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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Kata al-nafaq, dari segi bahasa berarti: habis. Dikatakan اقً فَ نَ مُ اھِ رَ الدَّ تِ قَ فَ نَ 

: dari bab تَِعبَ  (tai’ba) apabila saya menghabiskan dirham itu.25 Nafkah berasal

dari kata nafaqa, di antara artinya adalah hilang, terputus, menyembunyikan,

mati, dan membelanjakan.26 Kata nafaqah merupakan kata benda bagi kata al-

nafaq yang dijamakkan dengan kata نِفَاقٍ  (nifaq) dan نَفَقَاتٍ  (nafaqat).27

Sebagaimana dikatakan pula al-nufuq ( فُْوقالنُّ  ) untuk arti kematian. Dikatakan :

ةُ ابَّ نَفَقَِة الدَّ  (nafaqat al-dabbatu) dari bab قََعَد  (qa’ada) artinya: apabila binatang itu

mati. Kata itu juga dipergunakan dengan arti laku keras. Dikatakan: ةُ عَ لْ السِّ ةِ قَ فَ نَ "

" ااقً فَ نِ  “apabila barang dagangan itu laku keras dan banyak orang yang

mencarinya”.

Kata al-nafaq juga berarti fatamorgana di tanah, yang mempunyai mata

air dilihat dari tempat lain. Diantaranya ialah al-nifaq ( فَاقُ النِّ  ) yang berarti

menampakkan keislaman menyembunyikan kekafiran. Kemunafikan ini lebih

dahsyat daripada kekafiran, baik dari segi dosa maupun bahayanya. Kata

nafaqah dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian: sesuatu yang

dibelanjakan oleh seorang laki-laki pada keluarganya. Hal itu disebut dengan

nafaqah, karena hal itu mengandung pemusnahan harta yang dibelanjakan

25 Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqh Islam, alih bahasa oleh
H. Moh. Zuhri. Dipl. TAFL dan Ahmad Qorib, ( Semarang : Dina Utama, th), h. 57.

26 Ariij binti  Abdur Rahman As- Sanaan, Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami),
(Jakarta : Darus Sunnah Press, 2006), Cet. Ke-1, h. 224.

27 Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, loc.cit.
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untuk mereka.  Nafkah (Arab: an-nafkah = pengeluaran).28 Pengeluaran yang

dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk

orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian dikemukakan dalam

Ensiklopedi Hukum Islam. Nafakah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”.29

Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang

membutuhkannya.

Menurut istilah ahli fiqh adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan

oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti,

gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan

keperluan hidup seperti air, minyak, lampu, dan sebagainya.30 Sebahagian ahli

fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu

ialah: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal),

sedang ahli-ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu

hanyalah pangan saja.31 Mengingat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang

diperlukan oleh keluarga dan anggota-anggota keluarga, maka dari kedua

pendapat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang merupakan

kebutuhan pokok yang minimum itu ialah pangan, sedang kebutuhan-

kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang

berkewajiban memenuhinya.

28 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta : Siraja, 2006),
Cet. Ke-2, edisi 1, h. 213.

29 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, ( Jakarta : PT Karya
Unipress, 1993), Cet. Ke-3, h. 127.

30 H. Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang : Dina Utama, 1993), Cet. Ke-1, h. 100.
31 Kamal Muchtar, Loc.cit.
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Al- Kamal bin Al-Hammam mensinyalir, bahwa yang dimaksudkan

nafkah secara terminologi adalah menjadikan sesuatu berlimpah dengan hal

yang dapat menjamin keabadiannya.32 Qal’ah Jie berkata dalam Mu’jam

Lughah Al-Fuqaha, nafkah adalah menjadikan sesuatu berlimpah dengan hal

yang dapat menjamin keabadiannya atau keberadaannya.33 Dalam definisi

Qal’ah Jie, terdapat kata “keberadaannya”, karena infak bisa jadi telah

dikeluarkan sebelum sesuatu itu ada wujudnya, seperti jika ada orang yang

ingin mendirikan sebuah pabrik, maka terlebih dahulu dia akan melakukan

survei dan membuat rancangan bangunannya, dan untuk itu dia harus

mengeluarkan upah dan biaya pembangunan gedung. Tanpa adanya

pembiayaan ini survei tidak akan terlaksana, dan tanpa survei pabrik tidak

akan berhasil dibangun.

Menurut Abu Jaib, nafkah adalah sesuatu yang dibelanjakan, bisa

berupa dirham (uang) atau yang lainnya.34 Nafkah adalah bekal. Nafkah

adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada keluarganya. Nafkah

adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya,

untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, biaya mengasuh dan sebagainya.

Al- Khatib As- Syarbini mensinyalir dalam Mughni Al-Muhtaaj, “Hak-hak

material yang wajib diberikan kepada istri ada tujuh : makanan pokok, lauk,

sandang, alat pembersih, perabot rumah, tempat tinggal dan pembantu

sekiranya diperlukan.”35 Menurut hemat saya, definisi versi Asy-Syarbini

32 Ariij binti  Abdur Rahman As- Sanaan, Loc. cit.
33 Ibid, h. 225.
34 Ibid.
35 Ibid.
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cakupannya lebih luas.36 Selain tujuh hal yang disebutkan oleh Syarbini, saya

kira, ada kewajiban lain yang perlu ditambahkan yaitu sarana transportasi dan

segala tetek-bengeknya, karena di era sekarang ini, transportasi termasuk

kebutuhan primer.

B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun yang dimaksudkan dengan nafkah disini adalah memenuhi

keperluan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, rawatan perubatan

istri, sekalipun dia orang kaya.37 Hukum memberi nafkah adalah wajib

menurut al- Quran, Sunah dan Ijmak. Adapun dalil wajibnya menurut al-

Quran adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat

233 yang berbunyi:

َُلكُف نَۡفٌس  لَۡمۡعُروِفۚ َال  ِب َوِكۡسَوُهتُن ۥ ِرۡزقُهُن ُ َ لَۡمۡولُوِد  ََىل  ُوۡسَعهَاۚ َو اال

Artinya   : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya”. 38(QS. Al- Baqarah: 233)

“Rezeki” yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah makanan yang

secukupnya. “Pakaian” pula adalah baju atau penutup badan. “Ma’ruf” adalah

amalan kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak

berkurangan. Sebagaimana juga dalam firman Allah SWT di surat Al-Talaq

ayat 6 yang berbunyi:

36 Ibid.
37 Muhammad As-Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Nor Hasanuddin dan

Aisyah Saipuddin, (Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publications, 2008), jilid 4, h. 233.
38 Departemen Agama RI, Al-Quran Darul Iman Dan Terjemahannya, ( Kuala Lumpur :

Percetakan  Zafar Sdn. Bhd.,  2007), h. 37.
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ُۡث  ِمۡن َح ُوُهن ِدُمكۡ َوَال تَُضآروهُ ۡسِك ۡ ن ُو ُمت ّمِ َلَۡهيِنَسَك ُقوْا  ِلُتَضّیِ ن
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka”. 39(QS. Al-Talaq: 6)

Dan juga firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

َلَۡیِه ِرۡزقُُهۥ ۦۖ َوَمن قُِدَر  ن َسَعِتِه ُ ِلُینِفۡق ُذو َسَعٖة ّمِ ٰ َ ُ ُۚ فَلُۡینِفۡق ِممآ َءات ُف  َُلكِّ َال 
 ُ َیۡجَعُل  َاۚ َس ٰ َمآ َءاتَ ا نَۡفًسا اال ُۡرسٗ بَۡعَد ُعۡرسٖ 

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezkinya,
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan
(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”. 40

(QS. Al-Talaq: 7)

Adapun  dalil wajibnya menurut ketentuan Sunah adalah sebagai

berikut :

Hadis Nabi Muhammad SAW:

ِ لُ وْ سُ رَ نَ ا َ َ وْ قُ تا:فَ اعِ دَ وَ الْ ةِ حُ ىفِ ا لَ قَ ملْ سَ وَ هِ یْ لََ  ل هللاُ َص ا ّ ِىف ا ِ اءِ سَ ال
َمانِ نهُ وْ مُ تُ ذْ َ ُمكْ نائِ فَ  ِ ِب ِ ةِ مَ لكَِ ِ نَُ وْ رُ فُ ُمتْ لْ لَ ْ تَ اْس وَ .ا نهيِْ لََ  ُمكْ لَ .  وَ ا

َ دً َ اَْ  ُمك شَ رُ فُ ْنئَ طِ وْ یُ َال ْن  َ وْ هُ رَ كْ ا  َ ذَ نَ لْ عَ فَ نَ اِ فَ .هُ ن ْريَ َ ً َرضَ نهُ وْ بُ اْرضِ فَ ِ
)   ِمل ْس مُ اه ُوَ (رَ .ِف وْ رُ عْ مَ لْ ِ نهتُُ وَ ْس كِ وَ نهُقُ زْ رِ ُمكْ یْ لََ  نهُلَ وَ حٍ ربٍَّ مُ 

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada’:
Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan
perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka
dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan
(kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka
(istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang
yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut
pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak

39 Ibid, h. 559.
40 Ibid.
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mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang
ma’ruf”. 41(HR. Muslim)

Adapun dalil ijmak berkaitan adalah bahwa Ibnu Qudamah berkata :

“Ulama  bersepakat untuk mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri-

istrinya, apabila suami sudah berusia baligh, kecuali apabila istrinya berbuat

derhaka.42 Kenyataan ini sebagaimana yang telah disebut Ibn Al- Munzir dan

lain-lain. Ibnu Qudamah berkata lagi: “Istri yang derhaka boleh dipukul

sebagai pengajaran. Perempuan adalah orang yang berada di bawah kuasa

suaminya. Dia boleh menahan istrinya untuk tidak bermusafir dan bekerja.

Oleh itu, dia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

C. Syarat-syarat Menerima Nafkah

Akad nikah yang sah yang telah dilakukan oleh suami-istri,

menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram

dikawini oleh orang lain.43 Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat

mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah

dari orang yang mengikatnya, yaitu suaminya sesuai dengan kaedah yang

berbunyi :

َمْن َحبََس لِنَْفعِ َغْیِرِه َكانَْت نَفَقَتُھُ َعلَى َمْن َحبََس ِألَْجلِِھ                
“orang yang telah mengikat dirinya untuk kemanfaatan orang lain, nafkahnya

ditanggung oleh orang yang mengikat itu”.44

41 Muhammad As-Sayyid Sabiq, Op. cit., h. 234.
42 Ibid., h. 236.
43 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Op. cit., h. 131.
44 Ibid.
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Hak istri terhadap nafkah itu tetap dipunyainya, apakah ia kaya atau

miskin, selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap

suaminya. Para ulama fikih satu pendapat dalam sebagian syarat, sementara

pada sebagian syarat yang lain mereka berbeda pendapat.45 Syarat-syarat

diwajibkannya memberi nafkah adalah :

1. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih diragu-

ragukan kesahihannya, maka istri tidak berhak menerima nafkah.46

2. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maksudnya ialah istri

telah bersedia menerima dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang

istri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia

mengurus rumah tangga suaminya, melayani dan sebagainya, sesuai

dengan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini berdasarkan kepada perbuatan

Rasulullah SAW pada waktu permulaan beliau berkawin dengan Aisyah

ra. Beliau bergaul dengan Aisyah ra, setelah dua tahun melaksanakan akad

nikah. Selama dua tahun itu beliau tidak memberi Aisyah nafkah dan

beliau tidak pula mengganti atau membayar nafkah yang tidak beliau

bayar itu sampai beliau wafat.

3. Istri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. Dalam hal

istri tetap tinggal di rumah orang tuanya karena permintaan sendiri dan

telah mendapat izin suaminya atau karena suami belum sanggup

menyediakan tempat kediaman bersama, ia tetap berhak mendapat nafkah.

Apabila kesediaan itu tidak atau belum ada, istri tidak berhak menerima

45 Ariij binti  Abdur Rahman As- Sanaan, Op. cit., h. 231.
46 Kamal Muchtar, Loc. cit.
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nafkah. Demikian pula apabila istri bepergian jauh tanpa izin suaminya,

maka selama bepergian itu istri tidak berhak menerima nafkah. Sebabnya

ialah: kepergian istri tanpa izin suaminya itu  dianggap telah diluar

pengawasan dan ikatan suaminya.47 Apabila ada izin dari suaminya, ia

tetap berhak mendapat nafkah. Istri juga tidak berhak menerima nafkah

apabila ia dipenjarakan karena sesuatu tindakan pidana. Ia berhak

mendapat nafkah apabila ia dipenjarakan karena memperjuangkan haknya

atau karena memperjuangkan agama.

4. Kesiapan istri untuk bersenggama.48 Artinya, orang yang seusia dia sudah

bisa melakukan hubungan seksual. Imam As-Syairazi berkata dalam Al-

Muhadzdzab, “ jika istri menyerahkan dirinya kepada suaminya, tetapi dia

masih gadis kecil yang belum bisa melakukan hubungan seksual, maka

dalam hal ini terdapat dua pendapat:49

a. Pertama : tetap wajib diberikan nafkah, karena dia menyerahkan

dirinya tanpa halangan.

b. Kedua : tidak wajib diberikan nafkah. Karena belum ada kesempatan

yang utuh bagi suami untuk melakukan hubungan seksual. Pendapat

kedua inilah yang paling benar.

47 Ibid., h. 132.
48 Ariij binti  Abdur Rahman As- Sanaan, Loc. cit.
49 Ibid., h. 231.
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D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Suami menurut Hukum Islam

Tidak ada suatupun pergaulan yang lebih indah, akrab dan mesra

lahir dan batin di dunia ini, selain pergaulan antara suami dan istri, mereka

laksana dua tubuh yang berjiwa satu.50 Namun demikian mereka memiliki

kewajiban satu sama lain. Wanita mempunyai hak dengan baik kepada

pria, seperti kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita. Al-Quran

menyebutkan prinsip ini dalam surah Al-Baqarah 2 : 228 yang mana

berbunyi:

 ۡ ِم ِ َولَهُن لَۡمۡعُروِفۚ َو ِب َلَۡهيِن ي  ِ ةٞ ُل  َ َدَر َلَۡهيِن اِل  َ لّرِ

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf dan bagi kaum
pria mempunyai derajat kekuasaan terhadap wanita”.51 (QS. Al-
Baqarah 2 : 228)

Ayat di atas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan istri

mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi

derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai

pemimpin keluarga yang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Namun kedudukan dan fungsi wanita (istripun) tidak kalah penting

dalam keluarga yaitu sebagai pimpinan rumah tangga. Karena itu, suami

dan istri harus saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain serta

bekerjasama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya atau hak dan

50 Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. Ke-3, h. 183.
51 Departemen Agama RI, Op. cit., h. ٣٦.
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kewajibannya masing-masing. Ada dua macam hak istri atas suami.52

Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial,

seperti hak diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi

perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan. Kita

akan menjelaskan semua itu seperti berikut:

a. Hak yang bersifat Materi.

1) Memberikan Mahar.

Mahar adalah suatu pemberian wajib dari suami kepada

istrinya  dengan sebab berkawin.53 Ia merupakan hak mutlak bagi

istri. Banyak sedikitnya mahar itu bergantung kepada kerelaan

atau kemauan istri. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4 yang

berbunyi:

ُۡه نَۡفٗسا فَُلكُوُه  ٖء ّمِ ۚ فَان ِطۡنبَ لَُمكۡ َعن َيشۡ ٗ َ ِحنۡ ِهتِن َِّسآَء َصُدقَـ ل َوَءاتُوْا 
ٓ ٔٗ َهنِیٓ  ا ٔٗ ا مرِی

Artinya : “Berikanlah maskawin ( mahar) kepada wanita yang
kamu kawini sebagai pemberian penuh kerelaan,
kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan
yang sedap lagi baik akibatnya”.54 (QS. An-Nisa’ : 4).

Mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak boleh

diambil oleh suami sesuka hati melainkan dengan keridhaan dan

52 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Mukhlisin Adz- Dazaki, Arif Hidayat,
Ahmad Rifa’, dan  Abu Fadhil, (Surakarta : Insan kamil, 2016), jilid 2, h. 675.

53 Robiatul Adawiyah Mohd, “Hak-Hak Istri Dalam Perkawinan Menurut  Al-Quran Dan
Al-Sunnah” Tesis Kolej Universiti Islam Malaysia, th), h. 2,  t. d.

54 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 85.
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keizinan istrinya.55 Seorang suami boleh berhutang mahar kepada

istrinya dengan syarat ianya wajib dirilis kembali.  Suami yang

tidak mahu membayar mahar yang di hutang kepada istrinya

diancam Allah dengan ancaman yang sama dengan orang-orang

yang berhutang dengan niat tidak mahu merilisinya sedangkan

mereka mampu untuk membayarnya kembali.

Keadaan ini jelas merupakan penderhakaan terang-terangan

terhadap hak istri, sekalian menderhakai Allah. Biasanya suami

menganggap bahwa mahar tidak perlu lagi diberikan kepada

istrinya karena sudah menjadi satu keluarga hingga menurut

anggapannya tidak ada lagi perhitungan hutang piutang bagi

mereka yang telah mempunyai ikatan sebagai suami istri.

2) Memberikan Nafkah Lahir

Suami wajib mencari nafkah (bekerja) untuk keperluan

hidup (lahiriah) istri dan anak-anaknya.56 Dialah berkewajiban

menyediakan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan

(rumah) sesuai dengan kemampuan sang suami.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, makna nafkah adalah semua

kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan

tempat, seperti makanan, pakaian, dan rumah.57 Nafkah inilah

55 Robiatul Adawiyah Mohd, Op. cit., h. 3.
56 Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Op. cit. h. 184.
57 Ibid.
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kelak menjadi kewajiban asasi seorang suami terhadap istrinya.

Allah menegaskan dalam firman-Nya yang berbunyi :

ۚ َال  ُ َلَۡیِه ِرۡزقُُهۥ فَلُۡینِفۡق ِممآ َءاتَٰىُه  ۦۖ َوَمن قُِدَر  ن َسَعتِِه ِلُینِفۡق ُذو َسَعٖة ّمِ
ا  ُۡرسٗ ُ بَۡعَد ُعۡرسٖ  َیۡجَعُل  َاۚ َس ٰ َ َمآ َءات ُ نَۡفًسا اال ُف  َُلكِّ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi
nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas
rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan
Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan setelah kesempitan”.58 (QS. Al-Talaq:7)

3) Memberi Nafkah Batin.59

Pembinaan suatu keluarga bahagia, tidak saja

membutuhkan fasilitas materi (ekonomi) atau sosial, namun juga

membutuhkan fasilitas rohani. Kepuasan rohani (batin atau

biologis istri) kedua belah pihak (suami-istri), akan menciptakan

ketenangan yang dapat memperkokoh ikatan batin suami-istri.

Karena itulah suami diwajibkan memenuhi kebutuhan

biologis (batin) istrinya dengan baik dan adil. Dengan baik dan

adil artinya suami menggauli istrinya dengan santun dan berusaha

memuaskan istri untuk mencapai puncak kenikmatan senggama

(orgasme). Bila suami beristri lebih dari satu, ia bisa harus

membagi waktu secara adil dan proporsional terhadap istri-

istrinya. Allah berfirman:

58 Departemen Agama RI, Op. cit. h. 359.
59 Hasbi Indra, Potret Wanita Shalehah, Op. cit. h. 185.
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َۡكَرُهواْ  ن   ٓ فََعَىسٰ لَۡمۡعُروِفۚ فَان َكرِۡهُتُموُهن ِب وُهن َاِرشُ یۡ َو ُ ٔٗ َش َعَل  ا َوَجيۡ
ا َكثِٗريا  ۡريٗ َ ِه  ِف

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara
patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukaisesuatu
padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak”. 60(QS An-Nisa’ 4:19)

b. Hak yang Bersifat Non Materi

1) Mendidik istri (keluarga).61

Suami harus memberikan petunjuk dan pelajaran terhadap

istri dan anaknya, ke jalan yang benar dan baik, terutama dalam

masalah agama, agar mereka berkata dan bertindak sesuai dengan

etika dan moral ajaran Islam. Pentingnya tugas mendidik keluarga

ini seperti ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi :

ر  َ ۡهِلیُمكۡ  نُفَسُمكۡ َو قُٓوْا 

Artinya: “Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api

neraka”.62(QS. Al-Tahrim: 6).

Biasanya, istri akan tergantung kepada sikap suaminya. Bila

suaminya berbudi pekerti baik dan berada di jalan yang benar,

maka istrinya juga akan demikian. Sebaliknya, bila orang tua tidak

mendidik anaknya dengan baik, maka yang akan disalahkan

60 Departemen Agama RI, Op.cit., h. 80.
61 Hasbi Indra, Op. cit., h. 186.
62 Departemen Agama RI, Op.cit., h. 560.
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masyarakat adalah orang tuanya. Misalnya, keduanya tidak

mendidik anaknya dengan baik.

2) Menyenangkan dan Membahagiakan Istri.63

Suami wajib memberikan ketenangan batin pada istrinya.

Ketenangan batin merupakan syarat penting untuk terciptanya

kehidupan rumah tangga bahagia. Karena itu, suami hendaknya

menahan diri untuk tidak menyakiti secara pisik dan mental pada

istrinya. Sebab, setiap suami akan dimintai pertanggung

jawabannya dalam memimpin keluarganya.

Suami harus memberikan kesempatan kepada istrinya untuk

mengunjungi sanak keluarganya, berlaku bijaksana, ramah dan

santun terhadap istri dan keluarganya.64 Bila istrinya sedang marah,

sebaiknya suami diam saja, tidak meladeninya sampai marahnya

reda. Begitu juga sebaliknya, bagi istri juga tidak perlu meladeni

suami yang sedang marah.

Kalau istrinya menghidangkan makanan, suami jangan

segan-segan memuji masakan istrinya. Memuji penampilan istri

juga penting. Karena istri biasanya suka dipuji dan disanjung.

Menepati janji bila berjanji pada istri, dan tindakan lainnya yang

dapat menyenangkan hati istri.

63 Hasbi Indra, Op. cit., h. 187.
64 Ibid.
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2. Hak dan Kewajiban Istri Menurut Hukum Islam

Kaum wanita mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami.65

Hak-hak itu harus berimbang dengan kewajiban-kewajiban yang dipikul

kaum wanita itu, yakni kewajiban-kewajiban dalam memenuhi hak-hak

kaum suami. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang

berbunyi:

ِّلَۡغۡیِب ِبَما َحِفظَ  ٞت  ِفَظـ ٌت َحـ َِت ُت قَـ ِلَحـ ـ لص ُۚ فَ

Artinya : “Wanita-wanita yang saleh itu adalah wanita yang taat dan
memelihara kehormatan dengan cara yang dipilih oleh Allah
diwaktu tidak ada suaminya”.66 (QS. Al-Nisa’ 4: 34)

Kewajiban istri terhadap suami tidak berdasarkan paradigma lama

di mana posisi wanita lemah sehingga bisa diperlakukan sewenang-

wenang oleh pria (suami).67 Sebaiknya cara melihat wanita tetap

berdasarkan pada pengakuan atas harkat dan martabat wanita yang mulia,

selaras dengan hak-hak yang harus diterima dari suaminya.

Kewajiban istri pun tidak terlepas dari upaya yang bersangkutan

mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah,

warahmah. Berdasarkan ayat di atas, maka istri mempunyai kewajiban

hakiki kepada suami. Antara lainnya adalah:

65 Ibid., h. 188.
66 Departemen Agama RI, Op.cit.,h. 84.
67 Hasbi Indra, Loc. cit.,
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a. Taat kepada suami68

Hak suami atas istrinya adalah dipatuhi selama tidak mengarah

pada perilaku maksiat. Sebagaimana sabda Nabi:

َال طَاَعةَ لَِمْخلُْوٍق فِي َمْعِصیَِة اْلَخالِِق                        

Artinya   : “ Tidak ada kepatuhan terhadap makhluk yang maksiat

kepada  pencipta”.69 (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada

suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan

kebaikan. Rasulullah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk

syurga.

b. Layanan yang baik dan dihormati70

Istri bertanggung jawab memberi layanan yang sebaik- baiknya

kepada suami. Begitu juga suami sewajarnya dihormati. Dengan kata

lain segala suruhan suami yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam

mesti dituruti. Layanan baik serta sifat hormat- menghormati mampu

mewujudkan kebahgiaan rumah tangga.

Firman Allah:

ُن  ۡالۡحَسـ ِن اال ۡالۡحَسـ َهۡل َجَزآُء 

Artinya: “Bukankah tiada balasan bagi amalan yang baik itu
melainkan balasan yang baik juga”.71 (QS. Al-Rahman:
60)

68 Abdul Aziz, M. Azam dkk, Fiqih Munakahat, (Khitbah, Nikah dan Talak), alih bahasa
oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 223.

69 Ibid.
70 Dato’ Syeikh Ghazali Hj. Abd Rahman, Memasuki Gerbang Perkawinan Edisi  ke 1

(Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad, 2001),  h. 70.
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c. Berhias Untuk Suami72

Hak yang lain adalah berdandan karena suami dengan berbagai

perhiasan menarik. Seperti perhiasan yang terlihat semakin indah akan

membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal

yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan

bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat

sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa

cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat

istrinya dalam bentuk yang membencikannya sekiranya suami

meminta izin istrinya sebelum berhubungan.

d. Menjadi Partner Suami

Allah telah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri

secara syar’i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan

kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menyertai di tempat tinggal

tersebut.73 Istri tidak boleh keluar dari rumah dengan izin suaminya,

kecuali jika ia keluar untuk berziarah atau menjenguk kedua orang tua

yang sakit, atau keluarga lainnya ketika ia merasa aman dan tidak

menimbulkan fitnah karena hal tersebut termasuk silaturrahim dan

menjaga hubungan silaturrahim itu wajib, suami tidak boleh mencegah

kewajiban tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika semua itu

dengan ridha suami.

71 Departemen Agama RI, Op.cit.  h. 533.
72 Abdul Aziz, M. Azam dkk, Op.cit,  h. 225.
73 Ibid, h. 229.
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3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak-hak bersama antara suami istri ini adalah seperti berikut :

a. Kasih sayang74

Sifat kasih sayang merupakan faktor utama dalam mewujudkan

persekitaran ceria dan bahagia dalam rumah tangga. Perasaan kasih

sayang antara suami istri akan menentukan rumah tangga itu

berkekalan dan mewujudkan kerjasama antara suami istri. Sebuah

rumah tangga tidak akan kekal jika perasaan kasih sayang tidak wujud

antara suami istri. Kasih sayang merupakan katalisator untuk

kebahagiaan rumah tangga. Sebagaimana dalam firman Allah dalam

surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

َُمك  ۡ َ َۡهيَا َوَجَعَل ب ُٓوْا ا َۡسُك ِّ ا ل ٗ ۡزَو نُفِسُمكۡ  ۡن  لََق لَُمك ّمِ َ ۡن  ۦٓ  تِِه َ َوِمۡن َءای
َِّقۡومٖ مَودٗة  ٖت ل َ ٓی ٔ َ  َ ِ ِيف َذ ًةۚ ان یََتَفكُروَن َوَرۡمحَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda yang membuktikan
kekuasaannya dan rahmatnya, yaitu ia menciptakan untuk
kamu (wahai kaum lelaki istri daripada jenis kamu sendiri,
supaya kamu hidup bersenang hati dan hidup mesra
dengannya, dan dijadikannya diantara kamu (suami istri)
perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya
yang demikian itu mengandungi keterangan yang
menimbulkan kesadaran bagi orang yang berfikir”.75 (QS.
Al-Rum: 21)

b. Amanah76

Hubungan suami istri perlu berasaskan kepercayaan antara satu

sama lain. Kepercayaan ini akan wujud jika suami istri mempunyai

74 Dato’ Syeikh Ghazali Hj. Abd Rahman, Op.cit. 71 .
75 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 406.
76 Dato’ Syeikh Ghazali Hj. Abd Rahman, Op. cit., h. 72.
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sifat amanah. Amanah dalam artikata senang untuk berbicara isi hati

dan dan kedua  pihak dapat menerima satu sama lain dengan ridha dan

ikhlas. Kepercayaan ini terbentuk melalui komunikasi yang terbuka.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang

berbunyi:

َن لَِفي ُخۡرسٍ )١لَۡعۡرص(َو َسـ ۡال ِلَحـِت )٢(ان ـ لص لُوْا  ُوْا َوَمعِ َن َءاَم ِ اال
ۡربِ  لص لَۡحّقِ َوتََواَصۡوْا ِب )٣(َوتََواَصۡوْا ِب

Artinya: “Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar hidup
dalam kerugian, kecuali yang beriman dan mengerjakan
amal soleh dan saling nasihat menasihati supaya
mempertahankan kenenaran dan saling nasihat menasihati
supaya mengamalkan kebenaran”. 77 (QS. Al- Asr 1-3)

c. Wujudkan pergaulan yang baik.78

Pergaulan yang baik antara suami istri menjadi asas kepada

pembentukan keluarga bahagia. Pergaulan yang baik akan

mewujudkan suasana harmoni dan tenang dalam rumah tangga.

Persekitaran ini dapat menyuburkan hubungan hormat menghormati

dan membentuk semangat bersama dan paduan dalam keluarga.

d. Hubungan seksual.

Akad nikah menghalalkan seseorang lelaki dan perempuan

mengadakan hubungan seksual secara sah. Hubungan ini merupakan

satu hubungan yang intim dan pribadi dan tidak boleh diceritakan

kepada orang ramai. Hubungan seksual merupakan rahasia keluarga.

77 Departemen Agama RI, Op. cit., h. 601.
78 Dato’ Syeikh Ghazali Hj. Abd Rahman, Op. cit. , h. 73.
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Ia adalah merupakan sebagian daripada ibadah kehidupan berkeluarga.

Firman Allah dalam surat Al-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

یۡ  َۡكَرُهوْا َش ن   ٓ فََعَىسٰ لَۡمۡعُروِفۚ فَان َكرِۡهُتُموُهن ِب وُهن َاِرشُ ُ ٔٗ َو َعَل  ا َوَجيۡ
ا َكثِٗريا  ۡريٗ َ ِه  ِف

Artinya: “Dan gaulilah istri-istri kamu dengan baik. Kemudian
apabila kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, sebenarnya
Allah menjadikan adanya kebaikan yang banyak”.79(QS.
Al-Nisa’: 19)

e. Menghormati perhubungan kekeluargaan80

Pasangan suami istri adalah individu daripada keluarga yang

berbeda. Keluarga masing-masing telah membesarkan insan dengan

cara yang berbeda. Walaupun begitu, sebagai pasangan kita perlu

memahami dan menghormati mereka. Dalam komunitas kita

perkawinan bukan saja antara dua individu yang berkasih sayang tapi

melibatkan pertalian hubungan persaudaraan antara dua keluarga.

f. Sama-sama memahami masalah pasangan.81

Pasangan suami istri merupakan dua kepribadian yang berbeda.

Sebagai manusia biasa, pasangan mungkin mempunyai masalah

tersendiri. Oleh karena itu, pasangan haruslah saling memahami

kelemahan diri dan bekerjasama untuk mengatasi masalah yang

dihadapi supaya hubungan yang baru terbentuk ini dapat berkembang.

79 Departemen  Agama RI, Op. cit., h. 80.
80 Dato’ Syeikh Ghazali Hj. Abd Rahman, Op. cit. , h. 75.
81 Ibid.
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g. Suami istri mempunyai sifat iri hati.82

Perasaan iri hati  merupakan fitrah alami manusia. Perasaan iri

hati terwujud atas dasar percintaan antara pasangan. Iri hati ini terbagi

kepada dua bagian, yaitu berasaskan keimanan dan iri hati karena

nafsu. Iri hati yang berdasarkan keimanan akan membawa

keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga sementara itu iri hati atas

dasar nafsu akan merosakkan rumah tangga.

h. Keterampilan yang bagus.83

Bagi mewujudkan kebahagian hubungan suami istri, pasangan

perlu memiliki keterampilan diri yang baik. Keterampilan diri

mencerminkan keperibadian seseorang. Oleh karena itu, setiap

pasangan perlu berusaha supaya memiliki sifat tersebut.

i. Harta bersama

Islam membenarkan individu dan keluarga memiliki harta

pribadi. Walau begitu, cara pengumpulan harta hendaklah dilakukan

secara sah dan halal. Umat islam dilarang mencari harta sehingga lupa

mengerjakan ibadah yang lain.

j. Kerja sama84

Kerja sama antara suami istri perlu dipertahankan dari masa ke

masa. Kerja sama tersebut mengurangkan beban serta dapat mencapai

kebahagiaan rumah tangga. Sifat tolong menolong menjadi inti

kehidupan berkeluarga dan akan membentuk semangat bersama dalam

82 Ibid, h. 76.
83 Ibid, h. 78.
84 Ibid., h. 79.
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keluarga. Semangat bersama yang wujud daripada kerja sama dengan

sendirinya akan meningkatkan paduan keluarga dan berkemungkinan

hindari perpecahan keluarga.

E. Ukuran-ukuran Kadar Nafkah

Menurut mayoritas fuqaha’, kadar nafkah disesuaikan dengan

kebutuhan istri.85 Dalil yang dijadikan landasan oleh mayoritas fuqaha’ adalah

al-Quran, Hadits, dan rasio. Adapun dalil wajibnya menurut al-Quran adalah

sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat : 233 yang

berbunyi:

ُوۡسَعهَاۚ  َُلكُف نَۡفٌس اال لَۡمۡعُروِفۚ َال  ِب َوِكۡسَوُهتُن ۥ ِرۡزقُهُن ُ َ لَۡمۡولُوِد  ََىل  َو

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada  para
ibu dengan cara  ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya”. 86(QS. Al- Baqarah : 233)

Dalam ayat di atas, Allah tidak menyebutkan kadar makanan (rezeki)

dan pakaian yang harus diberikan kepada seorang istri.87 Allah mewajibkan

nafkah, dengan menggunakan redaksi rezeki. Sedang rezeki manusia, kadar

ukuran kecukupannya, disesuaikan dengan adat kebiasaan, seperti rezeki

seorang hakim dan businessman.

Sedangkan dalil dari hadits, adalah sebuah riwayat yang menyatakan

bahwa Hindun, istri Abu Sufyan berkata:

85 Ariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op. cit., h. 248.
86 Departemen Agama RI, Op.cit., h. 37.
87 Ariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op.cit., h. 249.
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َْس  َ یٌح, َول ٌل َحشِ ُ َاَن َر َ ُسْف , ِان ِ َ َ َرُسوَل ا َْت ُعْتَبَة, قَا لَْت :  ِهْنَد ِب ن
 َ َما  ي, ِاال ِ َ ِين َوَو َْكِف َْكفِ یُْعِطیِين َما  ِذي َما  ُ , فَقَاَل :  ُْه َوُهَو َال یَْعَملُ ِك ْذ ُت ِم

لَْمْعُروِف           ِ ِك  َ َ َوَو

Artinya: “Hindun binti Utbah pernah bertanya: “Wahai Rasulullah!
Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kedekut. Dia tidak
mahu memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti
mengambil daripadanya tanpa pengetahuannya. Maka Rasulullah
bersabda : “ Ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu
dan ankmu dengan cara yang baik”.88(Muttafaq ‘Alaih)

Dalam hadits di atas, Rasulullah menyebutkan bahwa kadar nafkah

yang harus mencukupi keperluan istri dan anaknya.89 Hal ini menunjukkan

bahwa nafkah yang diberikan kepada seorang istri harus mampu menutupi

kebutuhannya. Istri boleh mengambil nafkah secukupnya, tanpa ukuran

tertentu.

Seterusnya, di dalam surah Al-Baqarah 2 : 228 yang mana berbunyi:

ٞةۗ .. َ َدَر َلَۡهيِن اِل  َ ِلّرِ لَۡمۡعُروِفۚ َو ِب َلَۡهيِن ي  ِ ُۡل  ِم ..َولَهُن

Artinya: “Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf dan bagi kaum pria
mempunyai derajat kekuasaan terhadap wanita”.90 (QS. Al-
Baqarah 2 : 228)

Ma’ruf bisa terwujud dengan adanya kecukupan.91 Karena jika rezeki

yang diberikan di bawah batas cukup, maka ma’ruf tidak akan terwujud.

Dengan demikian, nafkah yang wajib diberikan kepada istri adalah nafkah

yang bisa menutupi kebutuhan.

88 Abdullah bin Abdurrahman Al- Bassam, Syarah Bulughul Maram, (Jakarta : Pustaka
Azzam, 2007), jilid 6, h. 37.

89 Ariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Loc.cit.
90 Departemen Agama RI, Op. cit., h. ٣٦.
91 Ariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op. cit., h. 250.
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Adapun dalil secara rasio, nafkah menjadi sebuah kewajiban bagi

suami, karena istri sepenuhnya berada dalam kekangan suami. Maka, nafkah

yang diberikannya harus mencukupi kebutuhannya, seperti nafkah hakim dan

businessman.

Apabila istri tinggal bersama suaminya, sementara sang suami

memberikan nafkah kepadanya dan menyediakan apa yang mencukupinya

berupa makanan, pakaian, dan lainnya, maka dia tidak boleh menuntut

penetapan nafkah karena suami telah melaksanakan apa yang menjadi

kewajibannya.92 Tapi apabila suami kikir dan tidak mencukupi istrinya, atau

dia meninggalkan istrinya tanpa nafkah dan tanpa alasan yang hak, istri boleh

menuntut penetapan nafkah untuk dirinya berupa makanan, pakaian, dan

tempat tinggal. Qodhi boleh menetapkan nafkah untuk istri. Dan suami wajib

mematuhi ketetapan ini apabila kebenaran pengakuan istri berkaitan

dengannya terbukti.

Istri juga boleh mengambil apa yang mencukupinya dari harta

suaminya dengan cara yang patut, meskipun suami tidak mengetahui, apabila

suami tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak istri. Orang yang

memiliki hak boleh mengambil sendiri haknya apabila dia mampu. Dalilnya

adalah riwayat Aisyah ra. bahwa Hindun berkata, “wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Dia tidak

92 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah jilid 2, (Jakarta : PT Ikrar Mandiriabadi, 2008), h. 488.
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memberikan apa yang mencukupiku dan anakku kecuali apa yang aku ambil

darinya tanpa dia ketahui”, maka baginda bersabda, 93

َكْ  ِذي َما  لْ فِْ ُ ِ ِك  َ َ ِف وْ َمعرُ ِك َوَو

Artinya : “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang

patut”.94

Hadis ini menunjukkan bahwa nafkah perempuan diukur dengan

kecukupan dan dibatasi kepatutan, yaitu apa yang dikenal oleh semua pihak

berdasarkan apa yang biasanya berlaku dalam keluarga perempuan. Hal ini

berbeda-beda seiring dengan perbedaan masa, tempat, kondisi, dan individu.

Penulis Ar-Raudhah An-Nadiyah berpendapat bahwa kecukupan dalam hal

makanan mencakup semua yang dibutuhkan oleh istri.95 Termasuk didalam

buah-buahan, menu-menu istimewa yang biasa dihidangkan pada hari-hari

raya, dan barang-barang lainnya yang keberadaannya telah di anggap biasa

secara terus menerus karena ketiadaannya dapat menimbulkan kegelisahan,

kebosanan, dan kesusahan.

Dia berkata, “termasuk didalamnya obat-obatan dan lainnya. Hal ini

ditunjukkan oleh firman Allah SWT”.

…..dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka

dengan cara yang patut…. (Al-Baqarah 2: 233)

Ini adalah nash yang berbicara tentang salah satu jenis nafkah, yaitu

bahwa yang wajib dilakukan oleh orang yang menanggung nafkah adalah

93 Ibid, h. 489.
94 Ibid.
95 Ibid.
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memberi rezeki orang yang ditanggung nafkahnya, sementara rezeki itu

sendiri mencakup apa yang telah disebutkan. Di antara nafkah yang wajib

diberikan oleh suami kepada istri adalah apa yang dibutuhkannya berupa sisir,

sabun, minyak, dan barang-barang lain yang digunakannya untuk

membersihkan diri.96

Para ulama mazhab Syafi’i berkata, “adapun minyak wangi, apabila

dimaksudkan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, wajib atas suami

untuk mengadakannya karena dimaksudkan untuk membersihkan diri.97

Apabila dimaksudkan untuk mendapatkan kelezatan dan kenikmatan, suami

tidak wajib mengadakannya. Karena hal itu adalah hak suami sehingga dia

tidak boleh dipaksa untuk memberikannya”.

1. Kadar Besaran Nafkah

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib

diberikan sebagai nafkah adalah yang ma’ruf yang patut atau wajar,

sedangkan mayoritas pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali,

mereka membatasi apa yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk

kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut

perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan

perkara jika ada perselisihan.98 Hal ini didasari oleh firman Allah SWT

dalam surat Al-Baqarah 2: 233 yang berbunyi:

ََىل  َُلكَو لَۡمۡعُروِفۚ َال  ِب َوِكۡسَوُهتُن ۥ ِرۡزقُهُن ُ َ ُوۡسَعهَاۚ لَۡمۡولُوِد  ُف نَۡفٌس اال

96 Ibid, h. 490.
97 Ibid.
98 Abu Ibrahim Muhammad Ali, Memahami  kewajiban  memberi  nafkah  dalam  Islam,

Majalah Al-Furqon No. 120 Edisi Ke 6 tahun ke 11, (Jamber: Majalah Al-Furqon,2012), h.34.
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Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma’ruf.seseorang tidak dibeban
melainkan menurut kadar kesanggupannya”.99(QS. Al-
Baqarah: 233)

Dan juga firman Allah dalam surat al-talaq ayat 7 yang berbunyi :

ُف  َُلكِّ ۚ َال  ُ َلَۡیِه ِرۡزقُُهۥ فَلُۡینِفۡق ِممآ َءاتَٰىُه  ن َسَعتِِهۦۖ َوَمن قُِدَر  ِلُینِفۡق ُذو َسَعٖة ّمِ
ا  ُۡرسٗ ُ بَۡعَد ُعۡرسٖ  َیۡجَعُل  َاۚ َس ٰ َ َمآ َءات ُ نَۡفًسا اال

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi
nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas
rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta   yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang
melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah
kesempitan”.100 (QS. Al-Talaq : 7)

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-

hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW ketika

Hindun Binti Utbah melaporkan suaminya yang sangat kikir. Baginda

bersabda;

ُخِذي َما یَْكفِْیِك َوَولََدِك بِاْلَمعُرْوِف                                              

Artinya: “Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara

yang patut”.101 (HR. Bukhari: 4945)

2. Besaran Nafkah Tergantung Kondisi Suami dan Istri

Para ulama berbeda pendapat tentang besaran nafkah yang harus

diberikan suami kepada istrinya:

99 Departemen Agama RI, Op.cit., h. 37.
100 Ibid, h. 559.
101 Sayyid Sabiq, Loc. cit.
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a. Pendapat pertama: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang istri, ini

adalah mazhab Maliki,102 berdasarkan firman Allah SWT  dalam surat

Al-Baqarah ayat 2: 233 yang berbunyi:

ۥ ِرۡزقُهُن ُ َ لَۡمۡولُوِد  ََىل  َُلكُف َو لَۡمۡعُروِفۚ َال  ِب ُوۡسَعهَاۚ َوِكۡسَوُهتُن نَۡفٌس اال

Artinya   : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara  ma’ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya”.103(QS. Al-
Baqarah: 233)

b. Pendapat kedua: besaran nafkah harus dilihat kondisi sang suami, ini

adalah riwayat mazhab Hanafi dan Syafi’i yang lebih terkenal.104 Yang

mana menurut pendapat mazhab Hanafi adalah bahwa kadar nafkah

tidak ditentukan berdasarkan syariat.105 Suami wajib memberikan

kadar yang mencukupi dari makanan, bumbu, daging, sayuran, buah,

minyak, mentega, dan segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk hidup

kepada istri, sesuai yang berlaku dalam tradisi.

Hal tersebut berbeda-beda seiring dengan perbedaan tempat,

masa, dan kondisi. Disamping itu, suami juga wajib memberikan

pakaian kepada istri untuk musim panas dan musim dingin. Mereka

berpendapat bahwa nafkah istri yang wajib atas suami ditentukan

berdasarkan kondisi suami dari segi kekayaan dan kemiskinan. Dan

menurut pendapat mazhab Syafi’i adalah tidak menyandarkan

penentuan kadar nafkah kepada apa yang mencukupi, tetapi mereka

102 Abu Ibrahim  Muhammad Ali, Op. cit., h.35.
103 Departemen Agama RI,Op. cit., h.37.
104 Abu Ibrahim  Muhammad Ali, Loc. cit.
105 Sayyid Sabiq, Op. cit. , h. 490.
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berpendapat bahwa kadar nafkah ditentukan berdasarkan syariat,

meskipun mereka sepakat dengan para ulama Mazhab Hanafi dalam

memperhitungkan kondisi suami dari segi kekayaan dan

kemiskinan.106

Suami yang kaya, yaitu yang mampu memberi nafkah dengan

hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan dua mud setiap hari.

Suami yang miskin, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah dengan

hartanya atau penghasilannya, wajib menyerahkan satu mud setiap

hari. Adapun suami yang yang berada dalam tingkat menengah

diantara kedua tingkat diatas wajib menyerahkan satu setengah mud

setiap hari dan hal ini didasari oleh firmannya dalam surat Al-Talaq

ayat 7 yang berbunyi:107

ۚ َال  ُ آ َءاتَٰىُه  َلَۡیِه ِرۡزقُُهۥ فَلُۡینِفۡق ِمم ن َسَعتِِهۦۖ َوَمن قُِدَر  ِلُینِفۡق ُذو َسَعٖة ّمِ
ا  ُۡرسٗ ُ بَۡعَد ُعۡرسٖ  َیۡجَعُل  َاۚ َس ٰ َ َمآ َءات ُ نَۡفًسا اال ُف  َُلكِّ

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi
nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas
rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta   yang
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani
seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan
Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan”.108 (QS. Al-Talaq:7)

Mereka mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah membedakan

orang kaya dengan orang miskin dan mewajibkan nafkah atas masing-

106 Ibid, h.  491.
107 Ibid.
108 Departemen Agama RI, h. 559
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masing dari keduanya sesuai dengan kondisinya tanpa menjelaskan

kadarnya.109

c. Pendapat ketiga: besaran nafkah ditentukan menurut kondisi keduanya

(suami istri), ini adalah mazhab Hambali dan demikianlah yang

difatwakan oleh segenap ulama mazhab Hanafi. Pendapat inilah yang

lebih benar karena dengannya terkumpul semuanya dalil di atas (dalil

pendapat pertama dan kedua).110

F. Kewajiban  Memberi Nafkah

Hukum nafkah ini adalah wajib bagi suami terhadap istrinya, ayah

terhadap anak-anaknya, atau tuan terhadap budaknya.111 Nafkah disini juga

berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga

dan pengobatan. Jikalau suami adalah orang kaya memberi nafkah, hukumnya

adalah wajib, berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma’. Seorang laki-laki jika

menikahi seorang wanita, maka wajib baginya (laki-laki) memberinya

(wanita) nafkah.112 Para ulama fikih bersepakat bahwa suami mempunyai

kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya.113 Mereka berlandaskan

pada dalil-dalil dari Al-Quran, As- Sunnah, Ijma’ dan rasio.

Dari Al Quran Allah telah berfirman :

لَۡمۡولُوِد  ََىل  ُوۡسَعهَاۚ َو َُلكُف نَۡفٌس اال لَۡمۡعُروِفۚ َال  ِب َوِكۡسَوُهتُن ۥ ِرۡزقُهُن ُ َ

109 Sayyid Sabiq, Loc.cit.,
110 Abu Ibrahim Muhammad Ali, Loc. Cit.
111 H. Djamaan Nur, Loc. cit.,
112 Abu Ibrahim Muhammad Ali, Loc. Cit.
113 Aariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op.cit., h. 226.
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Artinya   : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada  para
ibu dengan cara  ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya”. 114(QS. Al- Baqarah: 233)

Ayat di atas menegaskan kewajiban memberi nafkah, saat istri sedang

melahirkan, di mana dalam kondisi seperti itu, istri tidak bisa melayani

suaminya untuk bersenang-senang. Jika di saat istri tidak bisa melayani

suaminya untuk bersenang-senang, suami wajib memberikan nafkah, apalagi

di saat istrinya bisa melayani suaminya untuk bersenang-senang, suami wajib

memberikan nafkah, apalagi di saat istrinya bisa melayani suaminya untuk

bersenang-senang.

Allah berfirman:

اُل قَو َ ََىلٰ بَۡعٖض لّرِ ُ بَۡعَضهُۡم  َل  َِّسآِء ِبَما فَض ل ََىل  نَفُقوْا ِمنۡ ُموَن  ِلهِۡمۚ َوِبَمآ  ۡمَو

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)
atas sebagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.115

(QS. An-Nisa’: 34)

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban memberikan nafkah,

dilihat dari dua sisi: rasio dan teks.

Dari sisi rasio dalam firman Allah, “Kaum laki-laki itu adalah

pemimpin bagi kaum wanita”.116 Orang yang menjadi pemimpin bagi orang

lain,maka dia mempunyai kewajiban untuk menanggung segala urusannya.

Sedangkan dari sisi teks adalah firman Allah, “Dan karena mereka (laki-laki)

telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

114 Departemen Agama RI, Op.cit, h. 37.
115 Ibid, h. 84.
116 Aariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op. cit., h. 228.
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Dari As-Sunnah:

Diriwayatkan  oleh Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya Rasulullah

SAW bersabda dalam khutbah yang beliau sampaikan pada saat haji wada’,

ِة  ْ قَا َل ِىف ُح َلَْیِه َو َسمل ِ َصل ُهللا  َ َِّساِء  الَْوَداعِ :فَاتُقْوااَن َرُسْوُل ا ِىف ال
ْذ تُُمْو ُهنفَائِنُمكْ  َمانِ َ َن ِب َلَْهيِ .  َولَُمكْ  ِ َمِة ا َِلكِ ن ُ َ لَلُْمتْ فُُرْو  ْ َت . َواْس ِ ًْٔن ا
َ فَاْرضِ رُ فُ َالیُْو  ِ َْكَر ُهْونَُه. فَِاَن فََعلَْن َذ ًدا  َ َْريَ ُمربٍَّ َشُمك َْا  ً َرضَ َولَهُنحٍ بُْوُهن
َو ِكْسَو ُهتُنَلَْیُمكْ  لَْمْعُرْوِف.ِرْزقُهُن ِ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada’ :
Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan
perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka
dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan
(kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka
(istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang
tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah
mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak
mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang
ma’ruf”.117( HR. Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk

memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya, dengan cara

yang baik. Istri boleh mengambil nafkah, tanpa sepengetahuan suaminya, jika

dia tidak memberikan nafkah yang secukupnya.

Dari ijma’:

Para ulama sepakat bahwa suami sudah baligh mempunyai kewajiban

untuk memberikan nafkah kepada istrinya yang tidak berbuat nusyuuz.

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al- Mundzir dan yang lainnya.118

117 Aariij binti Abdur Rahman As-Sanaan, Op.cit., h. 228.
118 Ibid, h. 230.
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Menurut Rasio :

Seorang istri, di samping menjadi hak penuh untuk suaminya, dia

mempersembahkan dirinya untuk suami semata. Oleh karena itu, suami

mempunyai kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya. Seperti

halnya amil zakat yang telah menyibukkan dirinya dengan urusan orang-orang

miskin, maka menjadi haknya untuk menutupi kebutuhannya dari harta

mereka.119 Begitu juga seorang hakim yang menyibukkan dirinya untuk

mengurusi kaum muslimin, maka menjadi haknya untuk menutupi

kebutuhannya dari harta mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan, ada dua

cara untuk mendapatkan nafkah: pemberdayaan dan pemilikan.

Menurut Ibnu Hazm, istri harus menanggung nafkah suaminya yang

tidak mampu, dan jika suatu ketika suaminya sudah mendapat kelapangan, dia

tidak boleh menuntut suaminya untuk mengganti nafkah yang selama ini

diberikan kepada suaminya.120

Namun, pada masa sekarang, wanita juga turut bekerja mencari nafkah

bagi membantu suami dan anak-anaknya karena kebutuhan hidup yang kini

semakin moderan dan ekonomi negara semakin meningkat. Bagi suami yang

mempunyai pekerjaan tidak tetap akan berisiko tinggi untuk kehilangan

pekerjaan mereka dan dengan ini membuatkan mereka sukar untuk

meneruskan kehidupan dengan baik karena memikirkan masih banyak

tanggungan di bawah mereka. Hal ini memberi dampak yang buruk dan

masalah kepada pihak suami karena jika dirinya saja yang bekerja maka tidak

119 Ibid.
120 Ibid.
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akan mencukupi untuk menampung istri dan anak-anaknya. Maka, terjadi

persoalan disini apakah bisa wanita turut membantu dengan bekerja dan

mereka juga yang menanggung keluarganya karena kondisi yang memaksa?


