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BAB III 

ESENSI SYARI’AT TENTANG PERNIKAHAN 

A. Pandangan Umum Tentang Pernikahan  

1. Pengertian Pernikahan 

Dalam kamus bahasa indonesia disebutkan bahwa pengertian 

perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan 

berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. Kata ini adalah bentuk 

mashdar dari kata “Nakaha-yankihu-nikah” (  yang asal mula (  نكاح-ينكح-نكح

artinya adalah “bersetubuh” ( الوطء  ) dan “berkumpul” (اجلمع ).108
 

Nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, 

atau bersenggama (wath‟i). Nikah juga didefinisikan sebagai ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan 

membenrtuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
109

 

Kata nikah menurut bahasa berarti menggabungkan dan menghimpun. 

Kalimat نكحت االشجار berarti pohon-pohon itu saling menyatu sebagian dengan 

sebagian yang lain. Sedangkan menurut syari‟at berarti akad yang sudah 

masyhur dan mencakup berbagai rukun dan syarat. Kata nikah secara bahasa 
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digunakan untuk menyebut akad, dan juga digunakan untuk menyebut 

persetubuhan.
110

 

Dalam tinjauan Ulama tafsir dikatakan bahwa di dalam Al-qur‟an ada 

dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja زوج dan 

kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha  نكح dan 

kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat, yang dimaksud 

dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) 

pernikahan.
111

 

Di dalam konteks, para ahli fikih  mengartikan nikah menurut arti 

kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka gunakan. 

Para Ulama Hanafiah menggunakan arti “setubuh” dan mendefinisikan bahwa 

nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk 

bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki 

bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk 

dinikahi secara syari‟at, dengan kesengajaan.
112

  

Imam Sya<fi’i menggunakan arti “mengadakan perjanjian perikatan”. 

Namun apabila ditinjau dari segi kepastian hukum dan penggunaan perkataan 

“nikah” didalam Al-Qur‟an dan Hadits-hadits Nabi, maka “nikah” dengan arti 
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 Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al Husni Al Husaini, Kifayatul Al-Akhyar Fii 

Hlmli Ghayyah Al-Ikhtisar, alih bahasa Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), hlm. 399 
111

 Muhammad Fu‟ad Abd Al-Baqi‟, Mu‟jam Al-Mufakhrasy Li Al-Alfazh Al-Qur‟an Al-

Karim, (Kairo: Maktabah Dar As-Salam, 2008), hlm.  332-333 
112

 Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, hlm. 39 
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“perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak digunakan dari pada “nikah” 

dalam arti “setubuh”.
113

 

Adapun pernikahan yang dikemukakan didalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.
114

 

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa 

pernikahan adalah: Akad yang sangat kuat atau mitsa<qon ghali<zan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
115

  

Artinya adalah pernikahan adalah suatu ibadah yang agung yang sangat 

kuat sebagaimana yang Allah jelaskan dengan kata mitsa<qon ghali<zan yaitu 

perjanjian yang kokoh.  

2. Dasar Hukum Pernikahan 

Banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang 

disyariatkan dalam agama Islam, diantaranya: 

a. Al-Qur‟an 

﴿                       

                                                             
113

 Abd Rahman Al-Jazari, Al-Fiqh „ala Al-Madzhab Al-Arba‟ah, (Mesir: Al-Maktabah 

Al-Tijariyyah, 1969), hlm. 1-2.  
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 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, 

(Jakarta: Departemen Agama Ri, 2001), hlm. 14 



52 
 

                        

       ﴾  

Artinya:  

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mammpu berlaku adil terhadap 

hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

 ( QS. An-Nisa: 3). 
 116 
 

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu 

baik secara mental maupun finansial untuk melaksanakan nikah. Yaitu 

dengan wanita-wanita yang disenangi atau disukai. Namun bagi laki-laki 

diberi kebebasan untuk menikahi dua, tiga atau empat wanita. Hal ini 

dibolehkan apabila laki-laki mampu berbuat adil dalam perkara nafkah, 

tempat tinggal, pakaian, giliran dan perkara yang bersifat lahiriyah. 

Apabila tidak mampu karena dua faktor tadi tidak memenuhi, maka 

hendaklah menikahi seorang wanita atau lampiaskan hasratmu kepada 

bundak-budak wanita yang dimiliki. Allah juga berfirman, 

ۡزَوَٰٗجا وََجَػَل مَ ﴿
َ
ًُفِسُلۡه أ

َ
ُ َجَػَل مَُله ّوِۡي أ ۡزَوَِٰجُله بَنِيَ َوٱَّلله

َ
 ُله ّوِۡي أ

 ِ ٌَُِن َوبٌِِۡػَىِت ٱَّلله فَبِٱۡمَبَِٰطِل يُۡؤِو
َ
ّيَِبَِٰتِۚ أ هۡ  وََحَفَدٗة َوَرزَكَُله ّوَِي ٱمطه َُ 

   ﴾ يَۡلُفُرونَ 
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Artinya: 

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 

nikmat Allah.” (QS. An-Nahl: 72) 
117

 

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah yang besar 

adalah Allah jadikan istri-istri bagi para pria dari jenis mereka yaitu jenis 

manusia dan Allah berikan rizki kepada manusia dari hal yang baik-baik.  

Allah juga berfirman,  

﴿                        

                  ﴾ 

Artinya:  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 

dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
 (
QS. 

An-Nur: 32).
118

 

Dari ayat di atas hendaklah seorang laki-laki yang belum menikah 

atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat 

menikah. 
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b. Hadits 

لََنا َرُسوُل اَّللِه ملسو هيلع هللا ىلص ) ََي َمْعَشَر اَلشهَباب َمِن َعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َمْسُعوٍد هنع هللا يضر قَاَل 
َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع ، َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ ، فَِإنهُو أََغضُّ لِْلَبَصرِ  ،اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اَْلَباَءَة فَ ْليَ تَ َزوهجْ 
119 ( فَ َعَلْيِو ِِبلصهْوِم ; فَِإنهُو لَُو وَِجاء    

Artinya: 

 Dari Abdullah Bin Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam bersabda pada kami: “Wahai para pemuda, 
barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, 

karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi 

farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia 

puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.  

 

Seruan dari Rasulullah shalla>lla>hu’alaihi wasallam ditujukan 

kepada para pemuda karena sesungguhnya mereka memiliki kekuatan 

kecintaan kepada kaum wanita. Ulama berbeda pendapat tentang maksud 

“ba‟ah”, pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud adalah jima‟.  

Maka dapat diartikan bahwa barang siapa diantara kamu yang 

mampu untuk jima‟ disamping mampu biaya dalam pernikahan, maka 

hendaklah dia nikah, dan barang siapa belum mampu jima‟ disamping 

tidak mampu membiayai dalam pernikahan maka hendaklah ia berpuasa 

agar dia dapat mengandalikan syahwatnya dari kejahatan nafsu 

birahinya.
120

 

 

                                                             
119

 Muslim bin Al-Hajjaj, “Sha>hih Muslim”, (Beirut: Dar al-Kutub al-arabiy)j. 2 hlm. 

697.  
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 Abu Bakar Muhammad, Terjemah, Subulus Salam, Cet 1, (Surabaya: Al-Ikhlas), 
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3. Rukun Nikah  

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun nikah, berikut rinciannya: 

1. Madzhab Hanafi
121

  

Adapun pendapat Imam Abu Hani <fah tentang rukun nikah adalah: 

a. Ijab 

b. Qabul  

2. Madzhab Malik
122

  

Adapun pendapat Imam Malik tentang rukun nikah adalah: 

a. Suami  

b. Istri  

c. Wali, Nabi shalla>lla>hu’alaihi wasallam, bersabda tentang wali,  

ُ َعَلْيِو َوَسلهَم -قالت: قال رسول هللا  -اهنع هللا يضر-عن عائشة  ا امرأٍة -َصلهى اَّلله : "أُّيُّ
، فِإن دَخل هبا؛ -ثالث مرات-ُنِكَحت بغري ِإذن مواليها، فنكاحها ِبطل  

 123 "فاملهر هلا مبا أصاب منها، فِإن تشاجروا، فالسلطان ويلُّ من ال ويّل لو 
Artinya; 

Dari Aisyah Radhiyallahu „anha ia berkata; Berkata Rasulullah 

Shalla>lla>hu’alaihi wasallam,” Wanita mana saja yang menikah tanpa 

izin dari walinya maka nikahnya batal/tidak sah (tiga kali), apabila 

telah melakukan hubungan badan maka wajib memberikan mahar 

kepada wanita, apabila mereka berkonflik maka sultan adalah wali 

bagi wanita yang tidak memilik wali.”
 
 

                                                             
121

 Lihat: Muhammad bin Ahmad, “Hasyiah Al-Khlmuti „Ala Muntaha Al-Iradat”, (Suria: 

Dar An-Nawadir, 1432 H), jil. 4, hlm, 366  
122

 Al-Hathab Ar-Ruaini,”Mawabih Al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khlmil,” (Dar-Fikir, 

1412 H), jil. 3, hlm. 419 
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 Abu Daud Sulaiman  bin  Asy‟ats,” Sunan Abu Daud” j. 3, hlm 229 
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d. Shighat (Ijab dan qabul) 

3. Madzhab Sya<fi’i
124

 

Adapun pendapat Imam Sya<fi’i tentang rukun nikah adalah: 

a. Suami 

1. Terhindar dari yang menghalangi nikah 

2. Ditentukan orangnya 

3. Tidak ihram 

4. pantas dan layak  

b. Istri  

1. Terhindar dari yang menghalangi nikah 

2. Ditentukan orangnya 

3. Tidak ihram 

c. Wali 

1. Muslim,  

Allah berfirman, 

﴿ ِۚ ۡوِِلَآُء َبۡػض 
َ
ۡه أ ُُ ٌَُِن َوٱلُۡىۡؤِوَجَُٰت َبۡػُض  ﴾َوٱلُۡىۡؤِو

Artinya,  

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi wali (penolong) bagi sebahagian 

yang lain.” (QS. At:Taubah: 71). 
125
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2. Laki-laki  

3. Adil 

4. Mukallaf (baligh dan berakal) 

5. Merdeka  

6. Tidak memiliki cacat pada pandangan 

7. Tidak sedang dihajr 

8. Tidak ihram 

d. Saksi 

1. Dua orang laki-laki  

2. Muslim 

3. berakal  

4. Adil 

5. Mendengar 

6. Melihat 

7. Berbicara 

8. Rasyid 

9. Dhobit 

Rasullah Shallalla<hu ‘alaihi wasallam bersabda tentang saksi,  

ُ َعَلْيِو َوَسلهَم  -قالت: قال رسول هللا  -اهنع هللا يضر-عن عائشة   : -َصلهى اَّلله
 126""ال نكاح ِإال بويل وشاِىَدْي عدل
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 Abu Al-Qasim Al-Thabrani, “Al-Mu‟jam Al-Kabir,”( Maktabah Ibnu Taimiyah,  1415 

H) j. 81, hlm. 142 
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Artinya,  

Dari Aisyah Radhiyallahu „anha ia berkata: Rasulullah Shallallahu 

„alaihi wasallam bersabda,”Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua 

orang saksi  yang adil”.
 
 

e. Shi>ghat yaitu ijab dan qabul 

Syarat Shighat: 

1. Lafaz nikah atau tazw>ij 

2. Lafaz sharih dari kedua belah pihak 

3. Bersambung antara ijab dan qabul 

4. Tetap manjadi orang yang saling akad 

5. Segera 

6. Muthlak tanpa batas waktu 

4. Madzhab Ahmad
127

  

Adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang rukun nikah adalah: 

a. Pasangan suami istri 

b. Ijab  

c. Qabul  

Dalam konteks hukum di Indonesia, Mardani meyebutkan bahwa 

rukun dan Syarat pernikahan, yaitu: 

a. Rukun pernikahan: 

1) Calon mempelai laki-laki 

2) Calon mempelai wanita 
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 Lihat: Al-Buhuti,” Kasyaf Al-Qina”)Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) ,jil. 5, hlm. 37.  
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3) Wali dari mempelai wanita yang mengaqadkan pernikahan 

4) Dua orang saksi 

5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh 

suami.
128

 

b. Syarat pernikahan 

1.Syarat Mempelai (laki-laki) dan mempelai (wanita) 

a) Bukan mahram dari calon isteri 

b) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri. 

c) Orangnya tertentu/jelas orangya. 

d) Tidak sedang menjalankan ihram haji 

1. Syarat mempelai wanita 

a) Tidak bersuami 

b) Bukan mahram 

c) Tidak sedang dalam „iddah. 

d) Merdeka atas kemauan sendiri.
129

 

2. Syarat Wali  

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Berakal 

d) Tidak dipaksa 

e) Adil 

f) Tidak sedang ihram haji
130
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 Mardani, Op.Cit., hlm. 39 
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3. Syarat saksi 

a) Laki-laki 

b) Baligh 

c) Berakal 

d) Dapat mendengar dan melihat 

e) Tidak dipaksa 

f) Tidak sedang melaksanakan ihram 

g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab qabul
131

 

4. Syarat ijab qabul 

a) Adanya pernyataan mengawinkan/menikahkan dari wali 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki 

c) Memakai kata-kata nikah, tazw>ij atau terjemahan dari dua 

kata tersebut 

d) Antara ijab dan qabul bersambung dan jelas maksudnya 

e) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram 

haji atau umrah 

f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat 

orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari 

mempelai wanita dan dua orang saksi
132

 

5. Mahar (maskawin) sebagai syarat pernikahan yang wajib adanya. 

Jumhur Ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah 

kecuali ada bukti, dan tidak sah kecuali dihadiri oleh saksi ketika 
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proses akad berlangsung. Jika saksi hadir memberikan kesaksian, 

kemudian pasangan yang menikah meminta agar tidak disiarkan 

tentang pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah 

secara hukum.
133

 

Syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi nikah didalam 

perrnikahan adalah bahwa orang yang berakal, baligh, dapat 

mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang melakuka aqad, serta 

memahami maksud ucapan dalam aqad.
134

 Apabila yang menjadi saksi 

adalah anak-anak, orang gila, orang bisu, orang yang sedang mabuk 

maka pernikahannya tidak sah. Saksi hendaknya adalah orang yang adil, 

madzhab Sya<fi’i berpendapat bahwa saksi harus orang yang adil. Hal ini 

berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas,  

  135 )رواه البيهقي("ال نكاح إال بشاىدي عدل وويل مرشد"عن ابن عباس قال:
 

Artinya:  

Dari Ibnu Abbas berkata, Tidak ada pernikahan tanpa ada  dua saksi yang 

adil dan wali yang cerdas.  

 

Imam Sya<fi’i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang muslim, 

aqad nikah tidak sah apabila kesaksian oleh saksi nonmuslim tidak 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, alih bahasa Abdul Syukur, jilid 3. (Depok: Madina 

Adipustaka, 2014), hlm. 213 
134

 Apabila para saksi yang dihadirkan adalah orang buta, maka disyaratkan harus 

mengenal dengan baik suara kedua pelaku akad dan benar-benar memastikan hlm itu tanpa ada 

keraguan sedikitpun. 
135

 Al-baihaqi, Sunan Kubro al-baihaqi, juz V, (Maktabah Syamilah), hlm. 204 
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berlaku oleh pernikahan kaum Islam. Saksi merupakan orang merdeka 

yang tidak terikat oleh kuasa orang lain.
136

  

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin. 

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya 

sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsunya aqad nikah sebagai 

pemberian wajib. Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah 

pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, 

baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam.
137

 

Maliki mensyaratkan adanya mahar. Pernikahan tidak sah tanpa 

adanya mahar. akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkannya ketika 

aqad, hanya anjuran saja, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa 

dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.
138

 Sya<fi‟i 

berpendapat bahwa Seorang ayah tidak berhak menikahkan anak 

perempuannya yang masih kecil dengan mahar yang kurang wajar 

(mahar mitsil). Dan keputusan ayah dalam hal ini tidak mengikat anak. Ia 

harus mendapat mahar yang wajar karena mahar adalah haknya, dan ayah 

tidak berkuasa atas hartanya.
139

 

4. Asas Pernikahan 

Menurut Sayuti Thalib, asas pernikahan dalam hukum Islam adalah 

monogami, ketentuan ini berdasarkan firman Allah: 
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﴿                    

    ﴾ 

Artinya:  
 

“Maka jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.”( QS. An-Nisa: 3).  
140

 

 

 Menurutnya poligami yaitu pernikahan seorang suami (laki-laki) 

dengan lebih seorang isteri.141 kebalikan dari poligami adalah adalah 

poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-

laki (suami). Pernikahan ini dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana 

firman Allah. 

                

Artinya: 

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki.” (QS. An-Nisa: 24).  
142

 

 

Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini 

berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang 
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laki-laki yang akan perpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami 

terhadap wanita yang sedang bersuami.
143

 

Asas-asas pernikahan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu: 

a. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Asas ini sesuai dengan firman Allah  

                    

                  ﴾ 

Artinya:  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  

(QS. Al-Ruum: 21). 
 144
 

b. Suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-

masing agama dan kepercayaannya. 

c. Suatu pernikahan harus dicatat.  

d. Asas monogami 

Monogami dalam hukum pernikahan di Indonesia didasarkan 

pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, yang pada asasnya 

bahwa dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai 
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seorang isteri. seorang wanita hanya boleh memiliki seorang 

suami.
145 

Meskipun menganut asas monogami, Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 pasal 4, membuka kemungkinan peluang bagi seorang 

suami untuk berpoligami. dengan syarat harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan yang disebutkan 

pada ayat 2:
146

 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang 

isteri. 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pada pasal 5 ditambahkan mengenai pengajuan permohonan ke 

pengadilan, yakni pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:
147

 

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan isteri dan anak-anak mereka. 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.
148
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d. Cukup umur 

e. Mempersulit terjadinya perceraian 

g. Kewajiban suami isteri adalah seimbang.
149

 

Hal ini sesuai dengan firman Allah:  

                       

                    

                  

Artinya:  

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang 

dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak 

dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki 

ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan 

bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang 

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

segala sesuatu.” (QS. An-Nisa: 32).   150  
 

 Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa bagi suami ada bagian 

dan bagi perempuan juga ada bagiannya pula. Mintalah kepada Allah dari 

keutamaan-nya.  
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Artinya:  

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, 

oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka 

(laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena 

mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta 

mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat 

kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak 

ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). 

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka 

nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat 

tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka 

mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan 

untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 

lagi Maha besar.”
 
(QS. An-Nisa: 34). 

151
 

 

5. Hukum Pernikahan 

Mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum asal pernikahan adalah 

sunah, kecuali pendapat Madzhab Zhohiri yang berpendapat bahwa hukum 

asal pernikahan adalah wajib.
152

  

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi
153

 mengatakan,”Dan kaum muslimin 

bersepakat bahwa nikah adalah sesuatu yang disyariatkan, akan tetapi mereka 

berbeda pendapat apakah wajib atau tidak”.
154

 

Kemudian Ibnu Qudamah merinci hukum pernikahan menjadi tiga 

macam: 

                                                             
151

 Ibid, hlm. 84 
152

 Ibnu Rusyd,”Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid”, (Kairo: dar al-Hadits 

2004 M), hlm. 30  
153

 Dia adalah Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah bin Miqdad bin Nashr al-

Maqdisi al-Hanbali, pengarang kitab Al-Mughni. Lahir di Jama‟il pada bulan Sya‟ban tahun 541 

H, wafat 620 H. Lihat: Dzahabi, “Siyar a‟lam Nubala”,(Muassasah Risalah, cet.3 1450 H), hlm. 

166, j. 22 
154

 Ibnu Qudamah, “Al-Mughni”,(Kairo: Maktabah Al-Qohiroh, 1388 H), hlm. 4, j. 7 



68 
 

Pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia 

tidak menikah. Menurut para fuqaha secara keseluruhan, keadaan seperti 

itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya 

dan jalannya adalah dengan cara menikah.  

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah. Yaitu orang 

yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat 

menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Menurut 

pendapat ashabu al-ra‟yi, menikah dalam keadaan seperti itu adalah 

lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah. Dan itu pula menjadi 

pendapat sahabat. Ibnu Mas‟ud mengungkapkan, “seandainya ajalku 

hanya tinggal sepuluh hari dan aku tahu bahwa aku akan meninggal pada 

hari yang kesepuluh, sedang pada saat itu aku mempunyai kesempatan 

untuk menikah, niscaya aku akan menikah karena takut fitnah.
155

 

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena 

lemah syahwatnya atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi 

hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Dan mengenai hal 

tersebut terdapat pendapat.  

Pertama, ia tetap disunahkan menikah, karena universalitas alasan 

yang telah dikemukanan diatas.  

Kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya, karena ia tidak 

dapat mewujudkan tujuan nikah dan bahkan menghalangi isterinya untuk 
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dapat menikah dengan laki-laki lain yang lebih memenuhi syarat. Karena 

dengan demikian berarti ia telah memenjarakan wanita tersebut.
156

 

Akan tetapi bisa jadi hukum pernikahan berbeda bagi setiap orang, bisa 

jadi wajib, sunah, mubah, makruh bahkan bisa menjadi haram sesuai kondisi 

dan keadaan orang tersebut. Rincinanya sebagai berikut:
157

 

1. Wajib jika takut akan terjerumus dalam perzinaan dan ia mampu lahir dan 

batin. Allah berfirman,  

                       

                         

                         

                         

       

Artinya: 

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan 

karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan 

perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika 

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada 

mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 

melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, 

Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa 

yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 

dipaksa itu.”( QS. An-Nur Ayat: 33) .    158
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud ia berkata, Rasulullah 

shalla>lla>hu’alaihi wasallam bersabda;  

َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اَْلَباَءَة فَ ْليَ تَ َزوهْج،   فَِإنهُو أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج،ََي َمْعَشَر اَلشه
  َوَمْن ََلْ َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو ِِبلصهْوِم ; فَِإنهُو لَُو وَِجاء . 

 Artinya, 

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan 

untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan 

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan 

barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), 

karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. 
159

 

 

2. Sunah jika tidak takut jatuh dalam perzinaan dan ia mampu lahir batin. 

Rasul shallalla>hu’alaihi wasallam bersabda,  

 .َذا تَ َزوهَج اْلَعْبُد فَ َقْد َكُمَل ِنْصُف الدِّيِن، فَ ْليَ تهِق هللَا ِف النِّْصِف اْلَباِقيإ

      Artinya, 

  “Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah 

menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa 

kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)”. 
160

 

3. Makruh jika seseorang tidak mempunyai kesanggupan menyalurkan 

biologis, walaupun seorang tersebut sanggup melaksanakan tanggung jawab 

nafkah dan lain-lain, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologis, 

tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam 

berumah tangga. 

ِيَي ََل ََيُِدوَن ًَِلاح  ﴿
ۦۗ َوۡميَۡسَجۡػفِِف ٱَّله ُ ِوي فَۡضنٍِِ ُه ٱَّلله ُُ َٰ ُيۡغٌَِي   ﴾ا َحَّته
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 Artinya, 

”Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah 

mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 

mereka dengan karunia-Nya.” (QS.  An-Nur Ayat: 33). 
161   

 

4. Haram jika seseorang berniat untuk menzolimi wanita dan menyakitinya. 

Atau pernikahan tersebut bukan dilakukan dengan jalan yang 

disyariatkan. Allah berfirman mengabarkan bahwa syariat poligami harus 

disandari dengan rasa adil, jika tidak maka pelakunya akan terkena 

ancaman. 

ْ َوا َطاَب مَُله ّوَِي ٱمنَِّسآءِ َودََۡنَٰ ﴿  ِا ْ ِِف ٱِۡلََتَََٰمَٰ فَٱًِلُح ِا َله ُتۡلِسُط
َ
ِإَوۡن ِخۡفُجۡه أ

َله 
َ
ۡدََنٰٓ أ

َ
َٰلَِم أ ٌُُلۡهۚۡ َذ َٰ يَۡم

َ
ۡو َوا َمنََكۡت أ

َ
َِٰحَدة  أ ْ فََن ِا ُ َله َتۡػِدل

َ
ََٰعَۖ فَإِۡن ِخۡفُجۡه أ ََٰح َوُرَب  َوخَُل

ِا ُ     ﴾َْْتُػِل

Artinya,  

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya” (QS. An-Nisa Ayat:3)
162

 
 

Allah mensyariatkan poligami bagi yang mampu dengan syarat adil. 

Poligami hanya dibatasi empat istri dan tidak boleh lebih. Jumlah empat 

tersebutlah yang memungkinkah untuk seorang suami berlaku adil. Apabila 

tidak mampu untuk adil maka cukup satu. 
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Di dalam kitab Fikih  Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili juga 

menguraikan mengenai jenis dan sifat pernikahan syar‟i dari segi diminta 

dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fikih  tergantung pada keadaan 

masing-masing. 

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fikih , hukum pernikahan 

adalah wajib, jika seorang yakin akan jatuh kedalam perzinaan 

seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan 

nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak 

pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk 

terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. 

Itu karena ia di wajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari 

perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk 

kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. 

Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan 

fardhu tidak ada perbedaan. 

2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzhalimi dan 

membahayakan isterinya jika ia menikahinya, seperti dalam keadaan 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa 

berbuat adil diantara isteri-isterinya. Karena segala sesuatu yang 

menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya 

juga haram. Jika tejadi benturan antara hal yang mewajibkan 

seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk 

melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam 
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perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia 

akan menzhalimi isterinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena 

jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan 

yang haram.
163

 

3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir tejatuh 

pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat 

keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, 

berbuat jelek pada keluarga atau kehilangan keinginan pada 

perempuan. Dalam madzhab Hanafi makruh ada dua macam: makruh 

tahrimi (mendekati haram) dan tanzihi (mendekati halal) sesuai 

dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para 

ulama Sya<fi’i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki 

kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang 

berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga 

dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan 

diterima. Juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan didalam 

aqad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan 

penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang 

perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu. 

4. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama, pernikahan 

dianjurkan jika seorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak 

khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak 
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khawatir akan berbuat zhalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan 

stabil ini merupakan fenomena umum dikalangan manusia.  

Imam Sya<fi’i berpendapat bahwa sesungguhnya pernikahan 

dalam keadaan stabil hukumnya adalah mubah, boleh dilakukan dan 

boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkosentrasi untuk ibadah dan 

mencari ilmu lebih utama daripada menikah.
164

 

6. Hikmah Pernikahan 

Diantara hikmah pernikahan adalah:
165

 

1. Menjaga kesucian dan kehormatan diri dari perbuatan zina. Rasulullah 

shallalla>hu’alaihi wasallam bersabda : 

َباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اَْلَباَءَة فَ ْليَ تَ َزوهْج، فَِإنهُو أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصنُ   ََي َمْعَشَر اَلشه
 166 َيْسَتِطْع فَ َعَلْيِو ِِبلصهْوِم فَِإنهُو لَُو وَِجاء .لِْلَفرِْج، َوَمْن ََلْ 

Artinya, 

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian berkemampuan 

untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan 

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan 

barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), 

karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.  
 

Artinya adalah dengan menikah seseorang bisa menjaga kemaluan dan 

kehormatannya. Adapun jika ia belum mampu maka dianjurkan untuk 

berpuasa, karena puasa akan menahan dari gejolak syahwat. Allah 

berfirman,  
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Artinya: 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 

dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan 

kamupun adalah Pakaian bagi mereka.” (QS.Al-Baqarah:187).  167
 

2. Mendapatakan ketenangan dan rahmat.  

    Allah berfirman,  

ا وََجَػَل ﴿  َُ ِٓاْ إَِِلۡ ٌُ ۡزَوَٰٗجا ّمِتَۡسُك
َ
ًُفِسُلۡه أ

َ
ۡن َخنََق مَُله ّوِۡي أ

َ
َٰجٍِِۦٓ أ  َوِوۡي َءاَي

ُروَن  م  َيَجَفكه ِۡ َٰلَِم ٓأَلَيَٰت  ّمَِل ۚۡ إِنه ِِف َذ ٗة َورَۡۡحَة  َِده ٌَُله وه   ﴾بَۡي
         Artinya,  

”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”( QS. Al-Rum: 21). 
168

 

 

Maksudnya adalah mendapatkan ketenangan hati, anggota badan, 

perasaan dan fikiran antara kedua pasangan. Ketenangan yang sempurna 

dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya rasa cinta dan kasih 

sayang dari kedua belah pihak. 
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  Allah juga berfirman,  

 

                        

                           

            

Artinya:  

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 

apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak,harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 

dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” 

(QS. Ali-Imran :14). 
169

 

 

Dari ayat diatas jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan 

terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. 

3. Melanjutkan garis keturunan.  

Al-qur‟an menganjurkan agar manusia selalu berdo‟a agar dianugerahi 

keturunan yang menjadi penyejuk pandangan dan hati bagi dirinya dan 

istrinya. 

                    

      

Artinya:  

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 

penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-

orang yang bertakwa.” (QS. Al-Furqan:74). 170 
 

Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam bersabda, 

                                                             
169

 Ibid, hlm. 51 
170

 . Terjemahan Al-Quran, Op. Cit, hlm 366 



77 
 

    171 .اْْلَُممَ  ِبُكمُ  ُمَكاثِر   فَِإّنِ  اْلَولُْوَد؛ اْلَوُدْودَ  تَزوهُجوا

   Artinya,  

"Nikahilah wanita yang sangat cinta dan subur. Karena aku akan 

berbangga dengan kalian di hadapan umat yang lain."  

Keturunan dapat dihasilkan dengan cara menikah. Rasul akan 

bahagia bilamana pengikutnya dari umat Islam banyak.  

4. Menjaga keturunan  

Dengan pernikahan akan terjaga keturunan dengan adanya saling tolong 

menolong, membantu satu sama lain dan menafkahi. Kalau bukan dengan 

pernikahan maka akan banyak terbengkalai keturunan terutama mereka 

yang sudah tidak punya ayah atau ibu. 

5. Menjalankan sunah Nabi 

Allah berfirman, 

﴿ ۡۚ ۡزَوَٰٗجا َوُذّرِيهٗة
َ
ۡه أ ُُ َ ٌَا ل ٌَا رُُسٗٗل ّوِي َقۡبنَِم وََجَػۡن رَۡسۡن

َ
      ﴾ َومََلۡد أ

Artinya, 

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum 

kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan 

keturunan." (QS. Al-Ra'd: 38). 
172

 

 

Para rasul Allah memiliki istri-istri dan keturunan, maka dengan menikah 

sesorang telah mengikuti jejak para nabi dan rasul. 
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6. Sebab mendapatkan rezeki dan kekayaan. 

Allah berfirman, 

ِاْ ﴿  َٰنِِحَي ِوۡي ِغَبادُِكۡه ِإَوَوآنُِلۡهۚۡ إِن يَُلًُِ َََٰمَٰ ِوٌُلۡه َوٱمصه َي
َ
ْ ٱۡۡل ِا ًِلُح

َ
َوأ

ُ َوَِٰسٌع َغنِيه   ُ ِوي فَۡضنٍِِۦۗ َوٱَّلله ُُِه ٱَّلله   ﴾ ُفَلَرآَء ُيۡغٌِ
    Artinya,  

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-

Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha 

Mengetahui.” (QS. Al-Nur: 32). 
173

 
 

dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 

 َواْلُمَجاِىدُ  الَعَفاَف، يُرِيدُ  َواْلُمتَ َزّوِجُ  اْْلََداَء، يُرِْيدُ  اْلُمَكاِتبُ  َعْونُ ُهْم: هللاِ  َعَلى َحق   َثالَثَة  
  174 .اَّللهِ  َسِبيلِ  ِف 

Artinya, 
"Ada tiga orang yang akan dibantu Allah: yaitu budak yang hendak 

melunasi iurannya (agar dirinya merdeka), orang yang menikah 

dengan maksud menjaga dirinya, dan orang yang berjihad di jalan 

Allah."  

Begitu banyak hikmah dari disyariatkannya pernikahan oleh Allah. 

Sepeti hukum dan syariat yang lain, pernikahan memiliki hukum dan 

ketentuan tersendiri dalam agama Islam.  
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Sedangkan menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi, hikmah-hikmah pernikahan 

itu antara lain: 

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. ketika keturunan itu 

banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah. 

Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus 

terus dilestarikan sampai benar-benar makmur. 

2. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan 

rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin 

terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga. 

Dengan alasan itulah maka nikah disyari‟atkan, sehingga keadaan 

kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia akan makmur. 

3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi 

memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat 

dengan berbagai macam pekerjaan. 

4. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu cenderung mengasihi orang 

yang dikasihi. Adanya isteri akan bisa menghilangkan kesedihan dan 

ketakutan. 

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) 

untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan 

menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak 

dihalalkan untuknya.  
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6. Pernikahan akan memelihara keturunan serta menjaganya. 

Didalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara 

hak-hak dalam warisan. 

7. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik sedikit. 

Pernikahan pada umunya akan mengasilkan keturunan yang banyak.
 

175
 

B. MAQA>SHID AL-SYARI>’AH   TENTANG PERNIKAHAN 

1. Pengertian Maqa<shid Al-Syari<’ah 

Secara bahasa maqa<shid al-syari<’ah terdiri dari dua kata, yakni 

maqâshid dan al-syarî‟ah. Maqâshid adalah bentuk jama‟ dari maqshid yang 

berarti kesengajaan atau tujuan. Syarî‟ah berasal dari “syara‟a al-syai” dan 

“al-syarî‟ah” dengan arti: menjelaskan sesuatu. Adapun makna syari‟at 

menurut istilah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah 

laku manusia diluar yang mengenai akhlak. Dengan demikian syari‟ah itu 

adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.
176

  

Sebagaimana yang dikutip oleh Moh Dahlan dari Mahmud Syaltut, 

syari‟ah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah 

yang ditujukan bagi segenap hambanya untuk diikuti.
177

 

Menurut Yusuf al-Qardhawi, kata syari‟at itu mengandung dua arti: 
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a. Seluruh agama mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan 

muamalah. Dengan kata lain syari‟at mencakup ushul dan furu‟, 

akidah dan amal serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi 

keimanan dan akidah. Sebagaimana juga mencakup bagian lain 

seperti ibadah, muamalah dan akhlak serta dirangkum dalam al-

Qur‟an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, 

fiqih dan akhlak. 

b. Sisi hukum amal didalam agama. Seperti ibadah dan muamalah yang 

mencakup hubungan sesama dan ibadah kepada Allah. Serta 

mencakup urusan keluarga (al-ahwal al-syakhshiyyah), masyarakat, 

umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.
178

 

Makna maqâshid al-syarî‟ah menurut istilah, ada beberapa pengertian 

yang diuraikan ulama, diantaranya menurut al-Syatibi maqâshid al-syarî‟ah 

adalah tujuan-tujuan disyari‟atkan hukum oleh Allah, yang berintikan 

kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan diakhirat.
179

 

Menurut Yusuf al-Qardhawi Maqâshid Al-syarî‟ah adalah, tujuan yang 

menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam 

kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk 

individu, keluarga, dan ummat.
180

 

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan makna Maqâshid Al-syarî‟ah 

adalah tujuan umum syar‟i dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah 
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mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang 

merupakan kebutuhan pokok (dharuri) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan 

kebutuhan manusia (hajiyyat), dan kebaikan-kebaikan manusia 

(tahsiniyyat).
181

 

Dalam menciptakan syari‟at bukanlah serampangan, tanpa arah, 

melainkan bertujuan untuk realisir kemaslahatan, memberikan kemanfaatan 

dan menghindarkan kemafsadatan bagi ummat manusia. Maka dari itu, 

mengetahui tujuan umum diciptakan syari‟at itu sangat penting agar nantinya 

dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat 

dan benar yang selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa yang tidak 

ada nashnya. 

 

2. Pembagian Maqâshid Al-syarî’ah 

Ulama mengemukakan jenis-jenis dari tujuan dibentukkan suatu hukum 

ada 3 macam.  

Pertama, untuk memelihara al-umuru dharuriyah dalam kehidupan 

manusia. Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia dan 

merupakan kebutuhan pokok yang harus ada demi kemaslahatan manusia. 

Artinya apabila sendi-sendi itu tidak ada maka kehidupan menjadi kacau, 

kemaslahatan dan kebahagiaan tidak tercapai.
182

  

Kedua,untuk memenuhi al-umurul hajiyyah dalam kehidupan manusia. 

Yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan 
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kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Maknanya, apabila hal-hal 

tersebut tidak ada, maka tidak menjadikan aturan hidup manusia berantakan 

melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran. Prinsip utama 

dalam urusan-urusan kebutuhan manusia (umurul hajiyyah) ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan 

manusia dalam bermu‟amalah dan bertukar manfaat. 
183

 

 Ketiga, al-umuru tahsiniyyah yakni tindakan dan sifat yang harus 

dijauhi oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang baik dan 

dihajati oleh kepribadian yang kuat. Tindakan tersebut termasuk bagian dari 

akhlaqul karimah, sopan santun dan adab unuk menuju kearah kesempurnaa. 

Artinya apabila al-umuru tahsiniyah ini tidak dapat dipenuhi, maka 

kehidupan manusia tidaklah rusak, hanya dianggap kurang harmonis oleh 

pertimbangan nala sehat dan suara hati nurani.
184

 

Menurut imam al-Syatibi, bahwa kemaslahatan dharuri atau yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dapat diwujudkan apabila 

lima unsur pokok tersebut dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu memelihara 

agama (hifzh al-din), memelihara jiwa (hifzh al-nafs), memelihara keturunan 

(hifzh al-nasl), memelihara akala (hifzh al-„aql), dan  memelihara harta (hifzh 

al-maal). Kemaslahatan ini juga disebut dengan al-masalih al-khamsah atau 

al-kulliyat al-khamsah. 
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a. Memelihara agama (hifzh al-din) 

Agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, hukum 

perundang-undangan yang disyari‟atkan oleh Allah untuk mengatur 

hubungannya manusia dengan Tuhan serta mengatur hubungan antar 

sesama mahluk. Agama memiliki fungsi dalam kehidupan manusia, 

yakni sebagai kepada kebenaran. Manusia dengan kelemahan dan 

keterbatasan tidak dapat  menjangakau kebenaran yang sepenuhnya. 

Memerlukan informasi dari yang maha kuasa kepada kebenaran yang 

tepat.  

Agama sebagai penunjuk kepada kebahagiaan hakiki. Dalam 

menghadapi segala bentuk perubahan, manusia memerlukan agama 

yang dapat menetramkan hatinya. Agama diperlukan sebagai aturan 

kehidupan manusia. Sebagai mahluk sosial, manusia memerlukan 

kerjasama antar sesama untuk memenuhi berbagai keprluannya. Untuk 

itu diperlukan peraturan untuk mengatur kehidupan bersama.  

Memeluk agama merupakan fitrah manusia, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, Allah mensyari‟atkan agama wajib diperlihara 

oleh setiap orang, baik yang berhubungan dengan aqidah, ibadah, 

maupun mu‟amalah. 

b. Memelihara jiwa (hifzh al-Nafs) 

Manusia mempunyai hak yang diperhatikan Islam adalah utuk 

hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dirusak kemuliaannya 

karena manusia adalah ciptaan Allah. Allah dalam menciptakan 
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manusia dengan fitrah yang diciptakan untuk manusia, lalu dia 

menjadikan menyempurnakan susunan tubuh yang seimbang dalam 

bentuk yang ia kehendaki. 
185

 

Menjaga keselamatan jiwa, anggota badan serta kehormatan 

dan melindunginya dari berbagai jenis ancaman merupakan eksistensi 

kehidupan manusia dan melindungi keberadaan komunitas muslim 

secara keseluruhan. Maka dari itu itu Allah melarang segala perbuatan 

yang akan merusak jiwa manusia seperti pembunuhan, mencelakai 

anggota tubuh, serta mewajibkan hukum qishash bagi pelaku yang 

mencelakai atau yang membunuh. 

c. Memelihara akal (hifzh al-„Aql) 

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, 

dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal 

surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia 

menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan mahluk lainnya.
186

 

Akal menentukan baik dan buruknya prilaku hidup dan peradaban. 

Syari‟at Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan 

kejernihan pemikiran manusia sehingga mampu melindungi 

kesempurnaan pemikiran yang merupakan kebutuhan yang sangat 

vital bagi manusia. 

 

 

                                                             
185
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d. Memelihara keturunan (hifzh al-nasl) 

Agama Islam dalam rangka mewujudkan syari‟at pernikahan 

untuk mendapatkan dan penerus keturunan serta kelangsungan hidup 

manusia dimuka bumi Allah ini.  Untuk itu Allah melarang berbuat 

zina, karena segala perbuatan zina hanya akan mengancam pada 

penghapusan manusia dan kelestarian umat manusia. 

e. Memelihara harta (hifzh al-maal) 

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam 

kehidupan, untuk menghasilkan dan memperoleh kekayaan agama 

Islam menyariatkan untuk berusaha mendapatkan rezeki dengan cara 

yang baik. Sedang untuk memelihara harta Islam mensyariatkan 

pengharaman pencurian, menghukum hadd terhadap laki-laki maupun 

perempuan yang mencuri, serta menghindarkan bahaya maupun 

pengharaman riba.
187

 

 

3. Maqa>shid Al-Syari>’ah Tentang Pernikahan
188

 

Seluruh hukum Islam yang telah ditetapkan tentu memiliki maksud dan 

tujuan yang tidak banyak diketahui oleh orang awam. Baik itu perkara aqidah, 

ibadah, muamalah dan yang lainnya. Begitu pula dengan pernikahan. 

Pernikahan juga memiliki tujuan yaitu menjaga keturunan (hifzhh al-nasl) 

yang merupakan salah satu kemaslahatan atau tujuan yang hendak 

direalisasikan dari pernikahan. Ulama fikih  mengemukakan beberapa tujuan 
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dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari‟atkannya 

perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. 

Abbas al-Mahmud al-Aqqad mengemukakan bahwa pernikahan di 

samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik 

jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan 

jiwa dan kecintaannya dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis 

kelamin. Sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan 

mencintai, kecakapan dan lain-lain.
189

 

Hikmah pernikahan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia 

diciptakannya ke muka bumi.  

Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan:  

“Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, 

dimana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. 

Oleh karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia 

sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan 

manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi 

ditengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia 

secara wajar dibentuk melalui pernikahan. Oleh karena itu, demi 

memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat 

mutlak bagi kemakmuran bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan 

rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya. 

Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu tangan-
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tangan lembut kaum perempuan, yang memang secara naluriyah mampu 

mengelola rumah tangga secara baik, rapi dan wajar. Karena itu 

pernikahan disyari‟atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi 

tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi 

dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui 

perkawinan sangatlah penting.”
190

  

Adapun maksud yang terkandung dalam suatu pernikahan, di 

antaranya adalah :  

a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar,  

b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan 

keturunan secara sah, 

c. Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan,  

d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik 

anak-anak, sehingga memberimotivasi yang kuat bagi seseorang untuk 

membahagiakan orang-orang yangmenjadi tanggung jawabnya,  

e. Membagi tanggung jawab antara suami dan istri, yang selama ini 

mungkin hanya dipikul oleh masing-masing pihak,  

f. Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi 

semakin kuatdengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih 

banyak, dan 

g. Memperpanjang usia.
191
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 Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), 

hlm.102 
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Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa 

adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan 

manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah 

melaluiperkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh 

penyaluranseksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. 

Dan juga yang paling penting dari pernikahan adalah menjaga akal 

(hifzh Al-Aql), karena betapa banyak orang yang dimabuk cinta namun tidak 

tercapai apa yang ia inginkan maka mengakibatkan hilangnya akal. Kemudian 

pernikahan untuk menjaga garis keturunan (hifzh al-Nasl), dengannya ia bisa 

memberikan generasi ia akan menjadikan hidupnya lebih bersemangat. Serta 

pernikahan bertujuan untuk menjaga agama (hifzh Al-Din), agar tidak terjatuh 

ke dalam kemaksiatan, perzinaan dan penyimpangan seksual lainnya.  

 

4. Maqa>shid Al-Syari>’ah Tentang Akad Nikah 

Para ulama telah bersepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila 

dilakukan dengan akad. 
192

 

a. Syarat Akad  

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad termasuk juga di 

dalamnya akad nikah supaya dianggap sah dan mengikat maka haruslah 

dipenuhi syarat-syarat akad.  

Jika ada salah satu tidak terpenuhi, maka akad tersebut tidaklah sah.  

Adapun syarat-syarat akad yaitu: 

                                                                                                                                                                       
(Kairo :Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz I, hlm. 665. 
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 Muhammad Jawwad Mughniyah, “Fiqih lima Madzhab” terj. Masykur A.B dan Idrus 

AlKaff(Jakarta: Lentera, 2007), Hlm. 309 
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1. Syarat Orang Yang Melakukan Akad.  

Syarat terbentuknya akad ini dibagi menjadi dibagi menjadi delapan 

yang harus dipenuhi untuk terjadinya akad, yaitu:  

a) Tamyiz 

Tamyiz dalam bahasa arab mempunyai arti membedakan atau 

memisahkan. Artinya seseorang yang mampu membedakan antara 

yang baik dan buruk dalam segala hal, tamyiz inilah yang sering 

dijadikan persyaratan oleh para fuqaha dalam keabsahan 

bermuamalah. Kedewasaan dan kecakapan seseorang yang bisa 

membedakan mana yang baik dan buruk itulah yang menjadi tolah 

ukur untuk mengukur ukuran tamyiz ini, karena dengan batasan umur 

saja belum cukup. Banyak kita dapati seseorang yang umurnya masih 

belia tetapi secara prilaku dan perbuatannya sudah dewasa, inilah 

sudah bisa dianggap tamyiz. Begitu juga sebalik jika ada seseorang 

yang sudah berumur dewasa tetapi belum mempunyai kecakapan 

dalam berbuat maka hal ini belum dianggap tamyiz.  

b) Terbilang pihak  

Manusia dalam berinteraksi sesasamanya tentu tidak bisa terjadi 

jika ada satu pihak saja, pihak yang lain juga dibutuhkan karena 

interaksi itu terjadi jika minimal terjadi oleh dua orang pihak, inilah 

yang kemudian manusia juga disebut oleh makhluk sosial yang 

membutuhkan orang lain dalam berinteraksi. Ini yang menjadi dasar, 

bahwa dalam akad juga merupakan salah satu interaksi sesama manusia 
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yang mempunyai tujuan tertentu yang mana akad tidaklah bisa terjadi 

jika hanya ada oleh satu pihak saja.   

c) Persesuaian ijab dan qabul  

Sebelum adanya akad, biasanya orang yang akan melaksanakan 

akan mempunyai kesamaan atau kesepatakan yang menjadi tujuan 

untuk dicapai setelah adanya akad. Tanpa adanya kesepatkan akad itu 

tidak berarti. Ketika akad sudah disepakati oleh kedua belah pihak, 

kemudian dimulainya akad tersebut ketika adanya ucapan ijab dan 

qabul
193

. Sejak ijab dan qabul itulah pelaksanaan kesepakatan atau 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai mulai dilaksanakan oleh pihak yang 

melakukan akad.  

d) Kesatuan majelis akad  

Maksudnya bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad 

haruslah dalam majlis atau tempat yang sama untuk mempermudah dan 

meyakinkan akad tersebut. Perbedaan tempat atau majelis sering kali 

lebih berpotensi merugikan salah satu pihak yang melakukan akad, 

karena objeknya menjadi tidak bisa dilihat langsung. Kerugian atau 

ketidakrelaan oleh salah satu pihak bisa mengakibatkan batalnya akad 

tersebut.  

e) Objek akad dapat diserahkan    

                                                             
193

 Akad tidak bisa terjadi apabila salah satu pihak terpaksa dalam melaksanakan akad. 

Hlm Itu diwujudkan dengan ucapan ijab dan qobul. Ijab dilakukan oleh pihak pertama adapun 

qobul dilakukan oleh pihak ke dua. Dalam masalah pernikahan pihak pertama adalah wali wanita 

dan pihak ke dua adalah pria.  
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Setelah terjadinya akad tentu ada konsekuen hukum yang dimiliki 

oleh pihak yang terkait dalam akad tersebut, salah satu yang paling 

mendasar setelah akad pasti ada objek yang akad yang dapat diserahkan 

oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Objek yang diserahkan 

bisa berupa barang, jasa dan lain sebagainya
194

. Penyerahan objek akad 

dilakukan setelah adanya ucapan ijab dan qabul. Sejak itulah objek 

yang akadkan sudah beralih ke pihak tertentu yang sesuai dengan isi 

akadnya.  

f)  Objek akad tertentu atau dapat ditentukan  

Setelah adanya objek yang akan diakadkan kemudian yang tidak 

kalah penting yaitu adanya kejelasan tentang kadar atau seberapa besar 

objek yang akan diakadkan. Kadar atau prosentasenya harus jelas ketika 

akad supaya adanya kejelasan akan pembagian hasil yang menjadi 

objek akad. Ukuran terhadap objek akad yang sudah ditentukan akan 

memberikan kepuasaan atau kerelaan terhadap pihak yang terkait 

sehingga antara pihak tidak merasa dirugikan.  

g)  Objek yang akan ditransaksikan   

Objek yang akan ditransaksikan haruslah jelas maksudnya, artinya 

tidak boleh samar. Misal dalam akad jual beli yang barangnya belum 

jelas seperti ketela, singkong, dan sebagainya inilah yang objeknya 

belum ada kejelasan. Ada dua kemungkinan dalam hal itu barangnya 

bisa lebih baik dan lebih buruk, ini dapat menimbulkan ketidakrelaan 

                                                             
194

 Dalam masalah pernikahan maka objek yang bisa diserahkan adalah si wanita. Wali 

menyerahkan wanita kepada pria yang sudah resmi menjadi suaminya. Maka terlepaslah tanggung 

jawab wali terhadap wanita tersebut.   
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salah satu pihak. Objek yang akan ditransaksikan apabila sudah jelas 

akan memberikan kesenangan atau kerelaan yang keduanya tentu bisa 

menimbang konsekuensinya jika melakukannya akad tersebut, inilah 

yang harus diperhatikan bagi yang akan melakukan akad.  

h)  Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara‟  

Akad merupakan salah satu proses yang salah satu tujuannya 

untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia, segala aturan tentang 

pelaksanaan akad yang benar sudah diatur dalam al-Qur‟an dan hadist. 

Jika tujuan dari akad tersebut merupakan hal yang dibolehkan oleh 

agama islam maka pelaksanaan akad tersebut dianjurkan. Tujuan akad 

menjadi tolak ukur apakah akad itu bisa dilaksanakan atau tidak, karena 

tidak mungkin bersatu antara halal dan haram. Jika tujuannya 

merupakan hal yang dilarang maka akadnya juga dilarang, begitu juga 

sebaliknya jika tujuan dari akad itu merupakan hal yang baik maka 

pelaksanaan akad juga baik. 
195

 

2. Syarat Keabsahan Akad  

Terpenuhinya syarat dan rukun akad sudah dianggap terjadinya 

akad secara yuridis syar‟i, namun belum tentu menjadi sah. Untuk itu 

perlu adanya unsur-unsur penyempurna yang menjadikan akad tersebut 

sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. 

Syarat keabsahan akad dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat 
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 Lihat: Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syari‟ah”, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2010) hlm. 102 
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keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad, dan syarat-syarat 

keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad tertentu saja.  

Pertama, yaitu para pihak dengan dua syarat, tamyiz dan berbilang 

pihak yang melakukan akad.  

Kedua, pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, persetujuan 

ijab dan qabul yang harus dicapai dengan bebas tanpa paksaan. Bila ada 

paksaan maka akad tersebut fasid.  

Ketiga, yaitu objek akad, dengan tiga syaratnya yaitu, sesuatu yang 

dapat diserahkan yang tidak menimbulkan kerugian, harus tertentu 

artinya harus jelas maksdun akadnya, dan bisa untuk dijadikan akad 

atau ditransaksikan.  

3. Syarat Berlakunya Akibat Hukum Akad  

Yang harus dipenuhi akibat hukumnya bagi kedua belah pihak 

yang melakukan akad, jika akad tersebut tidak dilaksanakan akibat 

hukumnya, meskipun itu sah, namun hal itu disebut akad mauquf atau 

terhenti.
196

 

4. Syarat mengikat akad  

Dalam pelaksanaan akad itu menimbulkan ikatan antara kedua 

belah pihak yang telah pahaminya. Mengikatnya akad ini tidak boleh 

salah satu pihak menarik akad yang mengikat ini tanpa kesepakatan 

oleh pihak lain. 
197
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b. Macam-Macam Shighat Akad Nikah 

Ada beberapa macam Shighat yang bisa dilakukan oleh kedua pihak 

yang melakukan akad nikah. Adapun bentuk Shighat sebagai berikut:  

1. Shighat dengan ucapan  

Shighat dengan ucapan adalah shighat yang paling banyak 

digunakan orang dalam akad nikah, sebab yang paling mudah digunakan 

dan cepat dipamahi. Tentu saja, kedua belah pihak harus mengerti ucapan 

masing-masing serta menunjukan keridlaanya. Shighat dengan ucapan 

inilah yang sering digunakan oleh orang yang tidak mempunyai halangan 

atau cacat tertentu.  

2. Shighat dengan perbuatan  

Dalam akad, terkandang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup 

dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhai, misalnya penjual 

memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum 

terjadi di zaman sekarang.
198

 Adapun shighat dalam akad pernikahan, para 

ulama sepakat hanya dibolehkan menggunakan ucapan. Begitu pula, dalam 

talak dan rujuk. Apabila tidak mampu berbicara, yang lebih utama adalah 

dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat.  

3. Shighat dengan isyarat  

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan melakukan 

shighat akad nikah dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan 

                                                             
198

 Dalam menanggapi persoalan ini, ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad 

dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui oleh masyarakat umum 

oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad itu dianggap batal.  
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atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh 

menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan 

menggunakan tulisan. Jika tidak sejak lahir, maka ia harus berusaha untuk 

tidak menggunakan isyarat.  

4. Shighat dengan tulisan   

Dibolehkan shighat akad nikah dengan tulisan, bagi orang yang 

mampu berbicara maupun tidak, dengan syarat tulisan itu harus jelas, 

tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Namun demikian, dalam akad 

nikah tidak boleh menggunakan tulisan jika kedua orang yang akad itu 

hadir. Hal ini karena akad nikah harus dihadiri saksi, yang harus 

mendengar ucapan orang yang akad, kecuali bagi orang yang tidak dapat 

berbicara. Menurut Imam Abu Hani<fah, boleh ijab diucapkan oleh pihak 

laki-laki atau yang mewakilinya dan qabul oleh pihak perempuan (wali 

atau yang mewakilinya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal, 

dan boleh sebaliknya.
199

 

 

 

i. Syarat Shighat Akad Nikah 

Ada beberapa syarat pada shighat akad nikah yaitu pada ijab dan qabul 

sebagai berikut:  

1. Dilaksanakan dalam satu majlis.
200
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 Lihat: Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat “(Jakarta: Kencana Prenada, 2010) 

hlm. 57 
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 Hlm ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah harus dalam satu majlis atau tidak 

dan apakah harus bersegera antara ijab dan qobul. Hlm ini ada tiga pendapat, pertama: wajib dalam 

satu majlis. Dan tidak wajib bersegera. Ini pendapat Hanafiyah dan Hanabilah, kedua: wajib satu 

majlis dan bersegera ijab dan qobul. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi‟iyah. Ketiga: Sah apabila 

berbeda majlis. Ini pendapat sebagian Hanabilah. ( Lihat :Al-Mausu‟ah Al-Fiqhiyah Al-

Kuwaitiyah, hlm. 208)  
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2. Sesuai qabul pada ijab. 

3. Pihak ijab tidak meralat ijabnya 

4. Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada menolak atau 

berpaling setelah ijab, misalnya ia berpindah kepada permbicaraan yang 

lain yang tidak ada kaitannya dengan tema pernikahan. 
201

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang akad nikah yang 

disebutkan dalam pasal 1 huruf ialah: 

“Rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan 

oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.”
202

 

 Selanjutnya tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus 

dalam pasal 27, 28 dan 29. Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : 

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu”. 

Pasal 28 berbunyi: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi 

oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada 

orang lain.”  

Pasal 29 berbunyi: 

1. Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara 

pribadi. 

2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada 

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 
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Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas,”Fikih 

Munakahat”,terj.Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah 2011 M), hlm. 99 
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia‟, Jakarta: Akademik Presindo, 

1992, hlm. 21. 
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tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 

untuk mempelai pria.  

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 

pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.
203

  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah 

tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul 

pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon 

mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara 

khusus. 

 Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 9 Tahun 

1975 yang berbunyi:  

“Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 

kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”.  

Tata cara pelaksanaan pekawinan dilakukan menurut ketentuan hukum 

agama dan kepercayaannnya dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat 

serta dihadiri dua orang saksi.  

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab-qabul dalam 

akad nikah adalah: 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.  

c. Menggunakan kata-kata: nikah atau tazw>ij atau terjemah dari kata-

kata nikah dan tazw>ij.  
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 Departemen Agama R.I., Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 23-24. 
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d. Antara ijab dan qabul bersambungan.  

e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.  

f. Orang yang berkait dengan ijab-qabul itu tidak sedang dalam ihram 

haji atau umrah. 

g. Majelis ijab-qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon 

memperlai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 

dua orang saksi.
204 

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-

laki mengucapka qabul (penerimaan) ijab tersebut secara pribadi (Pasal 29 

ayat 1). 

Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan 

bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami 

maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir 

secara pribadi, maka ucapan qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan 

ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (Pasal 29 

ayat 2).  

Pengertian akad nikah yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 1 huruf c ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang 
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diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang 

saksi.
205

  

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah 

tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab-qabul 

pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon 

mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara 

khusus.  

Dalam rangkaian upacara akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan 

khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan 

suatu akad yang merupakan mitsaqan ghalizhon, juga memberi informasi 

tentang hikmah pernikaha. Setelah itu acara ijab diucapkan oleh wali 

mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, 

sebelum ijab, terlebih dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk 

menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.
206

  

Para ulama madzhab bersepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah 

jika dilakukan dengan akad.
207

 Akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

wali istri baik itu ayah, kakek, paman atau wali hakim dan suami. Dengan 

menggunakan kata-kata dan lafaz tertentu yang menunjukkan bahwa mereka 

meridhai untuk terjadinya pernikahan.  
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Akad adalah sebagai bentuk pengikat dua belah pihak. Banyak syariat 

Islam yang menggunakan akad, karena penting dan sangat urgennya akad 

agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Allah 

menegaskan tentang pentingnya akad dengan firman-Nya,  

ا َغنِيٗظا َخۡذَن ِوٌُله ّوِيَثَٰل 
َ
ۡفََضَٰ َبۡػُضُلۡه إََِلَٰ َبۡػض  َوأ

َ
ۥ َوكَۡد أ ٍُ ُخُذوًَ

ۡ
 َوَكۡيَف ثَأ

Artinya:  

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami 

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat ”.( QS. An-Nisa: 21). 
208

 

Ayat ini menegaskan para wanita telah mengambil dari para suami 

perjanjian yang kokoh yaitu perjanjian sebagai suami istri. Maka dari ayat ini 

bisa dipahami bahwa Maqa>shid Al-Syari>’ah dari adanya akad nikah adalah 

untuk menjaga akal (hifzh Al-Aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl) dan 

menjaga agama (hizf Ad-Din). Pernikahan akan dikatakan sah dan 

kehormatan wanita akan menjadi halal bagi pria apabila telah melakukan 

akad nikah.  
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