ia pun wafa di penjara Qal'ah tersebut

bertepatan pada tanggal 20 Dzulhijjah tahrm 728 W l32gt33

muridnya sendiri al-'Allamah Ibnul Qayyrm Rahinahullah.t3a

Ibnu Taimiyah berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan

beberapa hari. Selama lbnu Taimiyah berada di penjar4 ia tidak pemah mau

menerima pemberian apa pun dari penguasa Ibnu Taimiyah selalu

beribadah, berdzikir, shalat tahaijud dan membaca Alquran. Dalarn sebtmh

riwayat, setiap hari Ibnu Taimiyah membaca tiga7fu Alquran. Berarti selama

dipenjara Ibnu Taimiyah sempat menghatamkan Alquran sebanyak delapan

puluh atau delapan puluh sau kali. 135

Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jami' Bani Umayah sesudah

shalat Zhuhur. Semua penduduk Damaskus yang mampu hadir, datang untuk

"'Ibid.
's3Munawir Syadali. Islan dqi Tda Negoa $@aa Seicoh dan Pemihiraa

Jakarra: UI Press, 1990, h. 79.

'vAli Alkrdi,tr1. seiaruhSngtd, h. 4. (Online I April20@)
t"lbld.
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menshalatkan jenazahny4 termasuk para Umara', Ulam4 tentara dan

sebagainy4 sehingga kota Dimasyq menjadi libur total pada hari itu. Semua

penduduk Damaskus baik tu4 muda laki, perernpuan, mauptm anak-anak

keluar untuk menghormati kepergian beliau. Beliau wafat pada tanggal 20

Dzul Hijjah th. 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping

kuburan saudaranya Syaikh Jamal al-Islam Syraftrddin. r35

Seorang saksi mata pernah berkata :

"Menurut yang aku ketahui tidak ada seorang pun yang ketinggalan,

kecuali tiga orang musuh utamanya. Ketiga orang ini pergi

menyernbrmyikan diri karena takut dikeroyok masa. "Bahkan
menurut ahli sejarah, belum pemalr tajadi jenazah yang dishalatkan

serta dihormati oleh orang sebanyak itu melainkan Ibnu Taimiyah

dan Imam Ahmad bin Hambal.-rr7

Dalam suatu riwayat diceritakan konon pelayat yang

mengantarkannya ke pemakaman terakhir sebanyak 200.000 pria dan 15.000

wanita.lsE Namrm menunrt penelitian yang dilakukan Cyril Glasse, pelayat

yang mengantarkan jenazah Ibnu Taimiyah ke pemakaman hanya berjumlah

20.000 orang. 
r3e

Seberapa prm pelayat yang mengantfikan sampai ke pemakaman,

sebenamya secara objektif dipandang bukan sebagai sebuah kebanggaan

walaupun dapat dibanggakan, namun satu hal yang perlu dibanggakan adalah

ide berpikir Ibnu Taimiyah ini dapaf mernbuat inspirasi kepada sernua orang

bahkan pada sampai pada zaman sekarang. Selain itu kajian-kajian atau

'*lbid.tt'lbid,
rrEMochtar Efeady, EnsiHopedi Agama don Filsdal, Palernbang: Universitas

Sriwiiaya, 2001, h. 383.- ' trecy l Qlaslr,, EttsiHopedi Islam Ringkas, Jakarta: Raja Grafindo Persad4 2002,

h. 156.
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penelitian-penelitian yang dilakukannya adalah menggambarkan tentang

gaya dan pola kehidupan berpikir masyarakat kala itu. Akhimy4 semoga

Allah memberikan rahmat, ridha dan menjadikan Ibnu Taimiyah sebagai

salah seorang penghuni surga Allah SWT.

H. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mewariskan kekayaan ilmiah yang sangat besar.

Sayangnya sebagian besar karyr-karya Ibnu Taimiyah banyak yang tidak

sampai pada umat Islam sekarang. Namun jelasnyg Ibnu Taimiyah adalah

seorang pakr Islan yang sangat produktif menelorkan ktrya-karya tulis.l4o

Ibnu al-Wardi (wafat 749 H) menceritakan bahwa Ibnu Taimiyah dalam

sehari semalam menulis tafsir, fikitr, dan membanlah para filosuf.rar Apabila

dikrnnpulkan, tulisan yarg dindisnya dalan sehai sernalam bisa mencaipai

empat buku. Oleh karena itu diperkirakan seluruh karya Ibnu Taimiyah ini

mencapa.i angka 500 bu"h.ra2

Di antaa karya-karya Ibnu Taimiyah dalam berbagai disiplin ilmu itu

adalah :

1. Alquran dan Tafsir

a- Al-Tbyanfi NGfrl Al-W'tu

b. Tafstr Silrah al-Ilklds

c. Tafsir an-Nfir

f&Harun Nasutiorq Pembaharuan dalam Islam, Jakana: Bulan Bintang, 1982, h.
25. Lihar juga Mukhtar Probotinggs Islom antara Visi, Tradisi, Hegemoni bukan klam,
Jalarta: Yayasan Obor Indonesi4 1986, h, 124.

f trAbdul Fatalr, Tasowuf ontqq hI.263.
't'M. Farid Waidi, EnsiHopedi Islam untuk Pelajo, l* ta, Ichtiar Baru Yan

Hoeve, tt, h. 123.
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d.. Tafslr al-Mu'awwidzatain

2. Fikih dan Ushul fikih

a. Majmii' al-Fatowd al-Kubrd

b. Kitdbfi Ushrtl al-Fikih

c. Al-Qawa'id al-Nfrraniyyah al-Fiqhfi'yah

d. Risdlah RAfi al-Hanaf Yadaihi fi ash-Shaldh

e. Mannsik al-Hajj

f. RisAlahfi Sujild al8ahw

g. RisAlahfi Uqild al-Mulwrramah

b. Mas'alah al-HalAfbi al-Thalaq

i. KitAb Al-Forq al-Mubin baina ath-Thatdq wa al-Yamin

3. Tasawuf

a. Al-Furqdn baina Auliyd al-Rahmdn wa Auliyd asySyaydthin

b. At-Tuhfah al-Irdqiyyahfi A'ndl al-Qulfrb

c. Al-'Wfrdl4tah

d. Darajdt al-Yaqin

e. Ar-Risdlahat-Tamuriyyah

f. Bughyahal-Murtdb

g. IbthAl lYaMat al-Wnjfid

h. At-Tawassul wa al-Wastlah

i. Risdlahfi as-Sama'wa ar-Raqsh

j. Al-'IbAdat al-Syar'iyah
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4- Usuluddin

a. Risalah fi Ushul ad-Din

b. Risdlahfi al-Qadhd'wa al-Qadr

c. RisdlahJi al-Ihfijaj bi al-Qadt

d,. Kfib al-Intan

e. Jmtdb Ahl al-'Ilm wa al-Imdn

f. Al-Furqdn baina al-Haqq wa al-Bdthil

g. Al-IkIil Ji al-Mutasydbih wa a-To'wil

h. Al-Washgyah al-Kubrd

i. Ar-Risdlahal-Ladinfi,yah

j. Minhij as-Sannah al-Nabawiyyah

k. Ar-Radd ald al-Nwhairiyyah

l. Syarh Aqidah ash-Ashfahaniyyah

m. Mo'Mj al-Ushill ild Ma'rifah onno Ushfrl ad-Din wa Fwd,alru qad

Bayyanahd ar-Rasul

5. Tauhid/ Kalam

a. AlJovtdb ash-Shahth linan hddala Din al-Masih

b. Ar-Radd ald an-Nashdrd

c. Ar-Risdlah al-Qubntshiyyah

6. Mantik/Logike

a. Ar-Radd ald al-Mottthiqiyyin

b. Naqd al-Manthiq

c. Ash-Shafadfiyah
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d. Ar-Risdlahal-'Arsyiyyah.

7. Politik/ Sosial

a. Al-Hasanah \ea as-Witah

b. Al-Wash\ryah al-Jdmiah li al-Khairoy ad-Duttyd wa al-Akhirah

c. Al-Hisbahfi al-lsldm

d. Al-Muhdlimal-Musytaralcah

e. Syarh Hadist "Innona al-A'mdl bi an-Niyydt"

f . As-Siydsah al-Syar'iyyahfi Ishldh or-Rd'i wa aR-Rd'gyah.ta1

rt3Abdul Fata6 Tasowul at taru, h. 264 .
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Sehubungan dengan disyariatkannya talak dalam Islam, para ulama

mencoba mengemukakan analisis mereka. Hubungan suami istri adalah perjanjian

yang kuat dan kokoh. Karena itu, Allah menetapkan tata aturan yang menjamin

kelestariannya. Namuq adakalanya niat untuk membangun keluarga secara

harmonis dapat terbentur oleh sikap kernanusiaan kedua belah pihak yang

mengakibatkan tidak tercapainya keharmonisan yang dikehendaki Allah SWT

tersebut.

Mengatasi pemoalan inilah sesungguhnya talak disyaria&an dengan

tatacara yang telah ditentukan-Nya karena mempertahankan huburgan

perkawinan yang dipenuhi oleh rasa ketidakcocokan antara suami istri secaa

berkelanjutan bukan menrpakan tujuan suatu perkawinan. Oleh sebab ih1 Allah

memberi hak talak sebanyak tiga kali secara bertahap, bukan secara langsung.r{

Berkaitan masalah talak y.rg dijatuhkan seseorang secara langsrmg, seotzmg

tokoh Islam yang bergelar Syaifir al-Isldm yaitu Ibnu Taimiyah mempunyai

pemikiran tentang penjatuban talak tiga sekaligus.

A. Pemikiran lbnu Trimiyah tenteng Talak Tigr Sckrligus

Menurut Ibnu Taimiyah, seperti yang ia kemukakan dalam kitabnya

Majmfi' Fatdwd, dalam masalah talak tiga ini sebelumnya ia menguraikan

empat pendapat tertang talak tiga sekaligus. Terkait dengan pandangan ini,

dalam tulisan ini empat pendapat tersebut dinyatakan melalui teks aslinya

f alim Peaulis, Ezs iUopedi hlom, h. 53
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BAB IV

PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

TENTANG TALAK TIGA SEKALIGUS
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terlebih dahulu dan setelah itu diterjemahkan secara kontekstual. Pandangan-

pandangan Ibnu Taimiyah itu adalah sebagai berikut :

Sebagaimana telah dijelaskan oleh dalil Alquran dan sunnah bahwa

"talak sunnah" adalah mentalak dengan talak sah:, kemudian merujuknya

kembali atau membiarkafliya sampai selesai masa idalurya. Sesungguhnya

ketika suarni mentalak isterinya dengan talak dua atau tiga sebelwr adanya

rujuk atau tidak dengan akad nikah yang baru, maka ini disebut talak bid'ah

yang diharamkan oleh mayoritas para pakar hukum Islam (fikih) salaf @ara

pakar terdahulu) dan khqld G,na pakar kernudiar). Hal ini sebagaimana

yang dianut oleh mazhab Malik, Abu Hanifah dan para pengikut keduanya

bahwa hukumnya haram. Imam Ahmad di akhir pendapatnya serta pilihan

dai pengikutnya juga menyetujui pendapat tersebut.

tttTaqiyyuddin Ahmad ibn Taimiyah al-Harrani, Majmn' Fatdwd lbm Tainiah
dalam CD Program Maktabah Syamilah pada bagian : Fiqh 'Am wE Fat.wf Cetakan ke.2
(at-IshdAr as-TsAnD, jilid E, http//www.waofeya-net/shamela- Ttl! h- 3t3-



63

,JV

Jn {, yl uur 
9) u 

":/:, et4u'jit\v";
'.9 {*,1

)tt q ., o/., ,...r.i ",i,,2 t. ,a7.
E ,tsv O.t rf -f l,Jf' Ol)Jl .l.9 u..l> db)su:vra / a a a / .a t,a, t,e rxt.rl- ^[l&, "i" * a]ut iuLI !(: JE ,rV ,l

Lr" r' 
ov))

:iv;*:(; $: iri 4 'e i? j ; $;;r'i ;rir ,tt, '*
PuI}.:X; rE.,"6r .tt;.y L'#t 6. i J.>t" (,

&t46

Telah menyampaikan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Muhammad

bin Rafi' (lafal oleh ibn Rafi') berkata Ishak : telah mengabarkan kepada kami

dan berkata ibn Rafi', telah menyampaikan kepada kami AMurrazzaq, telah

mengabarkan kepada kami Mu'ammar dari ibnu Thaus, dari bapaknya dari

ibn Abbas berkata : Dahulu talak tiga pada zaman Rasulullah itu menjadi

satu, begitu juga di zaman Abu Bakar r.a, serta di awal masa pemerintahan

Khalifah Umar bin Khaththab. Namun ketika orang melakukan hal itu

(mengucapkan talak tiga) secara terus menerus, Umar pun berkata :

Sesungguhnya manusia terlalu cepat mengambil keputusan di dalam perkara

yang cenderung menyusahkan mereka. Jika kita jalankan, maka aku akan

manerapkannya kepada mereka (yakni talak tiga memang jatuh talak tiga).

e o&t

h tV ,l ,* , d* ;? ihAt i 
"b 

* iY;l i.

J,*-riu.rlt aV',s:!t?V.,:l,Fll &-r,lr \fi. . .

'utbid-
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4t, i'to'pr+ 
^' 
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...Kami (Ibnu Taimiyah) telah menyebutkan hadis yang lain yang

sesuai dengannya (kasus di atas) yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad

dan lainnya dari hadis yang diriwayatkan Muhammad ibn Ishak dari Daud

ibn Hushain dari 'lkrimah dari Ibnu Abbas " Sesungguhnya Rukanah

mentalak isterinya talak tiga sekaligus, manakala ia mordatangi Nabi

Muhammad SAW, Nabi bertanya kepadanya " apakah dalam satu majelis

(satu tempat duduk) atau berbeda-beda (majalis)," Rukanah menjawab : "di

dalam satu majelis (satu ternpat duduk), maka Rasulullah berkaa :

kembalikan dia kepadanya

t, t

i.i'i I ovkil,-L'k ,-b * ;i \rur \iu ili. . .

oL

..1

*)tv.

, . 4.

{" }u ut;tr,J'i' Surb
Z t 4" ' I

uiSudl;l .litJt3u.r1

..1u

: ol.1l1Jl U65'Ft

I J;)\ Iut; '.),,ir.J J}

)liiu ruiilt;|ljl
)u ut tlil

"'Ibid.
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Jb,{t-[ Jiut *t V.Jirlt ;.i-p A,-illly; . v $'i
'* +)*it''L11"$v\,

...Apabila ia menceraikan isterinya dengan ulak tiga pada masa suci

(tidak haid) dengan satu (sekaligus) atau beberapa kalimat, seperti seorang

suami mengatakan "kamu saya talak tiga""kamu ditalak, ditalak dan ditalak,"

atau kamu ditalak kemudian ditalak, kemudian ditalak," atau "kamu ditalak

kemudian berkata 'kamu ditalak," kemudian berkata lagi: *kamu ditalak

tiga," atau "sepuluh talak," atau "seratus talak," atau "seribu talak," serta

kalimat-kalimat sernisalnya maka di kalangdl lulama salaf dala khqlaf

terdapat ada tiga pendapat, baik isteri itu telah digaulinya (bersetubuh) atau

belum. Di antara ulama salaf yang membedakan antara isteri yang telah

digaulinya dan yang belum. Menganai hal ini ada pendapat yang keempat

yang bid'ah.

6,.\;l ',

,s.Yt

t , ! 't '7 '. /'

,AU lj erbllF.: itu tl " 
dull 

" ../it \i.,llll : 
^*'4,;tla.

JP
, .. / a ..a . al . a //

d;!r r.6i "vr'sr 6i\:;l . & :,;;]lJ,\ 9! e L\ Y
1r) a a

. 6." Jfr'^$.rl[ .ry,ub ^{^Ati, *tif :f
't , ) .. , 't/" t o ' . i '";rV J, &,- $l t'rrt . !;r-bil}, 

U A $,Utii: tl : " tJLll

telaqiy.wuddin Ahnad ibn Taimiyalr al-Harrani, Mainn' FatAwa,h- 8-9. Lihar pula

kitzbaya Mojn ' Fatdwd Ibru Tainiyah datun CD Progrun Maktabah Syamilah pada

bagian : fiqn 'em wa Fa$wA Caakan k€-2 (alJshdar as-Tsfiu-)' jilid E'

huD://www.wa{feyanet/shamela Tlh b. 398.



, ,. a , ! a a a

i. i.lt :t- Fr4; ilr ,rI- ^xl slt,4'ii,a i,-.11L JIJI#

: ;tllr"r!i {t'# rte 2., t .oi,

,f ,3st2 o-* J.6z')t '*t IrJt

,,i , ,

$Ye 4t>J'ert "VL)i.
o 7, )

rrr> ,/;?a:,etit: t'\;L\

(#r# iia$ jl ,*:/

" $i$r. fir.
a

,b i. #-Y),AYr. '^;:L .,\ ju*t,-fr '$9)
t -L'I

i:I l} tl $:,-tlr a *l .'9 Os \b : ^1|:J! ajSt ;li ilti,s"'tt

"n.i';i
Pertama, talak seperti itu (seperti di atas) adalah ,rda, (dibolehkan)

dan ldzim (berlaku atau jatuh talak tiga) menurut Syafi'i dan Ahmad dalam

pendapat mereka yang lama dan ini yang dipitih oleh al-Iftarqi. Kedua,alak

seperti itu hukumnya haram, namun berlaku (atrh talak tiga). Pendapat ini

adalah pend4at Malik, Abu Hanifah dan Ahmad (dalan pendapahya yang

terakhir) yang dipilih oleh mayoritas sahabatnya (Ahmad). Pendapat ini

banyak dipilih oleh banyak dama salaf di kalangan sahabat dan ,4ri'-m'

sedargkar sebetumnya hanya diriwayakan dri sebagian meteka- Ketigo,

talak seperti itu hukumnya haram dan hanya jatuh talak satu. Pendapat ini

diriwayatkan dari satu kelompok ulama sala/ dan k:halaf dai kalangan para

sahabat seperti Zubair bin Awwarn, Abdtnrahrnan ibn Auf dm diriwayakan

""lbid.
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pula dari Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas yang diriwayatkan ada dua pendapat-

Orang-orang sesudah mereka pun banyak mengikuti pendapat ini, seperti

Thawus, Khalas ibn Amru, Muhammad ibn Ishak, serta pendapat Daud

(mazhab zhahiri) dan mayoritas sahabatnya yang diriwayatkan dari Abu

Ja'far ibn Ali ibn Husein dan puteranya Ja'far ibn Muhammad. Oleh karena

itu sebagian ulama syi'ah berpegang pada pendapat ini. Pendapat ini juga

menjadi pendapat para sahabat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad ibn Hanbal.

Adapun pendapat Keempat, adalah pendapat yang dikemukakan sebagian

golongan mu'tazilah d- #'ah, hanya mja tidak diketahui srmrbernya dmi

seorang ulama salaf sau pun yaitu pendapat yang mengatakan bahwa talak

seperti itu (seperti di atas) tidak b€rlaku satu pun (tidak terimplikasi apapun).

zz 22 , , . , I a a , /'

;uu .-p';p I 
,.iJjtt iKt {a J'1 gitt Ji " tlgtt ' D()

a/
. a , , . t I I t 

-.)o

-etu' &t t;-.ir;uurJi \xi ri, &3".xri g,/), q'^xrajt,
,,, d 1 , , I

A'fr, \\ ',G 
u,'s;ri yi i r11' s..t atliryi\

. ,. , , 'L
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Pendapat ketiga adalah p€ndapat yang ditunjukkan (sesuai) dalam

Kitab (Alquran) dan Sunnah. Setiap talak yang disyari'atkan Allah dalam

Alquran terhadap isteri yang telah digaulinya disebut talak ral 'r. Allah tidak

pernah mensyari'dkan bagi seseofimg untuk mentalak tiga sekaligus (an

yuthalliqa ats-tsalasa jaml'an) dan tidak mensyari'atkan baginya untuk

mentalak isterinya yang telah digauli secara bd'in,lettpi apabila mentalak

'*lbid.
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isterinya sebelum ia menggauli isterinya, maka ia tercerai secara ba'in darr

apabila idahnya telah berakhir, maka isteri tersebut tertalak secara bA'in dari

suaminya.

B. Pembahasan dan Analisis

l. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Talak Tiga Sekeligus

Apabila melihat kembali pemikiran Ibnu Taimiyah khususnya tentang

pengucapan talak tiga secara sekaligus di atas, tampaknya pemikiran yang

dilontarkannya ini bukan persoalan yang bam. Ia hanya menganukakan dan

menguatkan kembali pemikiran-pemikiran para pakar hukum Islam (fikih)

terdahulu (sala/) untuk diterapkan pada zamannya.

Sebutn mrjaddid yang diberikm kepada Ibnu Taimiyah ini

khususnya berkaitan dengan pengucapan talak tiga sekaligus bukan diartikan

bahwa Ibnu Taimiyah melahirkan pemikiran yang baru sama sekali. Namun

sebutxr mujaddid yarg ditujukan kepada Ibnu Taimiyah ini adalah karena

usahanya untuk mengembalikan praktik-praktik keagamaan kepada pesan

normatif Nabi Muhammad SAW (hadis) yang shahih dan pemikiran-

pernikiran klasik (salf) yang shalih.

Dikatakan dalam bahasa lain bahwa upaya yang dilakukan Ibnu

Taimiyah adalah untuk menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam yang

benr-bena bersumber dai Rasulullah dan para salubat. Salah satu faktor

yang memotivasi Ibnu Taimiyah ini adalah karena banyaknya

kesalahpahaman masyarakat Muslim termasuk pula orang-orang yang

dipardang pakar terftadap praktik yarg dilakukan Nabi dan pra sahabat serta
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dalam memahami karya-karya para pakar terdahulu. Akibat dari

kesalahpahaman ini akhirnya menimbulkan praktik-praktik yang jauh sekali

menyimpang dari ajaran mumi yang diridhai Allah SWT. Bukti sernua ini

dapat dilihat kembali dalam pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa dalam

menjatuhkan talak secara sekaligus tidak terlepas dari beberapa pendapat

paa pakar terdahulu.

Sebelum mengemukakan status suatu hukum khususnya tentang

menjahrhkan talak tiga, terlebih dahulu Ibnu Taimiyah mengemukakan

beberapa pendapat para pakar terdahulu. Setelah itu, Ibnu Taimiyah

kemudian mengkonsentrasikan pemikirannya dengan memilih di antam

beberapa pendapat yang menurutnya sesuai dengan Alquran dan hadis.

Sebagaimana yang telah dikernukakan sebelumnya beberapa pendapat

tersebut adalah bahwa pendapat pertama sebagaimana menurut Syaf i dan

Ahmad dalam pendapat mereka yang lama bahwa talak seperti itu dibolehkan

dan dipandang jatuh talak tiga. Berbeda dengan Mali( Abu Hedfah dan

Ahmad dalam pendapatnya yang terakhir serta diakui oleh mayoritas

sahabatnya bahwa talak seperti itu hukumnya haram, namun tetap dipandang

jatuh talak tiga. Ketiga, talak seperti itu hukumtya haran dm harya jatutt

talak satu. Adapun pendapat keempat, adalah pendapat yang dikemukakan

sebagian golongan mu'tazilah dan syi'ah. Menurut Ibnu Taimiyah persoalan

yang ada pada pendapat keempat ini adalah kaena tidak dik€tahui dari mana

sumber pendapat ini, sementam melalui penelitian yang dilakukan Ibnu

Taimiyah tidak ada seorang pun dari ulama sal4f, terlebih dalam Alquran
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atau pun sunnah yang mengatakan bahwa talak seperti itu tidak berlaku satu

pun (tidak terimptikasi apapun). tsr

Melalui uraian di atas, Ibnu Taimiyah kernudian memilih fndapat

ketiga- Kendati pun pendapat ketiga ini masih menyatakan haramnya

melakukan talak tiga secara sekaligus, namun setidaknya talak tersebut tidak

menjadi talak tiga pula atau sana sekali tidak terjadi talak, te{api hanya jatuh

pada talak satu. Hal ini menurut Ibnu Taimiyah hanya pendapat seperti inilah

yang lebih mendekati bahkan yang ditunjukkan oleh Alquran dan hadis Nabi

bahwa pada dasrnya talak antara suami dan isteri itu hanya ada tal ak rai'i.

Selanjutnya apabila hasil dari pemikiran lbnu Taimiyah dikaji melalui

ilmu nshil fikil1 tampaknya ada beberapa metode yang digunakan Ibnu

Taimiyah dalam mengi.t iz bathkan kasus talak tiga ini. Setidaknya dalam

penelitian ini ada dua metode yang digunakan Ibnu Taimiyah, yaitu metode

kajian pemahaman kebahasaan (qa'idah ushuliyah lughowiyyah) dan

melode torjih. Kedua metode ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Metode kajirn pemahaman kebahasran dan Pendapat Para Pakar
Islam (Ulame)

Dalam menguatkan pendapatrya, Ibnu Taimiyah kembali menggali

nas normatif Islam yairu Alquran. Dalam Alquran tersebut Ibnu Taimiyah

memahami Q.S. al-Baqarah [2]:229, khususnya pada lafal ;l€-;" (manatdni)

yang sebenarnya menunjukkan @ilalah) kepada talak ra7'i' dalam Kitab

Majm ' lbntTaimiyah berkata :

lt'lbid
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"' ... ;[ilt jUUt : .p;f ;[3
(r.rti.r. df.i.lt 1, maka sesungguhnya jelas bahwa talak yang disebutkan

itu adalah lalak raj'I yarrg di dalamnya masih ada hak suami untuk rujuk.

Lafal olt-r itu adalah satu sesudah satu sebagaimana apabila ada orang

berkata : bcrtasbihlah dua kali, atau tiga kali atau seratus kali. Sudah pasti

bahwa yang dimaksudkan di situ adalah membaca tasbih seperti ,tl ;t1-'

,itl drt5+- satnpai sempumanya bilangan yang ditentukan. Bertasbih itu tidak

bisa terjadi itu kecuali sekali dan Allah sendiri tidak berfirman : talak adalah

dua kali talak

Menurut Ibnu Taimiyah, lafal lJtv di atas sebenarnya menunjukkan

bahwa talak tersebut mesti dilalrukan secara bertahap dan dalam waktu yang

berbeda itu pun sebagaimana yang diungkapkannya dalam pemikiran lbnu

Taimiyah sebelumnya bahwa selain secara bertahap juga setelah habis masa

idahnya. Apabila talak tenebut dilakukan secara bertahap dan pada waktu

yang berbed4 namun idahnya belum selesai, maka ini pun dikatakan tatak

haram atau bid'ah. Terlebih lagi apabila diucapkan secara sekaligus.

"'lbid.h.4ol.
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Pe.mikiran Ibnu Taimiyah ini apabila dikaitkan dengan pemikiran para

mufassir di zaman kontemporer ini, tampaknya tidak sedikit yang sependapat

dengan ibnu Taimiyah. Salah satunya seperti Hasbi ash-Shiddieqi yang

mengatakan bahwa talak itu mesti dilakukan secara satu satu, bukan dua atau

tiga sekaligus. Adanya pensyari'atan seperti ini adalah agar bekas suami dapat

melakukan rujuk kembali dengan bekas iseri yang telah ditalaknya.

Mayoritas para pakar hukum Islam (fikih) pun, lanjutrya" menyepakati

bahwa talak syar'i atau disebut sesuai syari'at adalah talak yang dijatuhkan

satu kali satu kali. Makna yang tepat unhrk lafal "manotdnf itu adalah sekali

sesrdah sekali (satu satu). Oleh karena itu menurut Hasbi, menjatuhkan talak

secara sekaligus hukumnya bid'ah dan haram. 
ls3

Begitu juga Quraish Shihab, ia mengernukakan bahwa Srlrat al-

Baqarah ayat 229 di atas menunjukkan bahwa talak yang dapat dirujuk itu

sebanyak 2 kali. Jumlah 2 kali itu bukan yang dimaksud 2 perceraian 1otdt") ,

tet4i apabila dilihat dari redaksiny4 ayat tersebut sebenfinya telah mernberi

kesan bahwa 2 kali itu adalah 2 kali dalam waktu yang berbeda Maksudnya

adalah adanya tenggang waktu antara talak pertama dan talak kedua yang

tentunya dapat pula dipastikan bahwa talak tersebut tidak bim janrh sekaligus

baik talak dua atau pun talak tiga. Talak seperti ini telah berlaku pada zaman

Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Abu Bakar ra. rsa

diakui pada masa khalifah Umar bin Khaththab r4 praktik yang

dilakukarmya tampak berbeda dengan Nabi dan Abu bakar ra. Ia justru

'53T.M. Hasbi ash-shiddieqy, Tafsir al-Qur'anul Maiid,h. 194396.
reMuhammad 

Quriash Shihab, Tofsir ol-Mishbdh,h. 460.
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menerapkan apabila ada orang yang menjatuhkan talaknya secara sekaligus,

maka jatuhlah talaknya sebanyak bilangan yang ia ungkapkan. Misalnya

seseorerg menjatuhkm talak kepada isteri dengan uangk4an talak tiga maka

jatuhlah talak tiga. Namun kebijakan ini timbul karena didorong adanya

keinginan untuk memberikan pelajaran kepada laki-laki (suami) yang dengan

mudah mengucapkan talak tiga tersebut.lss

Hal seperti ini juga telah diungkapkan Ibnu Taimiyah dalam

pemikirannya di atas. Dalam Islam, tidak adanya talak tiga secara sekaligus

ini juga dikuatkan oleh sebuah hadis yang walaupm ffifat nouquf$erhenti

pada sahabat) sebagai berikut :

Et, t Jv) v;t'i;-,,!J\3

s(y,tv,i*4V 8) ,J] ij)t'* \3'),

\ir .\->

, a". 12
'"i;t j $;.lj"t.I3.r.6tit ,4fuJ;\A.)* JEf>[ 'l:,lr'Jtilb're

9".u
t 7/ t . z. i 4 t .
r-.^., ) ftetfl +. I

u

a
)a

liy; t< ,/) ,|b, dt r;; nr )i' *jc iYtit

''. (d--, ,\) :& l\;:,\t V ;\*)t ')b;ti 
^i i| u(

... Ibn Abbas berkata: dahulu talak pada zaman Rasulullah SAW dan

zaman Abu Bakar serta dua tahun dari pemerintahan Umar, talak tiga
itu hanya dihitung talak satu. Maka Umar ibn Khaththab
sesungguhnya orang-orang terlalu cepat mengambil keputusan di
dalam perkara yang cenderung menyusahkan mereka. Jika kami
jalankan, maka aku akan marerapkarurya kepada mereka (yakni talak
tiga memang jatuh talak tiga). (H.R. Muslim)

"tlbid.
'*Abi Husri, Muslim ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, Shai&

Mrslim, Semarang-lndonesia: Toha Pura, Tth, h. 269.
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Dalam karya para pakar hukum Islam (fikih) kontemporer salah

satunya Sayyid Sabiq yang tampaknya juga menyetujui pendapat Ibnu

Taimiyah di aas. Menurut Sayyid Sabiq, para ulmra sepakat bahwasanya

suami dilarang mentalak istrinya dengan talak tiga kali sekaligus atau dengan

mengucapkan tiga kali kata talak berturut-turut dalam masa satu kali suci.

Alasan ulana seperti yang dikatakarmya "dalah 
jika suami menjatuhkan talak

tiga kali sekaligus berarti ia telah melampaui ketentuan Allah dan menutup

pintu untuk rujuk serta bertemu lagi di saat ia menyesali perbuatannya. Oleh

karena itu dijadikannya talak b€akali-kali adalah rmtuk merrberikm

kesempatan rujuk di waktu menyesali perbuatannya, sebab orang yang

menjatuhkan cerai tiga kali berarti telah menrgikan isteri setidaknya dilihat

dari talaknya itu temyata menjadikan isterinya itu sebagai orang yang tidak

sah untuk dirinya. 157

Lebih lanjut menurut Sayyid Sabiq, hal itu telah menyalahi firman

Allah surat al-Baqarah [2]:229. Menurutnya mengenai pemahaman ayat itu,

bahwasanya dua kali (Ot5-r) dan beberapa kali 1otr.) menurut bahasa

Alquran dan hadis, berarti sekali sesudah sekali. Jadi jika dua kali dan

beberapa kali dikumpulkan dalam satu kali saj4 berarti melanggar hukum

Allah dan ketentuan Alquran. rs8

Terkait dengan riwayat tentang talak tiga di masa khalifah Umar,

menurut Sayyid Sabiq apabila dilihat dari sabab al-wurud-ny4 ada riwayat

yang mengatakan bahwa Umar telah menetapkan orang yang mengucapkan

iiiT;tot^ra' r ,o os-Sunnah, )itidtt,h.2e8'
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talak tiga terhadap isterinya secara sekaligus dengan status hukumnya pun

jatuh talak tiga Hal dijadikan Umar sebagai hukuman dan pelajaran bagi

masyarakatnya agr dengm demikian masyrakat muslim tidak memainkan

kata talak dengan ucapan talak tigas sekaligus. Lebih lanjut dikatakan bahwa

hal demikian adalah ijtihad Umar sendiri. Karena beliau bertujuan untuk

mernbina kepentingar tmrrmt dan kernaslahatan umurn yang dipandangnya

tepat.lse

Selanjutnya Sayyid Sabiq juga mengemukakan alasan golongan yang

menganggap talak tiga sekaligus addah tidak sah sama sekali karena talak

seperti itu hukumnya Did'ai. Menurut mereka talak brd'afr adalah sia-sia

belaka- Ibnu Qayyim pun yang menguatkan pendapat gurunya (Ibnu

Taimiyah) ini manyatakan bahwa orang ymg menjatuhkan talak tiga

sekaligus adalah salah satu b€ntuk perbuatan dalam mempermainkan kitab

Allah. Disebut demikian, karena menyalahi ketentuan talak yang benar dan

menginginkan apa yang tidak dikehendaki Allah. Allah menghendaki

seseorang mentalak sekali (talak satu) dan kemudian apabila ia masih tertarik

unhrk membina rumah tangga dengan mantan isterinya itu, maka dapat rujuk

pada istrinya. Kernudian mentalaknya lagi apabila ia menghendaki, kernudian

ia tidak boleh lagi melakukan rujuk sesudah itu yaitu setelah talak tiga yang

terakhir dijatuhkan. 160

Hal itu juga sesuai dengan apa yang dikemukakan penulis dalam bab

dua bahwasanya tzlak bid'ah adalah tertolak dan tidak sesuai dengan

tt"lb'd.
t@tbid h.3oo.
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peraturan-peratuan di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi tersebut ia menyatakan bahwa talak 6id'i adalah terlarang.

b. Mctode Taffi l51s frirniyrh

Berdasarkan hasil pembacaan tentang model berpikir Ibnu Taimiyah

mengambil suatu keputusan hukum, khususnya tentang talak tiga sekaligus

ini tampaknya apabila dilihat dri kajian ushul fikih, Ibnu Taimiyah

menggrmakan metode tar11h. Metode ,ary-rl diartikan para pakar ruirl fikih

sebagai sebuah penguatan terhadap satu dalil dengan dalil lainnya yang

sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan car:a kompromi (al-jam'u wa ar

taufiq).t61

Empat pendapat yang dikemukakan Ibnu Taimiyah sebelumnya itu

adalah bertentangan antara satu dengan yang lain, ada yang menyatakan

bolehnya dan jatuhnya talak tiga apabila diucapkan secara sekaligus, ada pula

yang menyatakan haram dan janrhnya talak tiga apabila diucapkan secara

sekaligus. Pendapat lainny4 menjatuhkan talak tiga secara sekaligus adalah

diharamkan dan talaknya pun hanya dipandang jatuh talak satu. Berbeda

dengan yang lainnya adalah pendapat keempat yang memandang apabila ada

seseoftmg yang mengucapkan talak tiga sekaligus tidak berakibat jamhnya

talak dan tidak pula berakibat pada haram atau mubahnya pengucapan

tersebut.

Melalui pertentangan tersebut lbnu Taimiyah mengkaji kembali

dasar-dacar yang digunakan masing-masing pihak yang bertentangan. Hasil

r6rNasrun Haroen, Ushut Fiqh /, Jakarta: Logos, 1996, h. 195. Lihat pula dalam
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh l,lalartu: Logos, 1997, h. 259.
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'6tAbdul Wahhab Khallaf, Kaidoh-Kaidah Hukun tslam : Ilmu ushulul Fiqh, alih
balusa oleh Noer Iskandar al-Barsany dkk dari kitab asli yang berjudul ..'tlm Ushul al-Fiqh-,
Jatarta Raja Grafindo Persad4 2002, h- 34E- Lihat pula dalam Mukhtar yahya. Dusar
Dassr Pembinaan Hukum Fiqh Islani,Brandung: Alma'arif, 1993, h. 373.

dari kajian ini, tampaknya Ibnu Taimiyah menggunakan metode ,arJr, untuk

mengetahui dalil dan p€mikimn yang lebih mendekati kebenaran. Metode

yatg digrmakan Ibnu Taimiyah ini tarnpaknya bukan orisinil Ibnu Taimiyah,

namun ia hanya menggunakan secara "siap saji" terhedap metode-metode

yang telah ditawarkan para pakar ushill frkih sebelumnya.

Kendati demikian, upqfa yang dilakukm Ibnu Taimiyah ini tetap

dipandang sebagai hasil ijtihadnya. Sebab sebagaimana yang diketahui

bahwa ijtihad adalah mengerahkan suatu kemampuan untuk menggali suatu

permasalahan hukwn unhrk mearcmukan solusi hukum pada persoalan

tersebut,r@ tentunya hal seperti inilah yang digunakan Ibnu Taimiyah. Iajuga

mengerahkan segenap kemampuannya untuk menemukan solusi terhadap

persoalan talak tiga sekaligus dengan cara mencari yang terkuat di antara

dalil dan pemikiran yang kuat.

Persoalannya hanyalah bahwa derajat ijtihad lbnu Taimiyah ini

berbeda dangan ijtihad yang dilakukan para pake ustnTl frkih pernbangm

mazhab. Model ijtihad Ibnu Taimiyah ini apabila dikonsultasikan kembali ke

dalam ilmu ushnl fikth tampaknya dapat disebut sebagai ijtihad thathbiqi.

Mentrrut Abu Zahrah, ijtihad thathbiqi ini adalah bukan rmtuk manggali dan

menemukan hukum-hukum syarak, tetapi menerapkan hukum hasil temuan
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'u'Abu Zahrah, lJshnl al-Fiqh, Kairo: Dar al-Fik al-Arabi, Tth, h. 301-302

para mujtahid lerdahulu pada kejadian, peristiwa atau problem-problem yang

muncul pada zamannya (sekarang). 163

lililtad thathb@i yarg dilakukan Ibnu Taimiyah tersebut adalah

menerapkan hasil temuan para pakar asinl fikih sebelumnya yaitu tentang

pengucapan talak tiga sekaligus yang kemudian direlevansikan Ibnu

Taimiyah pada za';narrya- Namrm sebehmr manerapkan hasil ijtihad-ijtihad

tersebut terlebih dahulu dilalorkan proses pemilihan yang terkuat di antara

yang kuat atau disebut 1lrlses tarJTh. Hasil dari proses ini, Ibnu Taimiyah

manyatakan bahwa apabila ada ofimg yang mengucapkm talak tiga sekaligus,

maka hukumnya adalah hararn dan talak itu prur hanya dipandang sebagai

talak satu.

2. Relevansi Pemikirrn Ibnu Taimiyah tentang Talak Tigr Sekaligus
dengrn Zaman Sehrang

l.ahimya pemikiran Ibnu Taimiyah tersebut tidak lain hanya untuk

mengembalikan praktik fikih masyarakat muslim pada zamannya ke ajaran

mrnni Islam (tekstual-maftnsh) yaitu sesuai datgan Alquran dan hadis Nabi

yang shahih (in book). Merelevansikan pemikiran Ibnu Taimiyah dengan

zaman sekarang, tampaknya merelevansikan pula dalildalil Alquran atau

sunnah yang digrmakan Ibnu Taimiyah. Bahkan pada esensinya upaya yang

dilakukan pada bahasan ini adalah merelevansikan dalil-dalil tersebut. Sebab

sebagaimana yang diketahui bahwa model paradigma pembaharuan Ibnu

Taimiyah ini adalah morgembalikan ajaran (Faktik) Islam ke ajaran murni
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Islam. Oleh karena itu ijtihad yang dilakukannya pun termasuk ke dalam

ijtihad, tathbtqi yang bersandar pada Alquran dan Sunnah.

Apabila yag dipersoalkan adalah Alquran dan Hadis, tentmya

sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah mengakui bahwa

khususnya Alquran akan selalu relevan sepanjang zaman. Namun karena

Alquran juga memerluksr manusia rmtuk membaca dan m\mernberiket

interpretasi terhadapnya, maka Alquran pun tidak lepas dari pemahaman.

Pemahaman dan interpretasi (tafsir atau takwil) yang keluar dari pemikiran

manusia juga berbeda-beda. Hal ini besar kemrmgkinan karena pengruh

sosial budaya dan politik bahkan tradisi di lingkungan tempat tinggal

manusia tersebut.

Begitu pula dengan Ibnu Taimiyah, kendati pun ia ingin

mengembalikan ajaran Islam ke ajaran yang menurutnya mumi, namun

dalam memahami nas Alquran dan Sunnah serta pemikiran-pemikiran para

pakar salaJi, tampaknya tidak lepas dari penganrh sosial budaya dan politik

bahkan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian ide-ide yang

dikeluar{<an Ibnu Taimiyah yarg berarti hal tersebut merupakan hasil dmi

pemahaman tentunya tidak lepas dari semua itu. Berdasarkan hal tersebut,

maka yang direlevansikan pada bahasan ini adalah pemahaman tersebut,

khususnya pemahaman Ibnu Taimiyah tentang talak tiga sekaligus.

Terlepas dari faktor adanya keinginan Ibnu Taimiyah mengembalikan

praktik fikih ke ajaran yang menurutnya mumi itu, timbulnya pemikiran Ibnu

Taimiyah ini dipasikan adanya illat (motivasi) yang mendorongnya untuk



melakukan ijtihad tlnthbiqi tersebut. Setidaknya il/ar (motivasi) itu adalah

unhfi menanggapi persoalan hukum secara sosiologis (in action) yang

berkernbang pda zana.rrya. Hd ini tampak sana dengan yang dilakukan

oleh Umar ibn Khaththab yang menjatuhkan talak tiga bagi orang yang

mengucapkan talak tiga tersebut. Tindakan Umar ini hanyalah semata untuk

mernberikan pelaja'an bagi orang-orang yang cordenmg dangan mudah

mempermainkan kata talak. Selain itu, kemaslahatan kaum wanita dan rumah

tangga pun juga terjaga. Hal yang lebih penting adalah menjaga

kernaslahatan agana

Tindakan Umar itu membulrtikan adanya illat (motivasi) yang

mendorongrrya membuat kebijakan (iha{ ban, agar hukum Islam (fikih)

tetap stabil. Namrm seandai nya illat (motivasi) itu tidak ada lagi, maka

ijtihad baru itu pun tidak diperlukan lagi. Dikatakan dalam bahasa lain

apabila orang yang mempermainkan kata talak dan bahkan diucapkan sampai

tiga kali tersebut tidak ada lagl, maka penjatuhan talak tiga secara sekaligus

dan dijatuhkan pula talak tiga baginya sangat dimungkinkan tidak diperlukan

lagi. Model logika berpikir seperti ini tampak sesuai dengan kaidah asinl

fikih yang dirumuskan para pakar rrlaTl fikih sebagai berikut :

t6'v',i, $Hr \ta; i'ri:;'lJr
"Adanya suatu hukum tergantung dengan ada ata;,io*10-rlr" 1,,*-

rswahbah Zu\alli, Ushnt al-Fiqh al-tslamr, Juz l, Damaskus-suriah: Ddr al-Fik,
200 t, h. 651.
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Adapn lllat (motivasi) yang mendorong Ibnu Taimiyah sehingga

menguatkan dan menyatakan bahwa orang yang mengucapkan talak tiga

sekaligus adalah haam dan harlra dihitung sebagai talak satq selain ingin

mengembalikan ke ajaran yang sebenarnya baik berdasarkan kebenaran

dalam interpretasi Q.S. al-Baqarah l2l:229 atau pun hadis Nabi (ekstual-

rushush) juga kaena masyarakat muslim termasuk ulama dan umara pada

zamannya menampakkan sikap fanatik yang berlebihan pada mazhab. Selain

itu masyarakat muslim pada zamannya masih menampakkan taklid buta

kepada'tlama- pernerintah atau non pernerintah yang masih bertaklid.l65

Fenomena seperti ini tentunya menjadikan Islam bertambah jauh dari

kebenaran yang sesungguhnya.

Ibnu Taymiyah menyerukan aga masyrakat muslim yang mampu

dan terlebih lagi para ulama agar tidak menampakkan sikap fanatik tersebut,

justru sebenamya yang diinginkan Ibnu Taimiyah adalah agar masyarakat

tersebut mengkaji ke sumber Islam yaitu Alquran dan Smnah. Ia mangakui

bahwa Imam Ahmad lebih memahami kandungan Alquran dan Sunnah serta

kata-kata sahabat dan tabi'in daripada fuqaha lain karena segala

pernyataannya nyaris tidak ada yang bertentangan dangan teks-teks Alquran.

Namun demikian menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang tenggelam dalam

taklidnya, maka ia tidak berbeda dengan orang yang larut dalam bimbingan

t6'Klralid Ibrahim Ji ndNt, Teor i P emer intahan, h. 25 -27



hawa nafsu Oleh karcna itq lanjut Ibnu Taimiyah, cara taklid yang paling

benar adalah bermazhab kepada mazahab Nabi Muhammad SAW. 16

Bermadrab kepada Nabi Muhmmad itulah illar (motivasi) tertinggl

dalam pemikiran Ibnu Taimiyah. Sebab baik Alquran atau pun Sunnah Nabi

yang shahih telah menyatakan talak tidak dapat dijatuhkan secara sekaligus.

Kendati pun ada yang menjatuhkan seperti itu, maka hukurnrrya haram dan

talak itu pun hanya dihitung talak satu.

Islam menolak talak tiga sekaligus ini, bukan berarti Islam itu kolot,

ketinggalan zaman, tidak relevar dangan zarfii alaru tidak mernberikan

kemudahan kepada umat Islam. Sebaliknya Islam selalu relevan dengan

211sn rlqn selalu menginginkan kemudahan kepada pemeluknya. Hal ini

dibuktikan melalui firmm Allah sebagai berikut :

," .. ;Ai'A L-;-.t;fi 'A'ffr V 
-...

... Allah menghendaki kemudahan bagimq dan tidak menghendaki

kesukaran bagimu ... l6t

Berdasarkan firman Allah diakui berkaitan dengan kemudahan

menjalankan ibadah puasa- Namun apabila dicermati kembali bahwa ayat

tersebut masih dipandang rmrum sehingga dalil umum itu ptm dapat dijadikan

sebagai argumentasi pada persoalan lain, selama tidak ada dalil independent

yang membicarakan persoalan tersebut.

t6tbid h. zB-29.
rrc.S. al-Baqarah [2]: 1E5..
roDepanemen 

Agam a Rl, Alquran dan Terjemohnya,h.35.
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Kemudahan sebagaimana pada firman Allah di atas, sebenamya telah

mernbuktikan bahwa Islam selalu dapat berkomunikasi dengan setiap

perubahan za'ran dmt perkembangan pernikiran manusia Hal ini sestmi

dengan kaidah frkih yang dirumuskan para pakar fikih sebagai berikut :

'*.s(jbr\at JF.U "^<:irr;;$ f.*4 v<)(:{, C'#
Perubahan suatu fatwa dan perbedaarnya tergantung dengan

perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan.

Kendati Islam menoima segala perubahan karena semua ifu adalah

unnrk memberikan kemudahm kepada rmrat manusia nanrm kernudahm ddl

dengan alasan perubahan zaman tersebut bukan berdasarkan hawa nafsu.

Tetapi tujuan utama dari kemudahan pada ayat di atas adalah kemudahan

yang seknamya sesuai dengm tuntunm dan tmtutan Alquran serta

bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia yang

meyakini Islam sebagai agamanya

Berdasarkan hal ini, maka pengucapan talak tiga sekaligus dipandang

haram dan hanya janrh talak satu perlu kembali dikonsultasikan kepada salah

satu kaidah fikih sebagai berikut :

.a
"o e/i,Jt*iJ)t *,,v\ij,

Menolak pelbagai kenrsakan lebih utama (lebih didahulukan)

daripada mengambil pelbagai kemaslahatan.

l@lbn 
Qayyim al-Jauziyfah, I'ldm al-Muawoqqi'in 'qn Rabb ul-'ilomin, Jilid ll,

Juz lll, Kairo: Dar al-Hadis, 2002, h. 5.

''"I.M. Hasbi ash-shiddieqy, Fatsdah Hukun /s/az, Semarang: Pustaka Rizki
Putra,200l, h. 310. Lihar pula dalam Mukltar Yahy4 et. al., Dosar-Dasar Pembinoon, h-
4E6.
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Mencermati frersoalan di atas, tampaknya tidak ditemukan lagi pada

zaman sekarang adanya kemaslahatan untuk masyarakat muslim yang

menjatuhkm talak tiga secra sekaligus dan dijatuhkar pula talak tersebut

sebanyak talak tiga. Justru dengan talak tiga sekaligus itr:, mendatangkan

kemudaratan bagi keluarga masyarakat muslim. Hal ini disebabkan, dengan

adanya talak tiga terlebih lagi diucapkan secaa sekaligus itu matjadikan

masyarakat muslim tidak bisa memperbaiki kembali rumah tangganya yang

pemah hancur, karena pasangan suami dalam masyarakat muslim tidak bisa

mengadakan akad baru sebelum mattan isterinya menikah dengan lakiJaki

lain. Hal ini pun di antara mereka harus ada melalorkan hubungan dan baru

kemudian apabila tidak terdapat kecocokan mereka bercerai tanpa adanya

paksaan atau permintaan dri suami pertama.

Perjalanan yang sangat panjang untuk memperbaiki kembali rumah

tangga suami isteri datarn masyarakat muslim ini begitu sulit dan harus

menernpuh pelbagai prosedur yang ditentukan dalam agama. Selain itu, anak-

anak yang merupakan hasil pemikahan mereka pun cenderung terabaikan,

sehingga masa depan anak-anak ini pun tidak dapat direncanakan dengan

baik.

Permasalahan seperti di atas, apabila dibandingakan antara

kemudaratan dengan kemaslahatan yang diperoleh tampaknya yang lebih

besa adalah kernudaratannya. Kemudaratan tersebut adalah sebagaimana

yang telah dijelaskan, sementara kemasalahatan yang diperoleh hanya

bersifat sementara dan hal itu pun hanya dirasakan salah satu pihak baik
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suami atau pun isteri. Mempertimbangkan keadaan ini, tampaknya dapat

dikatakan bahwa orang yang mengucapkan talak tiga sekaligus hanya

dihitung talak satu lebih besr manfaatnya daripada dihitung talak tiga kaena

dengan demikian ia juga menolak kemudaratan yang lebih besar sebagaimana

yang telah dijelaskan.

Dargan danikian dapat pula dikatakan bahwa pernikiral Ibnu

Taimiyah yang menyatakan bahwa orang yang menjatuhkan talak tiga hanya

dihihmg talak satu masih dan lebih relevan untuk kondisi masyarakat muslim

di dunia Islam. Pernikiran Ibnu Taimiyah ini sangat patut dihargai dan

dipertfunbangkan kembali dalam perumusan Undang-Undang Hukum Positif

Islam, khususnya di tndonesia Oleh karena itu diharapkan kepada pihak

yang berwenang terutama majelis hakim Peradilan Agama di Indonesia

apabila ada orang yang mengajukan permohonan perceraian talak dge

sekaligus agar diputuskan menjadi talak satu. Sebab, sebagaimana yang telah

dikatakan bahwa kernudaratan dtri talak tiga ini lebih besa dari pada

manfaatnya bahkur hampir tidak ada manfaatnya.

Peradilan agama dipandang penting untuk memperhatikan dan

mempertimbangkan serta mernbandingkan antara kernaslahatan dan

kemudaratan tersebut, karena hal ini adalah sebagai kewajiban peradilan

agama. Dipastikan pula, apabila kewajiban ini kurang diperhatikan atau

bahkan dilalaikan akan berakibat dosa besar bagi hakim peradilan agama' Di

sinilah pentingnya semur pihak terkait unnrk memperhatikan salah satu

kaidah fikih sebagai berikut :
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O)4t"' .'^A;)\,.L;i"4St ;, ,V'1t
"Dalam mengambil suatu kebijakan/keputusan pemimpin itu harus

melindungi kemaslahatan rakyatnya (yang dipimpinf'.

Majelis Hakim Peradilan Agama dalam kaidah di atas dapat dikatakan

sebagai pemimpin yang mestinya memutuskan segala perkara yang menjadi

wewenalgrya dengan penuh dan mernperhaikan serta melindungi

kemaslatan orang-omng yang berperkai?. Dalam hal ini kasus talak tiga

hendaknya dianggap satu kali talak, karena dengan menjatuhkan talak satu

dipastikar adanya kemaslahatan yang banyak di dalamnya sekaligus menolak

kemudaratan yang lebih besar seperti tidak adanya kesempatan untuk

merenungi perpisahan, tidak adanya pula kesempatan untuk melakukan

adanya introspeksi diri antara suami istri rmtuk rujuk kembali dan

menciptakan lagi kehidupan rumah tangga yang relah pemah dibina dengan

penuh pelajaran hidnp. Semoga bermanfaat. Amin.

'?'A. Jazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum lslam dalom

Meryelesaikon Mosalah-Masalah yang Praktis, Cet- 1., Jskarts: Prenada Media Group, 2006'

h. 147. Lihaljuga Asymuni Rahman, Qaidah-Qaidah Fil<i\ Jakarta: Bulan Bintang 1976' h'

50.
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BAB V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa talak tiga sekaligus hukumnya

haram dan dipandang hanya jatuh talak satu. Pendapatnya ini bersandar

pada pendapat pra sahabat dan tabiTn bark salof ma,qun khalof-

Menurut Ibnu Taimiyah talak yang disyariatkan dalam hukum Islam

adalah talak raJ'i yang terdapat pada talak untuk pertama kali dan kedua

kali.

2. Pandangan Ibnu Taimiyah ini dipandang relevan dengan zaman

sekarang. Pendapat seperti ini sebenamya untr:k menghindari

kernudaratan yang lebih besar yang tentmya akan merugikan kedua

belah pihak baik mantan suami maupun isteri. Dipandangnya talak tiga

sekaligus sebagai talak satu, tentunya juga mendatangkan manfaat yang

besar pula. Mereka masih memiliki kesempatan supaya dapat rujuk dan

memperbaiki rumah tangganya yang sempat hancur serta mereka pun

dapat introspeksi diri demi kebaikan dan kelestarian rumah tangganya.

B. Sann-Saran

1. Disarankan kepada para suami agar tidak menjatuhkan talak terhadap

istrinya dengan sekehendak hati, emosional, dan tanpa pe(imbangan

yang matang. Oleh karena apabila adanya kehendak melakukan talak,

maka diharapkan para suami mengucapkan talak dalam bentuk talak

8',t
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raj'i (dak satu dan talak dua, bukan talak tiga sekaligus). Hal ini

dimaksudkan agar penyesalan yang mendalam dapat dihindari, sehingga

suami isteri pun masih dapat melakukan rujuk mtuk memperbaiki

rumah tangganya. Berdasarkan hal ini, baik calon pasangan suami istri

atau pun pasangan yang telah berumah tangga diharuskan mempunyai

ilmu yang cukup tentang hidup berumah tntp agr dapd menjalani

kehidupan rumah tangga dengan baik dan tenteram serta bahagia

Disarankan kepada suami dan isteri yang berencana melakukan talak

agr menggrmakan hasil produk pemikiran para pakar hukmt Islam

(fikih) yang relevan dengan zaman sekarang. Pengadilan Agama dapat

dimanfaatkan unlrk mempertimbangkan hukum yang relevan dengan

zaman sekarang. Sebab melalui Pengadilan Agam4 proses talak dan

hasil putusan hakim terhadap proses talak tersebut semuanya tercatat

dan terdokumentasi yang akhimya menimbulkan kekuatan hukum yang

tetap. Semua ini tidak lain adalah bertujuan untuk mendatangkan

kemaslahatan dan menghindari kemudaratan khususnya kepada suami

isteri yang melakukan talak dan secara umum kepada seluruh

masyarakat muslim.

I
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RIWAYATHIDT]P:

l. Nama

2. Tempat Tanggal Lahir

3. Jenis Kelamin

4. Agama

5. Alamat

6. Peke{aan

5, Nama Orang Tua

CURRICI]LUM VITAE

: RAHMANTO.M

: MUARA MARUWEI II, 14 JIJNI 1982

: LAKI-LAKI

: Islam

: Jl. Atak Majidi Rt.ol No.l2 Muara Laung II

Kec.Laung Tuhup Kab.Murung Raya 7391 I

: Anggota DPRD Kab.Murung Raya 2009 - 2014

: a- Ayah : MUHIDIN, I.g (ALM)

b. Ibu : SETIANI

: DINA MAIJLIDAH,S.HI

: M.FADHIL AKBAR RAHMANUDIN

RIWAYAT PENDIDIKATI:

l. SDN MUARA LAUNG II, lulus tahun 1995.

2. MTsN LAUNG TIJHUP, lulus tahun 1998.

3. MAN LAUNG TUHUP, lulus tahun 2001.

ORGAIIISASI:

A. INTRA KAMPUS

l. Wakil Ketua DPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) STAIN palangka

Raya Periode 2002 - 2003

2. Sekretaris Jendral BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) STAIN

Palangka Raya Periode 2003 - 2004

3. Presiden Mahasiswa STAIN Palangka Raya Periode 2004 - 2005

6. Nama Isteri

7. Nama Anak



B. EKSTRAKAMPUS

l. Ketua Bidang Pengkaderan dan Organisasi PMII ( Pergerakan

Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat STAIN Palangka Raya

Periode 2001 - 2002

2. Ketua Umum PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam lndonesia)

Komisariat STAIN Palangka Raya Periode 2002 - 2003

3. Wakil Ketua I PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Cabang

Kota Palangka Raya Periode 2004 - 2005

4. Anggota Kaderisasi dan Keanggotaan KNPI ( Komite Nasional

Pemuda Indonesia) Kota Palangka Raya Periode 2006 - 2008

5. Ketua Persiapan Pembentukan IPMA -MURA (Ikatan Pelajar

Mahasiswa Murung Raya) di Palangka Raya Tahun 2005

6. Gerakan Mahasiswa ( GEMA) Kota Palangka Raya Tahun 2004 - 2005

ORGAITIISASI PROFESI:

I . Wakil Sekretaris GAPENSI (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional

Indonesia) Kabupaten Murung Raya Periode 2008 - 2012

ORGANISASI POLITIK:

L Koordinator JAMPI ( Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu) PILPRES Kota

Palangka Raya Tahun 2()04

2. Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB ( Partai Kebangkitan Bangsa )

Kota Palangka Raya Tahun 2004

3. Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW

- PKB) Provinsi Kalimantan Tengah2005 - 2007

4. Sekretaris Caretaker DPW PKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008

5. Ketua Umum Partai Matahari Bangsa (PMB) Kabupaten Murung Raya

Periode 2008 - 2013

RIWAYAT PEKERJAAN :

L Direktur CV. SAUDARA JAYA BERSAMA Tahun 2007 - 2009



2. Komisaris FI. PAMBELUM KARYA BERSAMA Tahun 2008

Sekarang

PELATIIIAN - PELATIHAN :

l. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Dasar (PKMD) Se - Kalteng yang

dilaksanakan oleh BEM STAIN Palangka Raya Tahun 2002

2. Pelatihan Kader Dasar (PKD) Tingkat I Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia (PMII) Kota Palangka Raya Tahun 2003

3. Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) Tingkat I Pergerakan Mahasiswa Islam

Indonesia @Mll) Kota Palangka Raya Tahun 20(X

4. Pelatihan dan Orientasi Tugas Intra Kampus STAIN Palangka Raya Tahun

2004

5. TOT (Training Of Trainer) Penyuluh Narkoba Tingkat Nasional di Jakarta

yang dilaksanakan oleh YCAB (Yayasan Cinta Anak Bangsa) dan IPNU (

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Tahun 2005

6. Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh AKSNDO ( Asosiasi

Kontraktor Nasional Indonesia) Tahun 2007

7. Pelatihan Jasa Konstmksi dan Sertivikasi Perpipaan dan Air Bersih yang

dilaksanakan oleh ASTTI (Asosiasi Tenaga Terampil Indonesia) di Palangka

Raya Tahun 2008

8. In House Training Orientasi Profesionalisme Parlemen Daerah dan BINTEK

Tugas Pokok dan Fungsi DPRD 2009 - 2014 di Jakarta Tahun 2009

Palangka Raya Oktober 2009
Yang Membuat

RAHMANTO. M
NIM. 0t0 2l I 0160



IJNIT PEI,1\YANAN BAHASA
SEKOI,I\H TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

Alarnal Jl. G.Obos Kompleks Islamic CenEe TelP. (0536) 3226356 F8x 3222105

Kalimantan 731t2

SURATKETERANGAN
No.(,/UPB-STAIN/ x 2009

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Unit Pelayanan Bahasa

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa abstrak

atas:

Nama : R/Htnl*Nfo'm
NIM : ot?.ett.o6o
Jurusan I Slon'ql Qnwn n- syrsnytn)

Telah diperiksa dan direvisi terjemahannya guna memenuhi perq'aratan pendaftaran

ujian skripsi dengan judul:

rru*E il6* SEFrucUs

OrLrr\ PERE?EET,F tBN(t Titnt yb,1

Dernikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan

sebagaimana me$inya.

Raya, Z- tt' 2009
t Pelayanan Bahasa,

S "4-,._

M.
9560203 199003 I 0001



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOI.AH TINGGI AGAMA ISI.AM NEGERI

(STAIN) PAI.ANGKA RAYA
]URUSAN SYARI'AH

Alamat rl, G. Oto6 Kqrpad( lCrmh Ccnbr Tdp. (0536) IX47, 26356. 2!t3E F.x 22105 F.lid€ R.F 73tf2

Nomor : Sti.l5.6/PP.00.9/ 171Ln008 Palangka Raya, 2l Oktober 2008
Lamp. :

Hal : Penyesuaian Pembimbine
Kepada
Yth. Saudari RAHMANTO. M
(NIM. 010 2l I 0160)
di -
Palangka Raya

Assalonu'alaikunr llr- llb.

Seteiah memperhatikan dan memp€rtimbangkan surat saudari tentang

permohonan penggantian pembimbing II (Drs. Sadiani, MH) karena yang

bersangkutan melanjutkan ke 53, dengan judul : *PENGUCAPAN TALAQ

TIGA SEKALIGUS MENURUT IBNU TAIMIYAH''.

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing Skripsi saudara adalah :

l. MUNIB, M.Ag sebagai pembimbing I

2. ABDUL HELIM, MSI sebagai pembimbing II.

Untuk itu kami persilahkan Saudara saegera berkonsultasi dengan

Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. W.

An. Ketua STAIN
ur Sya.i'

D MHIR S

P. 150 3l l 340

Tembusan :
l. Yth. Ketua STAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak MUNIB, M.Ag sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak ABDUL HELIM, MS[ sebagai pembimbing Il;
4. Mahasisrva yang bersangkutan;
5. Arsip.

r

!



PANITIA SEMINAR PROFOSAL
SEKOI.AH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIII) PALAI{GKA RAYA

Atsr*t. G Obc Komdck lC dc Gen!,s Tdp. (oEf) 39{42 285q

Dengan ini diterangkan bahwa:

Nama

NIM

Jurusan/Prodi

Judul Proposal

SURAT KETERANGAN

: RAHMANTO.M

: 010.211.0160

: Syari'ah / AHS

: TALAK TIGA SEKALIGUS MENTJRUT IBNU TAIMIYAH

Yang bersangkutan telah melaksanakan Seminar Proposal pada bulan Mei 2008,

dan dinyatakan dapat diterima-

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Palangka Raya, 16 Juli 2009
;N,c Panitia,

{l Y

c
*t;

il

I
MH

.19681201 200003 r 003

Nomor: 29|P-SP/STAINfVIV2009



DEPARTE,IAEN A6AllAA

SEKOLAH TIN66I AGAIAA ISLAIA NEGERI' (srArN) PALANGKA RAyA

/lld,,a, JL G. Obos tk rnplek Ishlrnic cerrfie Telp. (0536) 39417, 26J56, 2113E 1'4ot 22105 Palartgkoloyd 731lz

Polongko Royo, /4Juli 2009

Nomor
Lompiron
Perihol

: Sti.r5.8/r1.00 / lTt /zoo9.

: Pember ian Izin Observosi /Penelifion

Kepodo

vth. 5dr. Rohmonto

NrM.010 211 0160

Juruson Syori'oh /AHS
di -

Polorgko Royo.

Nomo : Rohmonto

NIM :010211 0160

Juruson/Prodi : Syori'oh / AHS

Jenjong : Stroto 1(5.1)

Lokosi Penelition: Perpustokoon STAIN Polongko Royo.

Judul skripsi : "TALAK T16A SEKALI6US MENURUT IBNU
TAIMIYAH."

Metode : Librory reseorch atou kepustokoon

Woktu Pelokson6: 1 ( sofu ) bulon, terhitung sejok tonggol 17juli
s/d 17 Agustus 2009.

Demikion Surot Izin Riset / Penelition ini diberikon untuk dopot

dipergunokon sebogoimono hestinyo'

M.A

1. Yth. Ketuo STAIN Palongko Royo (Sebogoi Loporon)

Bendosorkon Surot Soudoro tertonggol 14 Juli 2009 periholl Tzin

Riset / Penelition, dolom rongko mengokhiri studi podo Sekoloh Tinggi

Agoma Islom Negeri (STAIN) Polongko Rcyo, moko Ketuo STAIN

Polongko Royo memberikon lzin Riset / Penelitian kepodo Soudoro:

K

I

Tembuson :

a ,1,
m

i: Nl

2.Arsip

31 198303 1026


