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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK DAN MAQASHID ASY-

SYARI’AH 

1. Tinjauan Umum Tentang Talak 

A. Pengertian Talak 

a. Secara Etimologi 

Menurut bahasa, ath-thalaq ( انطالق ) berasal dari kata al-ithlaq, yang 

berarti melepaskan atau meninggalkan. Misalnya ketika Anda mengatakan 

“Saya melepaskan tawanan” berarti Anda telah membebaskannya.
23

 

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa “Talak” berarti “membuka 

ikatan”, “membatalkan perjanjian”. “Furqah” berarti “bercerai”, lawan dari 

“berkumpul”. Kemudian kedua perkataan ini  dijadikan istilah oleh ahli-ahli 

fiqih yang berarti: perceraian antara suami istri.
24

 

b. Secara Terminologi 

Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis, ulama 

mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama, yakni 

melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan 

sejenisnya.
25

 Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin 

merumuskan: 

 دم لٛذ انُكاح تهفع طالق ٔ َذِٕ

                                                         
23

  Sayyid Sabiq, Loc.Cit. 
24

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1993), hlm. 156. 
25

 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif), (Yogyakarta: UII Pers, 2011), hlm.105. 
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“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan 

sejenisnya”. 

 

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ahwal al-Syakhsiyyah 

menyebutkan: 

 سفغ لٛذ انُكاح فٗ انذال أ فٗ انًال تهفع يشرك يٍ يادج انطالق أ فٗ يؼُاْا

“Melepaskan ikatan pernikahan pada saat sekarang atau yang akan datang 

dengan lafaz turunan dari unsur talak atau semacamnya”.
26

  
 

Abu Ishaq Ibrahim dalam kitabnya Al-Muhadzzab Fi Fiqhi Imam As-

Syafi‟i memberikan definisi talak dengan:  

  دم ػمذ انُكاح تهفع انطالق َٔذِٕ 

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya”.
27

  

Imam Taqiyuddin Abu Bakar dalam kitab Kifayataul Akhyar Fi Halli 

Ghayatil Ikhtishar mengemukakan definisi talak dengan:  

 اعى نذم لٛذ انُكاح 

“Sebutan yang dipakai untuk melepas ikatan perkawinan”.
28

  

Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba‟ah 

mendefinisikan talak dengan:  

 انطالق اصانح انُكاح أ َمظاٌ دهّ تهفع يخظٕص 

“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya 

dengan menggunakan kata-kata tertentu”.
29
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Semarang, TT), hlm. 84. 
29
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Dari rumusan yang dikemukakan oleh ahli-ahli fiqih diatas, terdapat 

kita kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama 

talak. 

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan 

menggandung arti bahwa thalaq itu melepaskan sesuatu yang selama ini 

telah terikat, yaitu ikatab perkawinan. 

Kedua: kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa 

thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila 

ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, 

maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada 

keadaan semuala, yaitu haram. 

Ketiga: kata “dengan lafaz tha-la-qa dan sama makna dengan itu” 

mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan 

ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata thalaq tidak disebut dengan: 

putusan perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, 

seperti putus karena kematian.
30

 

B. Dasar Hukum Talak 

Talak disyariatkan dengan al-Quran, as-Sunah, dan ijma‟.
31

 Dari al-Quran 

adalah, firman Allah swt, 

 الطَّالُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسافٍ 
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik”. (QS. al-Baqarah: 229) 
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Juga firman-Nya,  

ِِتِنَّ    َوَأْحُصوا اْلِعدَّةَ يَا أَيػَُّها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah 

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 

idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu”. (QS. ath-

Thalaq: 1) 

 

Sedangkan berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah saw, 

ِ ذََؼانَٗ انطهاَلقُ   أَْتَغُض اْنَذاَلِل ِإنَٗ َّللاه

Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.
32

 

Seluruh ulama sepakat bahwa talak disyariatkan dalam agama Islam tanpa 

ada satupun ulama yang menentang terhadap disyariatkannya talak. Manusia 

telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal ini juga didukung oleh logika. 

Bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga 

dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan 

dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan 

tempat tinggal. Dan di istri ditahan dengan perlakuan yang buruk, serta 

pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faedahnya. Oleh karena 

itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk 

menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.
33

 

                                                         
32

 HR Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih, dan al-Hakim, dan 

dishahihkan hadits ini. Dari Ibnu Umar, Nailul Authar: 6/220. 
33
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C. Hukum Talak 

Sekalipun dasar hukum talak di atas menyatakan bahwa talak itu 

dibolehkan, namun ulama fikih mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat 

dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.
34

 

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak dilakukan 

berdasarkan kemutlakan ayat al-Quran, seperti firman-Nya, 

ةَ   َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَِِّتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ

Artinya: “Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu”. 

(QS. ath-Thalaq: 1) 

 

Juga karena Nabi saw. menalak Hafsah, bukan karena adanya kecurigaan, 

juga bukan karena usianya telah tua. Begitu juga yang dilakukan oleh para 

sahabat, Hasan bin Ali r.a. sering melakukan pernikahan dan perceraian.
35

 

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hanbali) menyebutkan sesungguhnya 

talak adalah perkara yang boleh dan selayaknya tidak dilakukan karena dia 

mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke 

dalam keempat hukum yang terdiri dari wajib, haram, makruh, sunat dan 

mubah. Dan pada asalanya adalah khilaful awla.
36

 

Talak dihukumkan wajib apabila antara suami istri senantiasa terjadi 

percekcokan dan ternyata setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai 

(hakam) dari kedua belah pihak, percekcokan tersebut tidak kunjung berakhir. 

Dalam keadaan seperti ini, hukum talak adalah wajib karena perkawinan 

                                                         
34
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35
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36
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bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis penuh kasih sayang serta 

menciptakan ketentraman antara kedua belah pihak.
37

 

Sementara itu, talak yang haram dilakukan adalah talak yang dijatuhkan 

tanpa ada kebutuhan yang mendesak karena hal itu akan merusak kondisi 

kejiwaan suami istri. Apabila suami melakukan talak yang haram, maka ia 

telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan di dalam keluarga. 

Hal itu sama saja dengan menyia-nyiakan harta.
38

 Rasulullah saw. bersabda, 

 ال ضشس ٔ ال ضشاس 

Artinya: “Tidak dibolehkan untuk mendatangkan bahaya dan tidak 

diperbolehkan untuk membalas dengan bahaya”.
39

 

 

Juga diharamkan talak bid‟i, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, 

dan yang sejenisnya seperti nifas dan masa suci setelah dia pergauli.
40

 

Talak menjadi sunah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang 

ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika terus 

menerus berada bersamanya. Talak menjadi sunah secara umum akibat lalainya 

istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat dan perkara 

lainnya yang sejenis. Dan suami tidak mungkin memaksakan hak-hak 

tersebut.
41

 

Talak dihukumkan makruh apabila talak tersebut dijatuhkan tanpa ada 

alasan sama sekali. Hal inilah yang dimaksudkan hadits Nabi saw. yang 
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39
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diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang perbuatan halal yang paling dibenci oleh 

Allah swt. 
42

 

Hukum talak menjadi mubah, jika sang suami membutuhkan hal itu, 

dikarenakan buruknya akhlak sang istri yang hal tersebut bisa membawa 

bahaya bagi keluarga yang sedang dibinanya. Karena dengan kondisi seperti 

ini, tidak akan dapat mencapai tujuan nikah yang sebenarnya, apalagi jika 

pernikahan itu tetap dipertahankan. 

D. Rukun dan Syarat Talak 

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang 

disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan 

tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan 

sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama. Adapun rukun dan 

syarat tersebut adalah: 

1. Suami yang mentalak, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil.
43

 

Disyaratkan bagi orang yang menalak hal-hal berikut ini: 

a. Balig. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun 

dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali 

Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, talak yang 

dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya 

belum mencapai sepuluh tahun.
44
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b. Berakal sehat. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang gila, 

baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian (insidental), pada saat dia 

gila, tidak sah. Begitu pula halnya dengan talak yang dijatuhkan oleh 

orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya lantaran 

sakit panas yang amat tinggi sehingga ia meracau.
45

  

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan 

orang mabuk. Orang yang mabuk yang sampai kepada tingkatan meracau 

dan ucapan yang bercampur aduk, dan setelah tersadar tidak menyadari 

apa yang dia ucapkan pada saat dia tengah mabuk, maka ucapan talaknya 

tidak jatuh dengan kesepakatan para fuqaha keempat mazhab, jika dia 

mabuk bukan karena sebab barang yang haram. Sedangkan orang yang 

mabuk dengan cara yang diharamkan, seperti meminum khamar dalam 

keadaan sadar, meminumnya dengan penuh kerelaan, maka ucapan 

talaknya sah dalam pendapat rajih keempat imam mazhab, sebagai suatu 

hukuman dan peringatan baginya agar jangan sampai dia lakukan 

perbuatan maksiat. Karena dia mengkonsumsinya dengan penuh kerelaan 

tanpa adanya kedaruratan
46

  

Menurut Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi, 

juga Ahmad dalam satu riwayat darinya, juga al-Muzni dari mazhab 

Syafi‟i, Utsman dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat talak orang yang 

tengah mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan 

kehendak yang benar yang dia miliki, karena dia tengah tidak memiliki 
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46

 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, hlm, 326. 



41 

 

akal, seperti halnya orang gila, dan orang yang sedang tidur yang 

kehilangan kehendak, seperti orang yang dipaksa, maka ucapannya tidak 

dipakai, dan tidak memiliki nilai.
47

 

c. Atas kehendak sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh 

orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) tidak dinyatakan sah. Ini 

berdasarkan hadits: 

ٍْ أُيه  َص َػ َٔ َ ذََجا ٌه َّللاه َعههَى إِ َٔ  ِّ ْٛ ُ َػهَ ِ َطهٗه َّللاه ِّ٘ لَاَل لَاَل َسُعُٕل َّللاه ٍْ أَتِٙ َرسٍّ اْنِغفَاِس رِٙ َػ

 ِّ ْٛ َيا اْعرُْكِشُْٕا َػهَ َٔ  ٌَ انُِّْغَٛا َٔ  اْنَخطَأَ 

Artinya: “Dari Abi Dhar al-Ghifary berkata, Rasulullah Saw. telah 

bersabda: “Sesungguhnya Allah mengampuni kekeliruan, lupa, 

dan keterpaksaan dari umatku.” (HR. Ibnu Majah) 

 

Hal ini menurut kesepakatan para ulama mazhab kecuali Hanafi. Hanafi 

mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa 

dinyatakan sah.
48

 

d. Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dalam mazhab Hanafi talak 

semua orang dinyatakan sah kecuali anak kecil, orang gila, dan orang 

yang kurang akalnya. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang 

yang mengucapkannya dengan main-main, dalam keadaan mabuk akibat 

jalan yang diharamkan dan orang yang dipaksa dinyatakan sah. Maliki 

dan Sayfi‟i sependapat dengan Abu Hanifah dan pengikutnya mengenai 

talak yang dijatuhkan secara main-main, tapi Ahmad bin Hanbal 

menentangnya. Menurutnya, talak orang yang main-main tidak sah.
49
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Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa talak tidak 

memerlukan niat,
50

 berdasarkan hadits, 

  شالز جذٍْ جذ ْٔضنٍٓ جذ : انُكاح ٔانطالق ٔانشجؼح

Artinya: “Tiga perkara yang seriusnya serius, dan gurauannya adalah 

serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk”
51

 

 

2. Wanita yang ditalak 

Wanita yang ditalak menurut kesepakatan para ulama mazhab, 

disyaratkan harus seorang istri, yaitu berada di bawah wilayah atau 

kekuasaan laki-laki yang menalak.
52

 

Demikian pula istri yang sudah diceraikannya dalam bentuk talak raj‟i 

dan masih berada dalam iddah; karena perempuan dalam keadaan ini status 

hukumnya seperti istri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah 

merupakan kesepekatan ulama.
53

 Yang menjadi dalil tidak sahnya 

menjatuhkan talak terhadap yang bukan istrinya adalah hadits Nabi: 

َعههَى :الَ طاََلَق إاِله تَْؼَذ  َٔ  ِّ ْٛ ُل َّللا َطهّٗ َّللا َػهَ ْٕ ُُّْ لَال : لَاَل َسُع َٙ َّللاُ َػ ٍْ َجاتٍِش َسِض َػ َٔ

اَلِػْرَك إاِله تَْؼَذ ِيهْ  َٔ  كٍ ََِكاٍح 

Artinya: “Dari Jabir ra. Ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak ada 

perceraian kecuali sesudah nikah, dan tidak dianggap 

memerdekakan kecuali sesudah memilikinya.” (HR. Ibnu Majah) 
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3. Shigat atau ucapan talak 

Para fuqaha telah bersepakat bahwa pekawinan terhenti dengan talak 

yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan 

ucapan, ataupun dengan tulisan maupun isyarat. Oleh karena itu, kalau 

suami hanya sekedar berkeinginan atau meniatkan tapi belum mengucapkan 

apa-apa, maka belum terjadi talak. Hal ini didasarkan kepada hadits Nabi 

menurut riwayat an-Nasa‟i dan al-Tirmidzi:
54

 

تِي َما َوْسَوَسْت بِِه ُصُدوُرَها، َما لَْم َتْعَمْل أَْو َتَكلَّمْ  َ َتَجاَوَز لِي َعْن أُمَّ  إِنَّ َّللاَّ

Artinya: “Sesungguhnya Allah memberi ampunan kepada umatku, apa yang 

menjadi bisikan dalam hati mereka, selama tidak dikerjakan atau 

diucapkan  

 

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut diatas, al-Zuhriy 

berpendapat meskipun tidak diucapkan, tetapi ia telah bertekad untuk 

menceraikan istrinya, maka talaknya jatuh.
55

 

Ucapan yang digunakan untuk menjatuhkan talak ada kalanya 

diucapkan dengan jelas (sharih) dan ada kalanya diucapkan dengan 

menggunakan majas atau sindiran (kinayah) tertentu.  

1. Jelas (sharih) 

Ucapan yang jelas adalah ucapan yang maksud dan maknanya 

dapat dipahami. Hal itu sebagaiman ucapan suami kepada istrinya, “Saya 

talak kamu,” dan ucapan-ucapan yang memiliki makna yang sama 

dengan ucapan tadi.
56
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Imam Syafi‟i berkata, “Di dalam al-Quran ada tiga bentuk ucapan 

talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu kata طالق (cerai), فِشاق 

(memisahkan), عشاح (pembubaran, pelepasan, pembebasan),” Sebagian 

ulama dari mazhab Zhahiri mengatakan talak tidak sah jika tidak 

menggunakan tiga kata tadi karena hal itulah yang ditetapkan oleh 

agama.
57

 

Talak terjadi dengan lafal yang bersifat sharih dengan tanpa 

membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Jika seorang laki-laki 

berkata kepada istrinya “Kamu ditalak” maka terjadi talak, tanpa 

memperhatikan klaimnya bahwa dia tidak ingin melakukan talak.
58

 Hal 

tersebut berdasarkan hadits: 

 شالز جذٍْ جذ ْٔضنٍٓ جذ : انُكاح ٔانطالق ٔانشجؼح

Artinya: “Tiga perkara yang seriusnya adalah serius, dan senda 

guraunya adalah keseriusan, yaitu pernikahan, talak, dan 

rujuk.”
59

 

 

2. Sindiran  (kinayah) 

Ucapan kinayah yaitu suatu kata yang bisa berti talak dan bisa pula 

berarti yang lain (mempunyai arti rangkap), seperti suami berkata kepada 

isterinya "Kembalilah engkau kepada orang tuamu". Lafaz-lafaz yang 

mengandung arti talak dan arti yang lainnya termasuk lafaz kinayah. 

Untuk mengartikan makna lafaz kinayah itu dengan tepat haruslah dilihat 
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hubungan kalimat itu dengan kejadian sebelum dan sesudahnya serta 

tanda-tanda (qarinah) yang mempertegas arti yang dimaksudkan.
60

 

Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa menjatuhkan 

talak dengan lafaz kinayah tidak terjadi tanpa disertai dengan niat untuk 

menalak. Dengan kata lain pengucapan talak dengan lafaz kinayah tidak 

cukup hanya dengan suasana saja. Karena lafaz kinayah itu tidak pasti 

dipakai untuk bidang syari'at (hukum) dan kebiasaan pemakaiannya pun 

tidak pasti menunjukkan arti talak, maka harus ada niat, barulah talak itu 

sah .
61

 

Adapun menurut Mazhab Hanafi, menjatuhkan talak dengan lafaz 

kinayah tidak harus dengan adanya niat, tetapi tergantung suasana yang 

dapat menerjemahkan makna talak yang terkandung dalam lafaz kinayah 

yang diucapkan oleh suami ketika itu. Sebaliknya bila suasana saat suami 

mengucapkan talak dengan lafaz kinayah itu tidak dapat menerjemahkan 

makna tersebut, maka barulah talak dengan lafaz kinayah itu harus 

disertai dengan niat. Pendapat Hanafi ini juga diikuti oleh sebagian 

pengikut Imam Ahmad bin Hanbal .
62

 

E. Macam-Macam Talak 

Talak yang dilakukan suami kepada istrinya berbeda jenis dan macamnya, 

tergantung  bagaimana ia mengucapkan dan kapan ucapan talak itu dilakukan. 
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Kesemua ini akan mengakibatkan berbeda-beda pula hukumnya sesuai dengan 

jenis dan bentuk talak yang dilakukan suami. 

Berdasarkan waktu pengucapan talak, talak dibagi kepada dua, yaitu talak 

sunni dan talak  bid‟i. 

1. Talak Sunni 

Yang dimaksud dengan talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai 

dengan ketentuan syariat Islam, seorang suami menalak istri yang sudah 

pernah digauli dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci dan 

tidak lagi dicampuri selama waktu suci tersebut.
63

 Sebagai dasarnya adalah 

firman Allah swt, 

 الطَّالُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسافٍ 
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik.” (QS. Al-Baqarah : 229) 

 

Maksudnya ialah talak yang sesuai dengan ajaran syariat Islam adalah 

menjatuhkan satu kali talak, kemudian dilanjutkan dengan rujuk, kemudian 

ditalak untuk kedua kalinya kemudian dilanjutkan dengan rujuk lagi. Setelah 

itu, jika seorang suami yang menceraikan istrinya setelah rujuk yang kedua 

ini, maka dia dapat memilih antara terus mempertahankan istrinya dengan 

baik atau melepaskannya dengan baik.
64

 Hal itu sebagaimana firman Allah 

swt.: 

ِِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّةَ يَا   أَيػَُّها النَِّبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُىنَّ ِلِعدَّ
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Artinya: “Hai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah 

itu.” (QS. Ath-Thalaq : 1) 

 

Maksud dari ayat ini adalah jika kalian (para suami) ingin 

menjatuhkan talak kepada istri-istri kalian, talaklah mereka pada saat 

mereka bisa menerima iddah. Istri yang ditalak bisa menerima iddah jika 

suaminya menjatuhkan talak kepadanya setelah ia benar-benar suci dari haid 

atau nifas, dan sang suami belum mencampurinya. 

Hikmah dari semua itu adalah jika seorang perempuan ditalak dalam 

keadaan haid, pada saat itu dia tidak dalam keadaan bisa menerima iddah 

sehingga berakibat pada lamanya iddah yang akan dijalani. Hal itu karena 

masa-masa ketika dia haid tidak dihitung sebagai masa iddah sehingga pada 

akhirnya akan merugikannya. Begitu juga, jika suami menjatuhkan talak 

kepadanya, sedangkan dia sudah mencampuriinya, maka ketika itu sang istri 

tidak tahu iddah apa yang harus ia jalani, apakah iddah tiga kali quru‟
65

 

ataukah sampai melahirkan kandungan.
66

 

2. Talak Bid‟i 

Talak bid‟i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam, lebih singkatnya yakni talak yang terjadi dalam kondisi yang 

diharamkan atau tata cara pelaksanaannya tidak dibenarkan dalam syariat 

Islam. Seperti seorang suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan 

satu kali ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah pisah. Atau suami 

menalak istri dalam keadaan istri sedang haid atau nifas, atau suci yang 
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telah disetubuhi, sedang keadaannya belum jelas, apakah persetubuhan itu 

menimbulkan kehamilan atau tidak.
67

 

Nafi‟ bin Abdullah bin Umar r.a menceritakan bahwa pada masa 

Rasulullah saw. dia pernah menjatuhkan talak keepada istrinya yang sedang 

haid. Lalu Umar r.a bertanya kepada Rasulullah saw. tentang perkara 

tersebut. Rasulullah saw. pun bersabda, 

ء شأإٌ يغك تؼذ ء أشاإٌ  مثذطٓش  مثٛض حت مثذطٓش  ىتكٓا درتنٛ مثجؼٓا ارييشِ فه

 ء نُغااا هلٚطهك أٌ جم ٔ َّللا ػض ايش أ يتنج انؼذاظ فرهك ميأٌ طهك لثم  

Artinya: “Perintahkanlah dia untuk merujuk istrinya lalu biarkan sampai 

suci kemudian haid lagi kemudian suci lag. Kemudian jika dia 

mau menahan istrinya (maka tahanlah), dan jika ia mau untuk 

menjatuhkan talaknya sebelum menyetubuhinya (maka talaklah). 

Itulah iddah yang diperintahakn Allah swt kepada (para suami) 

untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.”
68

  

 

Para ulma sepakat bahwa hukum talak bid‟i adalah haram, dan 

pelakunya berdosa. Tetapi, menurut jumhur ulama, talak itu tetap sah, 

sebagaimana dalil-dalil berikut: 

a) Talak bid‟i termasuk ke dalam kategori talak yang ada di dalam ayat-ayat 

tentang talak secara umum. 

b) Penjelasan Ibnu Umar r.a bahwa talaknya dihitung sebagai talak pertama 

ketika dia menjatuhkan talak kepada istrinya yang sedang haid, kemudian 

Rasulullah saw. memerintahkannya untuk merujuk istrinya kembali. Ini 

berarti talaknya dianggap sah. 
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Sebagian ulama
69

 berpendapat bahwa talak bid‟i tidak sah. Mereka 

juga menolak pendapat yang mengatakan bahwa talak ini termasuk ke dalam 

kategori talak secara umum karena talak ini bukan talak yang dibolehkan 

oleh Allah swt. tapi justru dilarang oleh Allah swt.
70

 Hal itu sebagaimana 

firman Allah swt berikut ini: 

“...maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi iddanya (yang wajar)...” (QS. Ath-Thalaq : 1) 

Adapun talak jika ditinjau dari boleh atau tidaknya suami kembali kepada  

istri ialah terbagi kepada dua, yaitu talak raj‟i dan talak ba‟in:  

1. Talak Raj‟i  

Talak raj‟i ialah talak dimana suami masih tetap berhak 

mengembalikan istrinya kebawah perlindungannya selagi iddah-nya belum 

habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata keinginan untuk rujuk 

dengannya.
71

 Sebagaimana  firman Allah swt,  

 الطَّالُؽ َمرَّتَاِف فَِإْمَساٌؾ ِبَْعُروٍؼ َأْو َتْسرِيٌح بِِإْحَسافٍ 
Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara 

yang baik.” (QS. Al-Baqarah : 229) 

 

Hal ini maksudnya ialah bahwa, talak yang disyariatkan oleh Allah  

itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki 

masih boleh menahan istrinya dengan baik, dan begitu pula setelah talak 

yang kedua. Hal ini maksudnya ialah suami berhak melakukan rujuk 
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(kembali) kepada istrinya seperti sedia kala ia sebelum menceraikan 

istrinya.
72

 Adapun hak suami ini diatur dalam firman-Nya : 

َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثالثََة قُػُروٍء َوال َيَِلُّ ََلُنَّ َأْف َيْكُتْمَن َما 
َخَلَق اللَُّو ِف أَْرَحاِمِهنَّ ِإْف ُكنَّ يُػْؤِمنَّ بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوبُػُعولَتُػُهنَّ 
َأَحقُّ ِبَردِِّىنَّ ِف َذِلَك ِإْف أَرَاُدوا ِإْصالًحا َوََلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ 

 َعزِيٌز َحِكيمٌ بِاْلَمْعُروِؼ َولِلرَِّجاِؿ َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّو 
Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki 

ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah : 228) 

 

Talak raj‟i tidak mencegah suami untuk mengguali istrinya, karena 

talak itu tidak menggugurkan akad nikah dan tidak menghilangkan hak 

kepemilikan suami terhadap istrinya. Talak ini juga tidak berpengaruh 

terhadap pembebasan istri seutuhnyam kerena meskipun talak raj‟i 

merupakan sebab berpisahnya suami istri, ia tidak akan memiliki pengaruh 

selama sang istri masih dalam masa iddah. Karena itu dalam hal ini suami 

boleh merujuk istrinya.
73

 

Akan tetapi, jika masa iddah istrinya sudah habis dan suami tidak 

merujuknya, maka pada saat itu ada pengaruh dari talak raj‟i karena ketika 

itu talaknya berubah menjadi talak ba‟in. 
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Rujuk boleh dilakukan dengan ucapan, seperti perkataan seorang 

suami kepada istrinya “Saya rujuk kamu.” Rujuk juga boleh dilakukan 

dengan perbuatan. Misalnya, dengan jimak dan hal-hal yang mendorong 

terjadinya jimak, seperti ciuman dan cumbuan dengan syahwat. 

Imam Syafi‟i berpendapat bahwa bagi suami yang mampu berbicara, 

ia tidak boleh merujuk istrinya kecuali dengan perkataan yang jelas. Oleh 

karena itu, tidak sah jika dia melakukannya dengan jimak seperti ciuman 

dan cumbuan dengan syahwat. Syafi‟i beralasan bahwa talak 

menghilangkan ikatan pernikahan.
74

 

2. Talak Ba‟in 

Talak ba‟in adalah talak yang putus secara penuh, dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru. 

Talak ba‟in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.
75

 

Talak bai‟in ini terbagi pula kepada dua macam: 

1) Talak Ba‟in Sughra, ialah talak yang berakibat hilangnya hak bekas 

suami untuk merujuk istrinya baik dalam masa iddah maupun setelah 

selesai masa iddah, kecuali dengan akad nikad yang baru. Talak 

dikategorikan sebagai  talak ba‟in sughra jika dilakukan dalam 

kondisi
76

 :  
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a. Jika seorang suami menalak istrinya sebelum ia mencampurinya, 

maka tidak ada iddah bagi istrinya dan tidak juga berlaku rujuk. 

Sebagaiman firman Allah swt, 

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت ُُثَّ طَلَّْقُتُموُىنَّ ِمْن 
ٍة تَػْعَتدُّونَػَها َفَمتػُِّعوُىنَّ قَػْبِل أَ  ْف ََتَسُّوُىنَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ ِمْن ِعدَّ

 َوَسرُِّحوُىنَّ َسَراًحا َجَِيال
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu 

ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka 

sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu 

minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah 

dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-

baiknya.” (QS. Al-Ahzab : 49) 

 

b. Talak raj‟i yang telah habis masa iddahnya. 

c. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau  yang 

disebut khulu‟. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah swt,   

فَِإْف ِخْفُتْم َأال يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما ِفيَما 
َفال تَػْعَتُدوَىا َوَمْن يَػتَػَعدَّ ُحُدوَد اللَِّو افْػَتَدْت ِبِو تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو 

 الظَّاِلُموفَ  فَُأولَِئَك ُىمُ 
 Artinya: “…jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) 

tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 

ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum 

Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa 

yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah 

orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah : 229) 

 

2) Talak Bai‟in Kubra, ialah talak yang menghilangkan hak suami untuk 

nikah kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya itu telah 
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menikah dengan orang lain dan telah berkumpul sebagai suami sebagai 

suami istri secara sah dan nyata dan bercerai pula dengan suaminya 

tersebut. Kemudian istri telah menjalankan masa iddahnya dan telah 

habis masa iddahnya. Sebagaiman firman Allah swt, 

رَُه فَِإْف َفإِ  ْف طَلََّقَها َفال َتَِلُّ َلُو ِمْن بَػْعُد َحَّتَّ تَػْنِكَح َزْوًجا َغيػْ
طَلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْف يَػتَػَراَجَعا ِإْف ظَنَّا َأْف يُِقيَما ُحُدوَد 

 ِو َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو يُػبَػيػِّنُػَها ِلَقْوـٍ يَػْعَلُموفَ اللَّ 
 Artinya: “Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang 

kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga 

dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami 

yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. 

Al-Baqarah : 230) 

 

F. Hikmah Disyariatkannya Talak 

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara ma‟qul (logika), 

yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan 

datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya 

ketetapan Allah swt. Pensyariatan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-

Nya. Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab dan jalan 

keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh 

suami istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam. Akibat adanya 

perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi‟at, serta kompleksitas perjalanan 

kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Maka talak adalah jalan 
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keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan 

keburukan yang akan datang.
77

 

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar 

bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkannya untuk memenuhi 

kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Ali Ahmad Al-

Jarjawi menjelaskan bahwa dihalalkan dan disyariatkannya talak tidak lain 

hanya untuk kebaikan bersama bagi pihak istri dan suami dalam urusan rumah 

tangga mereka.
78

  

Sesungguhnya talak adalah syariat pengecualian untuk darurat setelah 

suami menjalani beberapa fase berikut ini, yaitu perlakuan yang baik, 

kesabaran, dan ketabahan menahan aniaya. Kemudian memberikan nasihat, 

meninggalkan tempat tidurnya, memukulnya dengan pukulan yang ringan, 

kemudian mengutus dua hakam, sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa‟ 

ayat 34-35: 

ِف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُىنَّ  َوالالِت ََتَاُفوَف ُنُشوَزُىنَّ َفِعظُوُىنَّ َواْىُجُروُىنَّ 
ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيال ِإفَّ اللََّو َكاَف َعِليًّا َكِبريًا َوِإْف ِخْفُتْم  فَِإْف َأَطْعَنُكْم َفال تَػبػْ

ِشَقاَؽ بَػْيِنِهَما فَابْػَعُثوا َحَكًما ِمْن أَْىِلِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِلَها ِإْف يُرِيَدا 
نَػُهَما ِإفَّ اللََّو َكاَف َعِليًما َخِبريًاِإْصالًحا يُػَوفِِّق   اللَُّو بَػيػْ

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah 

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah 

mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 

Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu khawatirkan ada 
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persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari 

keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika 

kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

 

Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddun bahwa disyari‟atkannya talak 

tidak lain untuk:  

a. Menolak terjadinya mudharat lebih jauh, karena tidak terciptanya suasana 

yang sesuai dengan tujuan dasar dilaksanakannya pernikahan. 

b. Hanya untuk tujuan kemaslahatan, yakni daf‟ul mafasid.
79

 

G. Perbandingan Talak Perspektif Fiqih Normatif dan Hukum Positif 

Berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang 

mengharuskan percaraian di depan sidang pengadilan, di luar itu talak 

dianggap tidak pernah terjadi dan tidak diakui oleh hukum, sebagaiamana 

diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU  Tahun 1974 tentang perkawinan: 

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah 

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak”. Menurut hukum Islam, perceraian (talak) yang 

dilaksanakan, ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. 

Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa, keabsahan suatu perbuatan 

mukallaf dalam “kacamata” fiqih dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur (rukun) 

dan syarat-syarat perbuatan yang akan dilaksanakan oleh  mukallaf. Jika 

perbuatan tersebut lengkap rukun dan syaratnya maka tanpa ragu syar‟i 
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menghukuminya dengan sah. Apabila tidak terpenuhi, dengan jelas dan tanpa 

ragu maka perbuatan mukallaf tersebut dihukumi batal (tidak sah).
80

 

Perbedaan fikih munakahat dan hukum positif dalam penerapan talak 

terdeskripsikan dalam tabel dibawah ini: 

Prespektif Fiqih Munakahat Perspektif Hukum Positif 

- Talak secara definitif adalah 

menghilangkan / memutus / 

mengurangi ikatan perkawinan 

 

- Talak sah apabila memenuhi 

rukun dan syarat (suami, istri dan 

shighat talak) tanpa mensyaratkan 

waktu dan tempat karena talak 

mutlak merupakan hak dari suami 

 

 

- Jatuhnya talak terhitung sejak 

redaksi talak diucapkan 

- Pasal 117 KHI (secara definitif talak 

adalah ikrar dihadapan sidang 

Pengadilan Agama). 

 

- Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 / 1974 

(Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang pengadilan setelah 

Pengadilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak 

 

- Pasal 123 KHI (Perceraian terjadi 

terhitung pada saat perceraian itu 

dinyatakan di depan sidang 

pengadilan) 

 

Meskipun secara substantif perceraian (talak) yang dilaksanakan ketika 

telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah menurut hukum Islam, namun 

tidak menafikan harus melalui proses upaya damai, yaitu bisa menghadirkan 

seorang hakam agar bisa memberikan solusi atau perdamaian antara suami istri 

yang berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt,  

َوِإْف ِخْفُتْم ِشَقاَؽ بَػْيِنِهَما فَابْػَعُثوا َحَكًما ِمْن َأْىِلِو َوَحَكًما ِمْن َأْىِلَها ِإْف 
نَػُهَما ِإفَّ اللَّ   َو َكاَف َعِليًما َخِبريًايُرِيَدا ِإْصالًحا يُػَوفِِّق اللَُّو بَػيػْ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, 

maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang 
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hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 

kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Mengenal.” (Q.S. an-Nisa‟ : 35) 

 

Hanya apabila para hakam yang ditunjuk dari kedua keluarga suami dan 

istri sebagai penengah gagal mendamaikan, hukum Islam memperkenankan 

pasangan tersebut untuk berpisah dengan cara yang ma‟ruf, sebagaimana 

firman Allah swt, 

َأْمِسُكوُىنَّ ِبَْعُروٍؼ َأْو َسرُِّحوُىنَّ َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فَػبَػَلْغَن َأَجَلُهنَّ فَ 
 ِبَْعُروٍؼ َوال َتُِْسُكوُىنَّ ِضَرارًا لِتَػْعَتُدوا َوَمْن يَػْفَعْل َذِلَك فَػَقْد ظََلَم نَػْفَسوُ 

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 

idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma‟ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma‟ruf (pula). Janganlah 

kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan 

demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat 

demikian, maka sungguh ia telah berbuat lalim terhadap dirinya 

sendiri.” (Q.S. al-Baqarah: 231) 

 

Ayat tersebut memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan 

kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan isterinya 

terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah 

dengan cara yang baik, tujuan keputusan pernikahan harus memenuhi 

persyaratan dan masing-masing bertujuan untuk menghindari perceraian yang 

permanen (talak ba‟in). 

Penjelasan ayat mengenai adanya hakam sebagaiaman yang tertulis dalam 

surat an-Nisa‟ ayat 35, di kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu: 

a. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam yang dimaksud adalah dari 

keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk 



58 

 

menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, 

sebagian pengikut Imam Hanbali dan qaul qadim dari Imam Syafi‟i yang 

menyandarkan tugas hakam dari makna “hakam” sebagai wakil. Sama 

halnya dengan wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak keoada 

pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula 

hakam tidak boleh mengadakan khulu‟ sebelum mendapat persetujuan dari 

istri. 

b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim 

sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan juga dapat berasa dari 

luar keluarga suami istri yang bertikai. Pendapat ini diantaranya 

diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hanbali dan 

qaul jadid Imam Syafi‟i yang menyandarkan tugas hakam pada makna 

“hakam” sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka hakam 

boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang 

hubungan suami istri yang sedang berselisih itu, apakah is akan memberi 

keputusan perceraian atau ia akan nmemerintahkan agar suami istri itu 

berdamai kembali. Menurut pendapat kedua Imam mazhab bahwa yang 

menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat di atas 

diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal ini perselisihan suami istri, 

urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau hakim yang telah 

diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.
81
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Dalam praktiknya, al-Qur‟an dan as-Sunnah tidak mengatur secara rinci 

tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama 

dalam masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat seperti 

harus dipersaksikan atau dilakukan di depan hakim. Namun ada pula yang 

longgar seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami dapat menjatuhkan 

talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak 

suami.    

2. Tinjauan Umum Tentang Maqashid asy-Syariah 

A. Pengertian Maqashid asy-Syari’ah 

a. Secara Etimologi 

Dari segi bahasa Maqashid syariah berasal dari dua kata, yaitu kata 

Maqashid dan syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshad  yang 

merupakan masdar dari kata ( يمظذا -ٚمظذ  –لظذ  )
82

 yang dapat diartikan 

dengan makna “maksud” atau “tujuan”. 

Sedangkan kata syari‟ah, secara kebahasaaan kata syari‟ah pada 

dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. 

Kemudian orang Arab memakai kata syari‟ah untuk pengertian jalan yang 

lurus )انطشٚمح انًغرمًٛح(. Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air 

adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.
83

 

Kata syariah banyak terdapat di dalam al-Qur'an, misalnya firman 

Allah swt. dalam Q.S Al-Jatsiyah : 18 
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َجَعْلَناَؾ َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن األْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تَػتَِّبْع َأْىَواَء الَِّذيَن ال  ُُثَّ 
 يَػْعَلُموفَ 

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat 

(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu 

dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak 

mengetahui.” 

Makna syariah pada ayat ini adalah peraturan atau cara beragama. 

Sedangkan dalam Q.S Asy-Syura ayat 13 bermakna memberikan tata cara  

beragama: 

يِن َما َوصَّى ِبِو نُوًحا َوالَِّذي  َنا إِلَْيَك َوَما َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ أَْوَحيػْ
يَن َوال تَػتَػَفرَُّقوا ِفيِو   َنا ِبِو ِإبْػَراِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْف أَِقيُموا الدِّ َوصَّيػْ
َكبُػَر َعَلى اْلُمْشرِِكنَي َما َتْدُعوُىْم إِلَْيِو اللَُّو ََيَْتِب إِلَْيِو َمْن َيَشاءُ 

 َويَػْهِدي إِلَْيِو َمْن يُِنيبُ 
Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang 

telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 

wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada 

Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah 

kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 

musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah 

menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan 

memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali 

(kepada-Nya).” 

Dari beberapa ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata syariah 

bermakna peraturan, agama dan tata cara ibadah. 

Menurut istilah, kata syariah memiliki beberapa defenisi yang 

dikemukakan oleh para ulama, diantaranya : 
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1. Yusuf Qardhawi:
84

 

يٍ انذٍٚ ٔأيش تّ  انششٚؼح ْٙ يا ششػّ َّللا ذؼانٗ نؼثادِ يٍ انذٍٚ، أٔ يا عُّّ

كانظٕو ٔانظالج ٔانذّج ٔانضكاج ٔعائش أػًال انثش.
85

 

“Syari‟ah adalah apa yang disyari‟atkan oleh Allah ta‟ala kepada 

hamba- Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari 

urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama 

tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam 

bentuk kebaikan.” 

2. Mahmud Syaltut:
86

 

ٔانششٚؼح ْٙ انُظى انرٙ ششػٓا َّللا أٔ ششع أطٕنٓا نٛأخز اإلَغاٌ تٓا َفغّ فٙ 

تانكٌٕ ػاللرّ تشتّ، ٔػاللرّ تأخّٛ انًغهى، ٔػاللرّ تأخّٛ اإلَغاٌ، ٔػاللرّ 

87ٔػاللرّ تانذٛاج
 

“Syari‟ah adalah aturan-aturan yang disyari‟atkan oleh Allah, atau 

aturan yang disyari‟atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil 

untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, 

saudaranya yang muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan 

kehidupannya secara umum”. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa syariah 

mencakup tentang aturan dan hukum yang mengatur hubungan manusia 

dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya. 

Menurut Yusuf Qardhawi, kalimat syariah dalam pengucapan para 

ulama mengandung dua pemahaman :
88

 

1. Agama secara menyeluruh, terkait akidah, syiar-syiarnya, adab, akhlak, 

hukum dan muamalahnya. Maknanya; bahwasanya syari‟ah mencakup 

ushul dan furu‟, keyakinan dan „amal (perbuatan), teori dan penerapan 

(praktek), maka ianya mencakup segala  sisi keimanan dan keyakinan –

ketuhanan, kenabian dan samm‟iyat-. Sebagaimana iya juga mencakup 

hal lainnya dari ibadah, muamalah, dan tata krama, dari setiap yang 

dibawa oleh risalah Islam, dan yang terkandung di dalam al-Quran dan 

Sunnah, dan yang dijelaskan oleh para ulama akidah, fiqih dan akhlak. 

2. Dari sisi tasyri‟ „amaliy (hukum amalan) di dalam agama, diantaranya 

ibadah, dan muamalah, yang mana hal tersebut mencakup hubungan dan 

ibadah kepada Allah, serta juga mencangkup urusan keluarga (ahwal al-

syakhsiyyah), masyarakat, umat, negara dan hukum, serta hubungan antar 

negara. 

b. Secara Terminologi 

Para ulama terdahulu yang menulis tentang Maqashid mereka tidak 

mendefenisikan maqashid itu sendiri, hal itu dikarenakan oleh sebagian 

besar mereka memasukkan pembahasan maqashid kedalam pembahasan 
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ilat, mashlahat di dalam ilmu ushul fiqih, dan sebagian ulama jikalau pun 

mereka menulis pembahasan khusus tentang maqashid, mereka tidak 

memberikan defenisi yang terbatas dalam hal ini. 

Imam al-Ghazali
89

 mengatakan : 

َؼُٙ تانًظهذح انًذافظـح ػهـٗ يمـظٕد انـششع، ٔيمظٕد انششع يٍ انخهك خًغح 

ْٕٔ: أٌ ٚذفع ػهٛٓى دٚـُٓى، ٔأَفـغٓى، ٔػمـٕنٓى، َٔـغهٓى ٔأيٕانٓى، فكم يا ٚرضًٍ 

يظهذح ٔكم يـا ٚفـٕخ ْـزِ األطٕل فٕٓ انًذافظح ػهٗ ْزِ األطٕل انخًغح فٕٓ 

 يفغذج ٔدفؼٓا يظهذح
90

 

“Yang kami maksud dengan kemashlahatan yang dijaga atas dasar tujuan 

syariat, dan maksud (tujuan) dari syariat terhadap manusia ada lima, yaitu; 

untuk menjaga agama mereka, diri mereka, akal mereka, keturunan mereka 

dan harta mereka, dan setiap yang dijaga dari kelima hal ini maka ia 

merupakan kemashlahatan, dan setiap yang dapat menghilangkan kelima 

hal tersebut merupakan mafsadah dan menjaganya merupakan suatu 

mashlahat” 

 

Al-Ghazali tidak memberikan defenisi yang terperinci tentang 

maqhasid dalam hal ini, hanya menyebutkan kata maqhasid dan 

membatasinya hanya pada cara memelihara dan melindunginya. 

Nu‟man Jughaim berkata: “Tidak ada defenisi yang jelas menurut 

istilah tentang maqashid syariah menurut para ulama ushul terdahulu, 

bahkan Imam Syathibi
91

 sendiri yang merupakan ulama pertama yang 
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menulis buku tersendiri mengenai maqashid syariah pun tidak 

mendefenisikan maqashid syariah di dalam bukunya tersebut, kemungkinan 

tidak adanya defenisi oleh para ulama terdahulu mengenai maqashid syariah 

dikarenakan adanya perdebatan tentang teori batasan defenisi oleh para ahli 

mantiq”.
92

 

Walaupun tidak ada defenisi yang jelas tentang maqhasid syariah dari 

para ulama terdahulu baik dari kalangan ulama ushul fiqih yang 

mengategorikan pembahasan maqhasid kedalam pembahsan „ilat dan 

mashlahat seperti al-Ghazali di dalam kitabnya al-Mustashfa min „Ilmi al-

Ushul maupun ulama yang secara khusus menulis tentang ilmu maqhasid 

syariah seperti al-Syatibi di dalam kitabnya al-muwafaqat fi Ushul Syari‟ah 

tetapi ulama-ulama yang datang kemudian dari kalangan mutaakhirin seperti 

Syaikh Thahir bin „Asyur
93

, Ar-Raisuni,
94

 dan Nuruddin al-Khadimi
95
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memberikan defenisi menurut istilah yang jelas terhadap maqashid syariah 

sebagai jumlah idhofiy. 

1. Thahir bin „Asyur : 

ْٙ انًؼاَٙ ٔانذكى انًهذٕظح نهشاسع فٙ جًٛغ أدٕال انرششٚغ أٔ يؼظًٓا، تذٛس 

ال ذخرض يالدظرٓا تانكٌٕ فٙ َٕع خاص يٍ أدكاو انششٚؼح، فٛذخم فٙ ْزا 

 أٔطاف انششٚؼح ٔغاٚاذٓا انؼايح
96

 

“Yaitu maʻani (makna-makna) dan hikam (hikmah-hikmah) yang terlihat 

[dikehendaki] asy-Syariʻ (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar 

ahwal pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat 

tertentu saja; dengan demikian termasuk dalam (pengertian) ini awsaf 

syariat, tujuan syariat yang umum. 

2. Ar-Raisuni 

إٌ يماطذ انششٚؼح ْٙ انغاٚاخ انرٙ ٔضؼد انششٚؼح ألجم ذذمٛمٓا نًظهذح 

97انؼثاد
 

“Sesungguhnya maqashid syari‟ah adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan 

oleh syari‟at untuk kemaslahatan hamba (manusia).” 

Dalam hal ini Ar-Raisuni memberikan defenisi yang lebih jelas 

tentang maqhasid syariah, hal itu dapat dilihat dari defenisi yang 

dikemukakannya di dalam bukunya tersebut bahwa maqashid syariah 

merupakan tujuan yang ditetapkan oleh Allah melalui syariat yang tujuan 

utamanya adalah untuk kemashlahatan hamba (manusia). 

3. Nuruddin al-Khadimi 
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ْٙ انًؼاَٙ انًهذٕظح فٙ األدكاو انششػٛح، ٔانًرشذثح ػهٛٓا، عٕاء أكاَد ذهك 

ا جضئٛح أو يظانخ كهٛح أو عًاخ إجًانٛح، ْٔٙ ذرجًغ ضًٍ ْذف  ًً انًؼاَٙ ِدك

98اإلَغاٌ فٙ انذاسٍٚ ٔادذ ْٕ ذمشٚش ػثٕدٚح َّللا ٔيظهذح
 

“Yaitu ma‟ani (makna-makna) yang terlihat pada hukum-hukum syariat, 

dan tersusun pada hukum-hukum tersebut, sama saja apakah ma‟ani 

(makna-makna) tersebut berupa hikam (hikmah-hikmah) yang bersifat 

juz‟i (terperinci) atau masholih (mashlahat-mashlahat) yang bersifat 

kulliy (umum) atau simat (ciri-ciri) yang bersifat universal, dan ia 

terhimpun dalam satu tujuan, yaitu pernyataan „ubudiyah kepada Allah 

dan demi kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat . «  

Dalam defenisi ini dijelaskan bahwa maqashid syariah merupakan 

hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hukum-hukum syariat yang 

bersifat umum, universal atau terperinci, yang mana hikmah tersebut 

bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh al-Syatibi di dalam bukunya al-

Muwafaqat, ia menyatakan: 

ٌّ ٔضغ انشش 99غ إًَّا ْٕ نًظانخ انؼثاد فٙ انؼاجم ٔاٜجم يًؼاائإ
 

“Sesungguhnya pembuatan syarî‟at bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara 

bersamaan” 

 

Jika diperhatikan dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kandungan maqashid syari'ah adalah kemaslahatan 

manusia. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya Allah tidak lah 

menciptakan sesuatu secara percuma, dan tidak pula mensyariatkan 

sesuatu dengan sia-sia, tetapi Allah menciptakan sesuatu disebabkan 
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karena ada hikmah yang terkandung dibalik perintah dan larangan-Nya, 

dan Allah swt. mensyariatkan sesuatu untuk satu tujuan, hikmah dan 

tujuan tersebut adakalanya kembali kepada Allah atau kembali kepada 

makhluk-Nya, maka yang pertama tidaklah benar, karena Allah Maha 

Kaya dari semua makhluk ciptaan-Nya, maka setaat-taat apapun seorang 

hamba, atau sedurhakanya ia, hal itu tidak akan menambah atau pun 

mengurangi kebesaran Allah swt.
100

, Allah swt. berfirman di dalam surah 

Al-Fatir ayat 15: 

 يَا أَيػَُّها النَّاُس أَنْػُتُم اْلُفَقَراُء ِإََل اللَِّو َواللَُّو ُىَو اْلَغِِنُّ اْلَِْميدُ 
Artinya: “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada 

Allah; dan Allah Dialah Yang Maha Kaya (tidak 

memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.”  

 

Maka ketaatan yang diinginkan oleh Allah dari seorang 

hamba, sesungguhnya hal itu demi kemaslahatan hamba itu 

sendiri. Oleh karena itu, perintah dan larangan yang Allah tetapkan di 

dalam syariat Islam seluruhnya memiliki maqashid, baik Allah 

sampaikan secara langsung di dalam Al-Quran, atau Allah sampaikan 

melalui sabda-sabda Nabi Muhammad saw, dan adakalanya maqashid 

syariah terhadap suatu perintah atau larangan dapat diketahui langsung 

oleh hamba melalui ayat al-Quran, sunnah, ijma‟ atau melalui istiqro‟ 

(kajian) oleh para ulama.
101
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Al-Buthiy menampilkan banyak dalil untuk membuktikan kebenaran 

bahwa hukum-hukum syariat adalah untuk kemaslahatan manusia.
102

 

Diantara dalil tersebut adalah yang tertulis di dalam al-Quran Surah al-

Anbiya‟ ayat 107: 

 َوَما أَْرَسْلَناَؾ ِإال َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ 
Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam. 

 

Menurutnya, terutusnya seorang rasul hanya akan menjadi rahmat 

jika syariat yang dibawanya memenuhi kemaslahatan dan menjamin 

kebahagiaan manusia, jika tidak, maka syariat itu justru menjadi petaka 

bagi manusia. Dengan demikian, melalui ayat itu seakan-akan Allah 

berkata kepada Nabi-Nya: “Sesunggunya syariat yang kamu bawa 

adalah penyebab kebahagian dunia dan akhirat dan sumber teraturnya 

kemaslahatan manusia. Siapa saja yang menerima rahmat dan 

mensyukuri nikmat maka ia akan bahagia di dunia dan akhirat dan siapa 

saja yang menolak dan mengingkari maka ia akan rugi di dunia dan di 

akhirat. 

Dari al-Sunnah, al-Buthiy menampilkan tiga hadits. Pertama, Hadits 

yang menjelaskan bahwa iman memiliki lebih dari tujuh puluh cabang, 

yang paling tinggi adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah swt, sedang 

yang palaing rendah adalah membuang sesuatu yang menganggu di jalan. 
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Menurutnya, seluruh kemaslahatan dengan segala macamnya masuk 

dalam hadits terbut di antara dua sisinya. 

Kedua, Hadits yang menjelaskan seluruh makhluk adalah keluarga 

Allah swt dan yang paling dicintai-Nya adalah yang paling bermanfaat 

kepada keluarganya. Menurut al-Buthiy, jika ukuran kedekatan manusia 

kepada Allah di dalam aktifitasnya dinilai dari seberapa bersar ia 

memberikan manfaat kepada orang lain, maka hal ini tentu saja lebih 

layak menjadi hakim di dalam aturan syariat Islam. 

Ketiga, hadits tentang larangan berbuat yang membahayakan orang 

lain dan berbuat saling mendatangkan sesuatu yang membahayakan. 

Hadits ini menurut al-Buthiy adalah kaidah universal yang menutup 

semua jalan bahaya dan kerusakan bagi manusia. 

Segala nilai kemaslahatan itu ditujukan untuk mewujudkan dan 

merealisasikan pengabdian kepada Allah swt. Mewujudkan kebaikan 

bagi semua makhluk serta bertujuan membahagaiakannya di duni dan di 

akhirat dengan meninggalkan segala bentuk kemudaratan. Dengan kata 

lain segala ajaran dan aturan Allah dari awal hingga akhir zaman adalah 

untuk merealisasi pengabdian dan meninggalkan keburukan, seperti yang 

disebutkan Allah dalam al-Quran: 

َوَلَقْد بَػَعثْػَنا ِف ُكلِّ أُمٍَّة َرُسوال َأِف اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت 
ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو الضَّالَلُة َفِسريُوا ِِف  ُهْم َمْن َىَدى اللَُّو َوِمنػْ َفِمنػْ

ِبنيَ األْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَف َعاِقَبُة   اْلُمَكذِّ
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Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap 

umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan 

jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang 

yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya 

orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka 

berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 

kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” (QS. 

Al-Nahl: 36) 

 

B. Pembagian Maqashid asy-Syariah 

Menurut al-Syatibi, secara umum maqhasid syariah (tujuan-tujuan 

syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu; maqashid (tujuan-tujuan) yang 

kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu, Allah swt, dan maqashid 

yang kembali kepada maksud atau tujuan para mukallaf (manusia).
103

 

Adapun dalam hal qashdu syari‟ (tujuan sang pembuat syari‟at) yaitu 

Allah swt. maka ada 4 hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, 

yaitu:
104

 

1. Maksud syari‟ dalam pembuatan syariat. 

2. Maksud syari‟ dalam pembuatan hukum untuk dipahami 

3. Maksud syari' dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (taklif) 

yang harus dilakukan. 

4. Maksud syari‟ dalam membuat hukum dalam memasukkan mukallaf di 

bawah cakupan hukumnya. 

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan 

hamba di dunia dan akhirat. Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-

beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam 
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diri makhluk. Maqashid ini hanya ada tiga yaitu dharuriyat, hajiyat, 

tahsiniyat.
105

 

1. Dharuriyat 

Makna dari pada dharuriyat disini adalah sesuatu yang mesti ada 

dalam pelaksanaan kemashlahatan untuk agama dan dunia, yang mana jika 

hal tersebut hilang atau tidak terlaksana maka akan mengancam 

kemashlahatan, bahkan berdampak kepada terjadinya fasad (kerusakan) dan 

mengancam kehidupan di dunia dan di akhirat mendapat siksa.
106

 

Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan 

oleh Al-Ghazali dan al-Syatibi untuk memelihara dharuriyat dalam 

kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan 

manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua syariat 

yang tercakup dalam lima hal, al-kulliyyat alkhamsah.
107

 Menurut Syatibi, 

dalam hal dharuriyat ada lima hal yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, 

keturunan, harta dan akal.
108

 

Untuk menjaga syariat demi kemashlahatan dharuriyat dapat 

dilaksankan dengan dua cara, yaitu
109

 :  

1. Menjaga dan memeliharanya dari sisi wujud (tetap ada) dengan cara 

melaksanakan perintah syariat dan mendirikan rukun-rukunnya serta 

memperkuat pondasinya.  
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2. Menjaga dan memeliharanya dari sisi „adam (tidak ada) dengan cara 

mencegah atau menghindarkannya dari hal-hal yang dapat mengganggu 

dan dan membuat ketidakseimbangan pada masa sekarang dan akan 

datang. 

Adapun cara menjaga maqashid dharuriyat dari dua sisi tersebut 

diantaranya, yaitu :
110

 

a. Hifdz ad-din (menjaga agama) 

Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman, terutama rukun 

iman yang enam dan mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan 

dengan rukun Islam yang lima. 

Sedangkan untuk menjaga agama, Islam mewajibkan jihad untuk 

melawan setiap musuh-musuh agama yang membuat fitnah dan 

tujuannya adalah menolak mafsadah yang bisa ditimbulkan. Juga 

disyariatkan had bagi orang-orang yang murtad, agar tidak menjadikan 

agama Islam sebagai mainan.
111

 Dan semua ini merupakan keutamaan 

dari Allah swt. yang menjamin terjaganya agama ini. Allah swt. 

berfirman : 

 إِنَّا ََنُْن نَػزَّْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُو َْلَاِفظُوفَ 
 Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (Q.S al-

Hijr: 19) 

 

b. Hifz an-nafs (menjaga jiwa) 
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Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-Isra‟ ayat 70 : 

ـَ َوَْحَْلَناُىْم ِِف اْلبَػرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْػَناُىْم ِمَن  َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَد
 يَِّباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثرٍي ِمَّْن َخَلْقَنا تَػْفِضيالالطَّ 

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, 

Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri 

mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka 

dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk 

yang telah Kami ciptakan.” 

 

Untuk terjaminnya eksistensi jiwa, Allah memerintahkan manusia 

untuk makan dan minum, menggunakan pakaian dan memiliki tempat 

tinggal,
112

 sebagaimana Allah swt. juga mewajibkan pemberian nafkah 

kepada setiap manusia yang memiliki kewajiban dan tanggungan nafkah, 

seperti kewajiban nafkah seorang ayah terhadap anaknya, suami terhadap 

istri yang ditalak dan berada dalam masa iddah atau berada dalam 

keadaan hamil, juga diwajibkan terhadap seorang ibu untuk menyusui 

anaknya. Secara umum dapat dipahami bahwa hifz an-nafs (menjaga diri) 

dari sisi wujud (tetap ada) adalah dengan melaksanakan setiap perintah 

yang mengarah kepada penjagaan eksistensi jiwa manusia. Bahkan di 

dalam keadaan darurat yang mengarah kepada hilangnya jiwa seseorang 

maka ia diperbolehkan mengkonsumsi hal-hal yang dilarang. Allah swt. 

berfirman di dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173,
113
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ـَ َوْلََْم اْْلِْنزِيِر َوَما  َا َحرَّـَ َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ  أُِىلَّ ِبِو ِلَغرْيِ اللَّوِ ِإَّنَّ
َر بَاٍغ َوال َعاٍد َفال ِإُْثَ َعَلْيِو ِإفَّ اللََّو َغُفوٌر َرِحيمٌ   َفَمِن اْضطُرَّ َغيػْ

Artinya:“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam 

keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 
Sedangkan untuk menjaga jiwa dari sisi „adam. Allah swt. 

mensyariatkan hukum-hukum yang menjaga jiwa manusia dari 

kebinasaan, dan Allah swt. mengharamkan setiap manusia untuk 

menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, Allah swt. berfirman di 

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195:  

 التػَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا ِإفَّ اللََّو َيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ِإََل 
 Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.” 

 

Oleh sebab itu diharamkan segala perbuatan yang mengarah kepada 

kemudharatan, dan diharamkan juga mengkonsumsi hal-hal yang dapat 

memberikan kemudharatan kepada jiwa manusia.  

Dan juga disyariatkan hukuman qishas bagi setiap orang yang 

melukukan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. 

c. Hifz al-„aqliy (menjaga akal) 

Akal memiliki peranan dan fungsi yang besar terhadap tubuh 

manusia, dengan akal manusia mengenal tuhannya dan memahami segala 
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perintah dan larangan. Dan dengan akal juga seorang manusia dianggap 

sebagai mukallaf yang dibebankan kepadanya syariat. 

Untuk menjaga akal, Islam mewajibkan untuk menuntut ilmu, 

menjamin kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat serta menjaga 

kesehatan akal demi kesehatan tubuh. Sedangkan untuk memelihara akal, 

Islam mengharamkan khomar (minuman yang memabukkan) dan obat-

obatan terlarang, dan Islam mensyariatkan had bagi siapa saja yang 

meminum khomar dan sejenisnya demi terjaganya akal manusia.
114

 

d. Hifz an-nasl (menjaga keturuanan) 

Untuk menjaga keberadaan manusia dan menyembah Allah untuk 

batas yang dikehendak oleh Allah di dunia, Allah swt. menjadikan 

berketurunan sebagai jalannya. Untuk memelihara keturunan, Islam 

mensyariatkan pernikahan yang sesuai syariat,
115

 dan semua hukum-

hukum yang berkaitan dengan keluarga (ahwal al-syakhsiyah) bertujuan 

untuk memelihara dan menjaga keturunan. 

Untuk menjaga keturunan dari sisi „adam, Islam mengharamkan 

perbuatan zina dan menghukum pelakunya. Islam juga melarang manusia 

untuk meninggalkan pernikahan,
116

 membuang rahim dan menggugurkan 

kandungan bagi wanita hamil.
117

 Juga diharamkan melakukan pernikahan 

yang dianggap fasid oleh agama seperti nikah mut‟ah, karena 

bertentangan dengan maksud pernikahan itu sendiri yaitu menjaga 
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keturunan, nasab, memunculkan kasih sayang serta memberikan 

tanggung jawab. 

e. Hifdz al-maal (menjaga harta) 

Harta merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam 

kehidupan manusia, karena harta merupakan wasilah untuk menjalankan 

kehidupan, dengan harta pula kuliyyatul khamsah yang lain dapat 

tercapai, seperti hifdz ad-din melaksanakan zakat, dan haji, hifdz an-nafs 

berupa makan, minum dan nafkah, hifdz an-nasl berupa menikah, hifdz 

al-„aql berupa belajar. 

Untuk menjaga harta, Allah swt. mensyari‟atkan manusia untuk 

berusaha mencari harta, Allah swt. berfirman di dalam al-Quran surat al-

Muluk ayat 15 : 

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم األْرَض َذلُوال فَاْمُشوا ِف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن 
 رِْزِقِو َوإِلَْيِو النُُّشورُ 

 Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian 

dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali 

setelah) dibangkitkan. “ 

 

Sedangkan menjaga harta dari sisi „adam, Allah swt. mengharamkan 

perbuatan mencuri dan segala perbuatan buruk yang mengambil harta 

orang lain dengan cara yang dilarang seperti korupsi, serta memberikan 

hukuman potong tangan kepada setiap pencuri dengan kadar tertentu.  
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Islam juga memperingatkan manusia untuk tidak berlaku bakhil dan 

kikir dengan hartanya, juga mengharamkan menggunakan harta untuk 

melakukan kemaksiatan. 

2. Hajiyat  

Hajiyat adalah maslahah yang dikehendaki untuk memberi 

kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. 

Sekiranya maslahah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia 

menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak 

sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan rukhsah yang 

meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan 

seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).
118

 

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai 

penguat bagi kemaslahatan yang bersifat hajiyat ini, yaitu: 

119انذاجح ذُّضل يُضنح انضشٔسج ػايح كاَد أٔ خاطح
 

"Kebutuhan (hajat) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum 

maupun yang bersifat khusus.” 

Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang hajiyat ini adalah 

untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan 

manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat. Dalam bidang ibadah, 

Islam memberikan rukhsah dan keringanan bila menjalankan kewajiban. 

Misalnya di bolehkan seseorang tidak puasa pada bulan ramadhan, karena ia 

sakit atau dalam perjalanan; diperbolehkan meng-qasar sholat yang empat 
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rakaat bagi orang yang sedang dalam perjalanan;
120

 diperbolehkan tayamum 

bagi orang yang tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya, 

dibolehkan shalat sambil duduk bagi orang  yang tidak sanggup 

melaksanakannya sambil berdiri, serta diperbolehkannya  mengeluarkan 

pendapat atas kejadian yang menimpanya demi kebaikan  semua orang  dan 

lain sebagainya. 

3. Tahsiniyat 

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas 

dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan 

menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang 

tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa 

penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup 

aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah 

sunnah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.
121

 

Pelaksanaan maqashid syari'ah yang bersifat tahsiniyyah ini 

dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk 

penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus 

dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

C. Kedudukan Maqashid Asy-Syariah Dalam Penetapan Hukum 

Mengkaji teori maqashid syariah tidak dapat dipisahkan dari 

pembahasan tentang mashlahah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, 
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wujud maqashid asy-syariah adalah kemaslahatan.
122

 Musthafa Syalabi 

menegaskan bahwa adanya perubahan hukum adalah karena perubahan 

maslahat (tabaddulal-ahkam bitabaddulal-mashlaha) dalam masyarakat. 

Adanya an-nasakh (penghapusan suatu hukum terdahulu dengan hukum yang 

baru), at-tadarruj fi at-tasyri‟ (pentahapan dalam penetapan hukum) dan 

nuzulal-ahkam yang selalu mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

masa pewahyuan, semuanya merupakan dalil yang jelas menunjukkan bahwa 

perubahan hukum mengikuti perubahan maslahat yang ada.
123

 

Seorang faqih dituntut untuk memahami maqashid syariah dalam 

istinbath atau mengeluarkan suatu hukum terhadap kejadian atau fenomena 

yang terjadi pada masanya.
124

 Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui 

dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan 

berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum 

tersebut tidak dapat diterapkan.
125

 Dengan demikian, hukum Islam akan tetap 

dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah 

dan berkembang.
126

 

Pengetahuan umat Islam terhadap maqashid (tujuan) suatu hukum juga 

semestinya harus ada, dikarenakan syariat Islam merupakan syariat yang 

diturunkan untuk hamba-hamba Allah swt, dan ketika umat Islam pada 
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umumnya mengetahui tujuan dari pada syariat Islam secara umum atau pun 

terperinci terhadap setiap hukum yang ada yaitu untuk kebahagiaan manusia, 

kemashlahatan dan menolak kemudhratan dan kerusakan bagi mereka di dunia 

dan di akhirat, maka hal itu akan  menepis keraguan mereka untuk 

menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.
127

 

Para ulama ushul memiliki cara yang berbeda untuk mengetahui maqasid 

asy-syariah, dalam hal ini penulis mengutip pemaparan al-Ayubi dalam 

mengetahui maqashid syariah ada empat langkah: 

1. Dengan cara istiqra‟iy (kajian teks) 

2. Mengetahui „illat (alasan hukum) perintah dan larangan 

3. Menganalisa lafaz perintah dan larangan 

4. Mengungkapkan kesimpulan dari pengetahuan maqashid. 

Pada masa Rasulullah saw masih hidup, dalam penyampaian ajaran Islam 

dan proses pembentukan hukum, perhatian terhadap maqashid syariah sudah 

muncul. Satu contoh misalnya pada suatu riwayat dikatakan bahwa Rasulullah 

memberikan arahan kepada sahabat agar dalam menyikapi suatu hal, apa lagi 

dalan menjalankan fungsi dakwah dalam rangka menyebarkan dan 

mensyiarkan ajaran keislaman, maka senantiasa merealisasikan kemudahan 

bukan kesulitan. 

Sebagai contoh lain dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi pernah 

melarang kaum muslim menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu 

untuk bekal tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan 
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Nabi dilanggar oleh beberapa para sahabat. Permasalahan ini dikemukan oleh 

Nabi, pada waktu itu Nabi membenarkan tindakkan para sahabat sembari 

menjelaskan bahwa hukum pelarangan menyimpan daging kurban itu didasari 

atas kepentingan al-daffah (tamu yang terdiri dari orang miskin yang datang 

dari perkampungan Baduwi ke kota Madinah).  

Dari ketetapan tersebut terlihat bahwa sejak masa Nabi saw, prinsip-

prinsip maqashid asy-syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan 

menegakkan hukum. Maqasid syariah yang terdapat di dalam hadits di atas 

pada awalnya yakni memberi kelapangan bagi kaum miskin yang berdatangan 

dari desa kota Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, 

maka larangan itu sendiri tidak diberlakukan lagi oleh Nabi. 

Selain itu, prinsip serupa juga banyak dilakonkan oleh Umar bin Khattab 

pada masa kekhilafahannya,  diantaranya yaitu seperti kebijakan tentang 

masalah talak tiga sekaligus. Dalam sebuah hadis disebutkan: 

ِل َّللاِ طهٗ َّللا ػهّٛ  ْٕ ٌَ انطاََلُق َػهَٗ َػِْٓذ َسُع ٍِ َػثهاٍط لَاَل " َكا ٌط َػٍ اْت ُٔ ٖ طَا َٔ لَْذ َس َٔ

َش طاَلَقُ  ًَ ٍْ ِخاَلفَِح ُػ ٍِ ِي ْٛ َعَُرَ َٔ أَتِٙ تَْكٍش  َٔ ٍُ انَخطهاِب  ٔآنّ ٔعهى  ُش ْت ًَ اِدَذجً فَمَاَل ُػ َٔ انصاََلِز 

ْى فَأَْيَضا ِٓ ْٛ َُْٛاُِ َػهَ ْٕ أَْيَض ِّ أَََاجٌ فَهَ ْٛ ْٙ أَْيٍش َكاََْد نَُْٓى فِ ا فِ ْٕ ٌه انَُاَط لَْذ اِْعرَْؼَجهُ ِْٓى " إِ ْٛ  ُِ َػهَ

Artinya: "Dan sungguh Thawus meriwayatkan dari ibnu Abbas, ia berkata: 

bahwa talak dimasa Rasulullah saw, abu bakar dan dua tahun dari 

pemerintahan Umar, talak tiga (yang dijatuhkan sekaligus) itu jatuh 

satu. Kemudian Umar bin khottab berkata: sesungguhnya manusia 

benar-benar tergesa-gesa dalam segala urusan yang seharusnya 

mereka tempuh dengan sabar, maka alangkah baiknya kalau kami 

laksanakan hal itu atas mereka. Kemudian Umar melaksanakan atas 

mereka"  .(HR. Ahmad dan Muslim). 
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Pada awal mula masa Rasulullah dan Abu Bakar talak yang diucapkan 

sekaligus tiga hanya jatuh talak satu kali. Akan tetapi pada masa pemerintahan 

Umar bin al-Khattab talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tiga maka akan jatuh 

talak tiga sekaligus. Kebiasaan mempermainkan talak itu dinilai oleh Umar 

sebagai suatu yang harus dicegah karena seakan-akan mempermainkan talak 

yang notabene merupakan bagian ajaran agama islam. Karena itulah Umar 

menetapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga pula agar masyarakat jangan suka 

mempermainkan talak. Hal ini menunjukkan bahwa Umar dalam melakukan 

ijtihadnya selalu diiringi dengan tujuan dari syari‟at itu sendiri. 

Sepintas memang kelihatan ijtihad-ijtihad Umar seakan-akan 

bertentangan (kontradiksi) dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah, 

namun kalau dikaji  sifat hakikatnya dalam kerangka hukum islam 

keseluruhannya (Maqasid asy-Syari‟ah) maka ijtihad-ijtihad yang dilakukan 

Umar ibn al-Khattab tersebut tidak bertentangan dengan maksud tujuan syari‟at 

itu sendiri. 

Muhammad Sa‟id Ramadhan al-Buthi berpendapat di dalam kitabnya 

Dhawabith al-Maslahah fi as-Syari‟ah al-Islamiyah bahwa maslahat 

diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria, yaitu: 

1. Dalam ruang lingkup tujuan as-syari‟
128

 

Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas 

dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, al-Buthi sepakat segala 
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prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam 

Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di 

atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih 

didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan 

terhadap jiwa lebih didahulukan dari pada pemeliharaan terhadap akal, dan 

seterusnya. Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima 

hal tersebut dinamakan sebagai maslahat, dan sebaliknya, segala hal 

bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut 

sebagai mafsadat . 

2. Tidak bertentangan dengan al-Quran
129

 

Maslahat yang kemungkinan bertentangan dengan al-Quran terbagi 

dalam dua bagian; Pertama, mashlahat mawhumah yang tidak memiliki 

sandaran hukum asal sama sekali. Secara rinci, maslahat jenis ini 

bertentangan dengan nash al-Quran yang qath‟i atau zahir . Di sini, dilalah 

nash bersifat qath‟i karena nash adalah suatu dalil yang sudah jelas dan 

tidak ada majaz, takhshish, nasakh dan idhmar setelah wafatnya Nabi. Jika 

dilalah nash bersifat qath‟i maka otomatis gugur kemungkinan maslahat 

yang masih dalam dugaan (zanniyyah) meskipun ia mempunyai syahid 

(acuan) untuk dijadikan ashl qiyas. Karena tidak dimungkinkan 

berkumpulnya „ilmi dan zanni dalam satu waktu (objek).  

Maslahat yang kemungkinan bertentangan dengan al-Quran yang 

kedua adalah yang disandarkan pada asal dengan proses qiyas. 
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Pertentangan-pertentangan antara far„ dan ashl karena proses qiyas yang 

shahih dan pertentangan itu bersifat parsial seperti khas dan „am, mutlaq dan 

muqayyad, maka sebenarnya ada pertentangan antara dua dalil syara„ yaitu 

zahir al-Qur‟an dan qiyas shahih, bukan antara nash dan maslahat yang 

diduga. Penentuan ta‟wil dan tarjih dalam kondisi ini dikembalikan kepada 

pemahaman dan keilmuan ahli Ushul al-Fiqh 

3. Tidak bertentangan dengan sunnah
130

 

Sunnah adalah segala sesuatu yang sanadnya tersambung kepada 

Nabi, berupa perkataan, perbuatan/pengakuan, baik itu mutawatir atau ahad. 

Pengertian tersebut mengecualikan perbuatan yang bersifat khusus bagi 

Nabi dan tidak ada qarinah yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut 

tidak ada hubungannya dengan taqarrub dari segi dzatnya. Perbuatan Nabi 

jika terdapat tanda-tanda hubungan dengan maksud taqarrub, maka ia 

merupakan dalil musytarak (mengandung multi makna) antara ibahah, nadb 

dan wujub, dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh dalil-dalil yang me 

rajihkan. Kemudian yang dimaksud maslahat yang bertentangan dengan 

Sunnah di sini adalah pertentangan atau penolakan terhadap kadar 

musytarak yang ditunjukkan oleh Sunnah. Adapun penentuan salah satu 

yang sesuai dengan kadar musytarak tersebut adalah termasuk dalam rangka 

untuk ijtihad dan tarjih yang dalam hal ini tidak menjadi persoalan. 

Maslahat yang dinilai bertentangan dengan Sunnah tidak lepas dari salah 

satu dari dua macam; Pertama, maslahat murni yang ditetapkan oleh 
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pemikiran. Oleh karena itu, apabila ternyata maslahat ini jelas bertentangan 

dengan al-Quran dan Sunnah sesuai dengan definisinya di atas, maka ia 

bukan merupakan mashlahat haqiqiyyah. Dengan demikian, maslahat 

tersebut tidak boleh digunakan atau difungsikan sebagai taqyid atau 

takhshish , baik ia menyalahi al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan atau 

sebagian dari keduanya. Dengan kata lain, al-Qur‟an dan Sunnah harus 

dikedepankan dari pada maslahat tersebut. Dikuatkan lagi dengan ijma„ 

sahabat untuk menjauhi penggunaan nalar murni dan menolak 

penyelewengan maslahat yang menyalahi atau menentang Sunnah, 

meskipun mereka berijtihad dengan cara menganalogikan furu„ kepada 

ushul dan mendayagunakan kekuatan berfikir terhadap masalah yang tidak 

terdapat dalam nash. 

Kedua, maslahat yang didukung oleh dalil atau kesaksian (syahid) 

dari sumber hukum utama Islam yaitu al-Quran atau Sunnah yaitu sebuah 

maslahat yang berpatokan pada qiyas shahih. Maslahat seperti ini jika 

menyalahi tuntunan as-Sunnah maka tidak disebut dengan qiyas shahih 

(qiyas yang ada dalam nash itu sendiri). Kemudian dilihat jenis perbedaan di 

antara keduanya (nash dan qiyas). Jika perbedaan itu sifatnya ta‟arudh 

antara qiyas dan nash yang bersifat qath‟i at-tsubut wa ad-dalalah, maka 

dimenangkan nashnya, seperti qiyas riba terhadap jual beli. Akan tetapi jika 

nash itu tidak qath‟i, seperti hadits ahad, maka diperlukan upaya ijtihad 

dalam mensinergikan nash syara‟ antara satu dengan yang lainnya melalui 
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pemahaman secara komprehensif, dan bukan berarti mentarjihkan maslahat 

tersebut di atas nash. 

4. Tidak bertentangan dengan qiyas
131

 

Qiyas merupakan upaya untuk memelihara maslahat pada far„ yang 

didasarkan kepada persamaan „illat yang terdapat pada ashl. Hubungan 

antara ashl dan far„ tidak jauh berbeda seperti hubungan yang erat antara 

„am dan khas. Qiyas pasti mempertimbangkan atau memelihara maslahat, 

tapi tidak setiap pemeliharaan maslahat itu berarti qiyas. Maslahat ini dapat 

disebut mashlahah mursalah, yaitu maslahat yang dinalar oleh mujtahid 

dalam persoalan yang tidak ada dalil (syahid) untuk diqiyaskan serta tidak 

ada dalil yang membatalkannya. Ini bukan berarti mashlahah mursalah 

tersebut tidak mempunyai sandaran sama sekali. Tanpa sandaran syar„i, 

mashlahah mursalah tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum. Karena 

hukum syara„ tersebut secara implisit berada di bawah substansi perintah 

dan larangan Allah. Oleh karena itu, mashlahat mursalah harus 

bersandarkan suatu dalil meskipun suatu dalil tersebut tidak berhubungan 

langsung secara khusus, seperti dalam kasus pengumpulan al-Quran oleh 

Abu Bakar, tidak ada ashl yang langsung diqiyaskan, tetapi ia termasuk di 

dalam kerangka hifz ad-din. 

5. Tidak menyalahi maslahat yang setingkat atau maslahat yang lebih inggi
132

 

Kenyataan ini tidak dimaksudkan untuk mengingkari sebuah 

kebenaran bahwa syariat dikonstruksikan di atas dasar kemaslahatan bagi 
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hamba-hamba-Nya. Tujuan utama adalah agar terdapat perhatian bahwa 

maslahat yang lebih tinggi atau penting harus didahulukan dari pada 

maslahat di bawahnya. Misalnya memilih mafsadah duniawi untuk 

memperoleh mashlahah ukhrawi, jika keduanya berada dalam satu obyek 

kaitan hukum (manath), atau memenuhi salah satunya karena ada sebab-

sebab tertentu. Apabila terjadi pertentangan diantara maslahat maslahat, 

maka sesuatu yang dharuri (primer) lebih didahulukan daripada yang haji 

(sekunder). Dan sesuatu yang haji lebih didahulukan daripada yang tahsini 

(tersier).  

Adapun jika dua maslahat dalam satu tingkatan saling bertentangan, 

maka didahulukan kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. 

Dengan demikian, dharuri yang berhubungan dengan pemeliharaan 

terhadap agama, lebih didahulukan dari pada dharuri yang berhubungan 

dengan jiwa dan seterusnya. Apabila dua maslahat yang saling bertentangan 

berhubungan dengan satu hal yang sama-sama kulli, seperti agama atau jiwa 

atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah kepada segi yang 

kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu maslahat. Maslahat yang masih 

diragukan atau sulit terjadi bagaimana pun nilai dan derajat 

komprehensifitasnya tidak boleh mentarjih maslahat yang lain. Maslahat 

tersebut harus benar-benar dihasilkan secara qath‟i atau sekurang-kurangnya 

secara zanni. 

 


