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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap judul tesis ini,

maka beberapa point yang dapat diambil sebagai kesimpulan yaitu;

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tahun 1974

(termasuk juga KHI), menyebutkan bahwa pada waktu atau sebelum

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian

tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta

dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan mempunyai syarat sah, yaitu: (1)

Tidak menyalahi hukum syari’at yang disepakati. Jika syarat perjanjian

yang dibuat bertentangan dengan syari’at Islam atau hakikat perkawinan,

apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu

diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Dengan sendirinya tidak ada

kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan

perjanjian tersebut dan dengan sendirinya batal demi hukum. (2) Masing-

masing pihak rela atau ridha terhadap isi perjanjian tersebut, dan tidak ada

paksaan dari pihak manapun. (3) Harus jelas dan gamblang. Isi dari

perjanjian tersebut harus jelas apa yang diperjanjikan, sehingga tidak

menimbulkan kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang

mereka perjanjikan di kemudian hari.

2. Mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian pra nikah untuk tidak

berpoligami, terjadi perbedaan pendapat: pertama, menurut pendapat
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mazhab Hanafi syaratnya batal namun akad nikah sah. Kedua, mazhab

Maliki memandang persyaratan ini merupakan persyaratan yang makruh.

Syaratnya tidak wajib dilaksanakan, tapi boleh ditaati. Ketiga, mazhab

Syafi’i menganggap bahwa persyaratan seperti ini tidak diperbolehkan.

Akan tetapi jika terjadi, maka persyaratan tersebut tidak merusak akad

nikah. Suami tidak harus memenuhi syarat tersebut. Keempat, mazhab

Hanbali membolehkan persyaratan seperti ini, dan wajib bagi suami untuk

menunaikan persyaratan tersebut. Persyaratan ini sama sekali tidak merusak

akad nikah dan juga tidak merusak mahar. Penulis lebih memilih pendapat

mazhab Hanbali karena menurut penulis argumentasinya lebih kuat, di mana

suami wajib memenuhi persyaratan yang telah diajukan oleh istrinya, dan

tidak boleh melanggar janjinya tersebut. Kalau seandainya dilanggar, maka

istri memiliki hak untuk minta cerai. Adapun penyebab terjadi perselisihan

ini adalah bertentangannya nash yang umum dengan nash yang khusus.

Nash yang umum adalah nash yang mengatakan bahwa segala syarat yang

tidak terdapat dalam kitabullah adalah batal. Sedangkan nash yang khusus

adalah nash yang menegaskan bahwa syarat yang paling berhak dipenuhi

adalah syarat yang dilakukan untuk memperoleh keridhaan wanita yang

dinikahi. Kedua hadis ini shahih, diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Namun demikian, menurut paham yang masyhur dalam kalangan ulama

Ushul Fiqih adalah mempergunakan dalil khusus dan mengalahkan yang

umum, yaitu memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan itu.

3. Mengenai konsekuensi perjanjian pra nikah menurut UU Nomor 1 Tahun
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1974, jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syari’at Islam

atau hakikat perkawinan, apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu

tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah.

Mengenai konsekuensi perjanjian pra nikah menurut hukum Islam, ulama

berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan tidak memiliki implikasi

bagi sah atau tidaknya sebuah pernikahan, dan tidak wajib dipenuhi, kecuali

kalau diucapkan pada ta’lik talak. Hanya mazhab Hanbali yang mengatakan

bahwa suami wajib untuk menunaikan persyaratan tersebut.

B. Implikasi

Setelah dilakukan pembahasan ini kita mengetahui bahwa UU Nomor 1

Tahun 1974 mengakomodasi tentang perjanjian pra nikah. Begitu juga ulama-

ulama mazhab juga pernah membahas perjanjian pra nikah ini, walaupun mereka

berbeda pendapat terhadap konsekuensi dari perjanjian pra nikah untuk tidak

poligami bagi suami.

C. Saran

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai

berikut:

1. Para laki-laki yang hendak menikah untuk tidak mengajukan persyaratan ini

tanpa dipersyaratkan oleh sang wanita, karena ini merupakan bentuk

menjerumuskan diri dalam kesulitan.
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2. Jika wanita mempersyaratkan tidak poligami, maka hendaknya sang laki-

laki tidak langsung menerima, dan hendaknya ia berpikir panjang, karena ia

tidak tahu bagaimana dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bisa saja

nantinya wanita tersebut sakit, sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya

sebagai istri sebagaimana mestinya atau hal-hal lain yang nantinya memaksa

dia untuk berpoligami. Hendaknya laki-laki ingat bahwa jika ia menerima

persyaratan tersebut, maka ia wajib menunaikannya karena seorang mukmin

tidak mengingkari janji dan tidak menyelisihi kesepakatan.

3. Hendaknya para wanita yang memberi persyaratan ini jangan sampai

terbetik dalam benaknya kebencian terhadap syariat poligami. Hendaknya ia

tetap meyakini bahwa poligami adalah disyariatkan dan mengandung

banyak hikmah di balik itu.

4. Hendaknya para wanita tidak memberi persyaratan tersebut kecuali jika

memang kondisinya mendesak, karena sesungguhnya di balik poligami

banyak sekali hikmah. Sebaliknya persyaratan seperti ini bisa jadi

membawa keburukan. Bisa jadi si wanita yang telah mencapi masa

monopuse, sedangkan suami masih memiliki syahwat dan ingin menjaga

kehormatannya, namun akhirnya ia tidak bisa berpoligami. Maka jadilah

sang laki-laki membenci sang wanita. Namun apa daya ia tidak mampu

untuk berpisah dari sang wanita mengingat kemaslahatan anak-anaknya.

5. Jika si laki-laki berpoligami, maka si wanita diberi pilihan, yaitu

menggugurkan persyaratannya tersebut dan menerima suaminya yang telah

menyelisihi janji sehingga berpoligami, atau si wanita memutuskan tali akad



134

pernikahan. Terputusnya tali pernikahan di sini bukanlah perceraian, akan

tetapi akad nikahnya batal, sehingga jika sang wanita ingin kembali lagi ke

suaminya maka harus dengan pernikahan yang baru.


