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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang-biak dan untuk

mempertahankan kelestarian hidupnya, setiap pasangan siap melakukan peranan

nya secara positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan, karena perka winan

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang secara halal,

sehingga menciptakan ketenangan lahir batin serta untuk melangsungkan

keturunan dalam suasana yang saling mencintai dan menyayangi antara

suami istri, hal ini tertuang dalam surat ar-rum ayat 21 Artinya:

                     
         

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.1

Atas dasar firman Allah Swt tersebut, jelaslah bahwa keperluan hidup

menghilangkan kesepian dan larangan membujang. Membangun cinta kasih yang

kokoh, hanya  dapat diperoleh dengan perkawinan. Karena Islam bukan

agama kerahiban (kepasturan yang mengingkari kebutuhan biologis) sebaliknya

1 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahan, (Semarang:Toha Putra, 1992), hlm.
644
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Islam sebagai agama yang menggalakkan dan memotivasi setiap pemeluknya

supaya berumah tangga sesuai ketentuan ajarannya, karena dengan perkawinan

akan terhindar dari perbuatan yang mengumbar nafsu antara manusia yang

berlainan jenis.

Sebagaimana dipahami dari  teks-teks kitab suci Al-Qu'ran dan sunnah

(hadis Nabi) perkawinan juga dimaksudkan sebagai usaha menyelamatkan dan

mengamankan alat-alat kelamin dari berbagi bentuk penyimpangan seksual yang

pada giliranya dapat merusak fungsi-fungsi reproduksi. Jadi perkawinan

merupakan sarana atau wahana bagi perkembangan manusia secara sehat

dalam arti yang seluas-luasnya, baik menyangkut fisik, mental, serta sosial.2

Akan tetapi dalam perkawinan  tersebut banyak syarat-syarat yang

harus dipenuhi, karena perkawinan merupakan sunnatullah, kaum muda-mudi

yang sudah berusia dewasa tentu memerlukan teman hidup agar tak menjadi

manusia kesepian. Pasalnya kesepian adalah hal yang paling ditakuti oleh

siapapun lantaran manusia tidak dapat hidup sendiri.3

Di dalam ketentuan hukum Islam bila seorang suami telah mentalak

isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami tadi untuk merujuk atau kawin

kepada isteri yang telah ditalaknya tersebut. Si suami dapat nikah kepada isterinya

ini, manakala si isteri tersebut telah kawin pula dengan laki-laki lain dan telah

pula bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara

wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama.

2 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 105.
3 Majalah Pengantin Muslimah, Anggun, edisi 02/Juli/2016, hlm. 39.
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Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang

baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan

oleh agama Islam.

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berjalan/berlangsung

sebagaimana mestinya sehingga suami menceraikan isterinya atau suami

meninggal dunia. Manakala iddah si isteri itu habis, maka suami pertama dapat

menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang

dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat QS.Al-Baqarah.230

                  
            
  

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk
kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ash-Shabuni dalam Kitabnya Tafsir Ayat Ahkam mejelaskan bahwa

seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan

maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang

dinamakan dengan nikah muhallil4. Pada nikah muhallil ini, timbul permasala

han yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-

4 Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam, Alih Bahasa, Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT
Bina Ilmu, 1985), Jilid I, hlm. 281
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laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki

yang menikahi istrinya kemudian menceraikanya, setelah   melakukan hubungan

suami istri denganya, dalam beberapa kasus, praktek semacam ini sering kali di

lakukan dengan cara bayaran.

Di kalangan Imam mazhab terjadi perbedaan pendapat tentang nikah

muhallil yang dilakukan dengan rekayasa ini, apakah sah atau tidaknya nikah

tersebut. Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah

nikah muhallil ini adalah :

Menurut pendapat jumhur fuqaha baik salaf maupun khalaf, seperti Malik,

Ahmad, Syafii’, dan Tsauri, berpendapat nikahnya itu batal, karena itu bagaimana

pun perempuan tersebut tidak halal bagi suaminya yang pertama5.

Adapun alasan jumhur mengatakan tidak bolehnya nikah muhallil ini

ialah:

Pertama, Hadis nabi SAW yang melarang keras dan melaknat terhadap

orang yang melakukan nikah muhallil :

لَِّل َوْاَحمللََّل اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ْاحملَ ىَعْن َعْبِداِهللا ْبِن َمْسُعْوٍد قَاَل: َلَعَن َرُسْوُل اِهللا َصلَّ 
)رواه لرت مزى(َلهُ 

Artinya :“Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW
Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal
lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini
Hadis shahih) 6.

Kedua, karena aqad yang rusak yang bertentangan dengan

tujuan perkawinan yaitu untuk selama hidup tanpa ada batasan waktu yang

5 Ash-Shabuni, Ibid, hlm. 282
6Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, Sunan Tirmizi, (Mesir: Maktab al-Matba’ah,

1968), Juz III, hlm. 418
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ditentukan. Karna pernikahan yang dibatasi waktunya sama dengan nikah mut’ah.

Sedangkan nikah mut’ah sudah dibatalkan oleh ulam secara ijma’.

Imam Malik berpendapat bahwa nilah muhallill dapat di fasakh7.

Selanjutnya Ibnu Katsir yang dikutip dalam Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni juga

mengatakan : adapun jika silaki-laki kedua itu bertujuan supaya perempuan itu

menjadi halal buat laki-lakinya yang pertama, maka dia disebut “muhallil”yang

sudah jelas dicela dan di laknat dalam beberapa hadis. kalau maksudnya itu

diucapkan dengan tegas-tegas dalam a’qad, maka nikahnya itu batil.

Sementara As sayid Rasyid Ridho mengatakan: “hendaknya setiap

muslim mengetahui bahwa ayat tersebut tegas-tegas mengatakan, “sesungguhnya

perkawinan perempuan yang ditalak tiga, supaya menjadi halal dengan suaminya

yang pertama itu harus benar-benar dengan perkawinan yang sah, yang timbul

karena rasa cinta, dan apa yang dituju dalam perkawinan itu telah tercapai (yaitu

bercampur). Oleh karena itu barang siapa yang kawin dengan niat “tahlil” niat

hendak menghalalkan bagi suami yang pertama, maka perkawinan semacam itu

hanya sekedar simbolis dan tidak sah.

Juga ibnu Qoyyim mengatakan tentang penghalalan nikah tahlil beliau

berkata, dalam kitabnya I’lamul Muwaqqii’n, pada prinsipnya nikah muhallil itu

tidak halal.8 Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, menentang keras

tentang penghalalan nikah muhallil dalam kitabnya shahih Fiqih Sunnah,

beliau mengatakan : Pernikahan muhallil, tetap di anggap tidak sah, baik terdapat

syarat untuk menceraikannnya atau tidak. Karena pernikahan tersebut bertujuan

7 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, hlm. 44
8 Ash-Sabuni, Op.cit, hlm. 285
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agar suami yang pertama bisa menikahi istrinya kembali.9

Asy-Syaukani dalam kitab Naillul Authar mengatakan hadis nabi diatas

menunjukkan haramnya tahlil, (yaitu menikahi wanita yang telah ditalak habis

oleh suaminya dengan tujuan untuk menmghalalkan suami sebelumnya menikahi

lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar10.

Pendapat Ibnu Taimiyah agama Allah sangat suci dan tidak meng

haramkan perhubungan kelamin, kecuali kalau digunakan sebagai kambing

pinjaman. Yang melakukan perkawinan tidak sungguh-sungguh untuk hidup

langgeng secara jujur dengan istrinya., maka disini agama Allah menjauhkan diri

dan tidak menghalalkannya.11

Hal yang menarik untuk di kaji adalah pendapat Imam Syafi'i yang

mengatakan nikah ini sah kalau tidak disyaratkan di dalam akad nikahnya itu

bahwa nikah tersebut adalah agar suaminya yang pertama dapat kembali

kepada wanita itu. Nikah yang disyaratkan sebagai usaha agar suami yang

pertama dapat kembali kepada wanita itu, kalau dia nikah kemudian mentalaknya,

maka nikah yang semacam ini menurut Imam Syafi'i tetap tidak sah hukumnya.

Menurut Imam Syafi'i nikah muhallil sah, hal ini sebagaimana ia katakan

dalam kitabnya al-Umm:

الَّ ا اِ هَ كُ سِ ميَْ َال نْ أَ رِ خَ اْالَ نَ وْ ا دُ مهَُ دُ حَ أَ ةُ يَ نِ وْ ا أَ هَ تُـ يَ نِ وَ هُ تُ يَ نِ ا وَ هَ حَ كَ نَ وْ لَ كَ لِ ذَ كَ َو 

9 Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah, Alih Bahasa, khairul
Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) , Cet. Ke-2, Jilid III, hlm. 147

10 Asy-Syaukani, Naillul Authar, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III , hlm.  454

11Moh Thalib, Terjemahan Fiqih Sunnah, (Bandung: Alma’arif, 1994), Cet Ke. 9, Jilid 6,
hlm. 66
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ا مَ هُ عَ مَ اِىل وَ الْ كَ لِ ذَ يَ وِ نُ اءَ وَ سَ وَ احَ كَ لنِّ اَ تَ بَ اثَـ هَ جِ وْ زَ ا لِ هَ لَ لُّ حِ يُ ا فَـ هَ بُـ يْ صِ ا يَ مَ رَ دَ قَ 
12هُ رُ يْـ غَ َال وَ هُ وِ نْ يَـ ملَْ وْ أَ هُ رَ يْـ ى غَ وَ نَـ وْ أَ 

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita.
Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari
keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan
wanita itu, selain kadar ia menyëtubuhinya. Maka perkawinan itu
menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu.
Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut
atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan
oleh yang lain dari wali.

Pernyataan Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwa jika seorang

istri yang telah dijatuhi talaq sampai tiga, kemudian menikah lagi dengan pria

lain, dimana keduanya menikah atas dasar kehendak kedua belah pihak bukan

atas dorongan atau suruhan dari mantan  suaminya, dan  suami yang baru

melakukan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri, maka pernikahan

yang demikian adalah sah. Jika kemudian ia bercerai dengan suami barunya,

maka mantan suami pertama halal menikah lagi dengan mantan istrinya itu.

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ini hanya melihat lahir dari

apa yang diucapkan. Abu Hanifah yang penulis kutip langsung dalam kitab Al-

Mabsuth yang dikarang oleh Imam asy- Sarakhasi beliau mengatakan bahwa

dalam nikah muhallil syarat yang rusak pada a’kad itu tidak batal nikahnya hanya

makruh saja sebagaimana penjelasan teks dibawah ini :

هِ يْ افِ مَ رَ ثَـ كْ أَ فَ دٌ قَ عَ الْ هِ بِ مٌّ تِ ا يَ مَ اءَ رَ وَ طُ رْ الشَ ا ذَ : هَ لُ وْ قُ يَـ اَىل عَ تَـ اهللاُ هُ ِمحَ رَ ةْ فَ يْـ نِ حَ وْ بُـ أَ وَ 
طِ رَ ا الشَّ ذَ هَ نْ ي عَ هِ لنِ اَ مثَ ةِ دَ اسِ الفَ طِ وْ رُ الشُّ بِ لُ طِ بَ يُـ َال احُ كَ النِّ وَ دُ اسِ فَ طُ رْ شَ هُ نَّ أَ 

12 Imam Syafi'i, al-Umm. Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th), hlm. 86
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نَّ ا أَ نَ فْـ رَ عَ فَـ لَ وْ ألَ ا لِ هَ لُّ حِ بُ جِ وْ ا مُ عً رْ شَ احُ كَ ا النِ ذَ هَ نَّ اِ فَ احِ كَ النِّ ْريِ غَ ِيفْ َىن عْ ملَ 
لُّ احلِْ تَ بَ ا ثَـ ذَ هَ لِ فَ احِ كَ النِّ ِيف رُ ثَـ ؤْ يُـ َال كَ لِ ذَ وَ هُ نْ عَ يَ هِ منْ الُ ْريِ غَ ِيفْ َىن عْ مَ ى لِ هَ النَـ 
حٌ يْ حِ الصَ احُ كَ ا النِّ ذَ هَ مِ كْ ِحبُ اِينَ ا الثَّ َِ لَ خَ ا دَ ذَ اِ لَ وْ ألُ الْ 

Apa yang telah semporna denganya akad, adapun syarat yang rusak

nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, larangan syarat ini untuk arti selain

nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ wajib halal

bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak

dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnya nikah, maka nikah semacam

ini tetap halal bagi yang pertama apabila telah mendukhul suami yang kedua dan

hukum nikah seperti ini adalah sah” 13.

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Hanafi adalah berdasarkan

keumuman ayat, sunnah nabi, dan istihsan   beliau mengatakan : Adapun syarat

yang rusak pada akad nikah tidak batal, maksudnya larangan ini untuk hal yang

tidak dilarang. maka sesungguhnya nikah yang disyaratkan pada akad ini tidak

mempengaruhi sahnya nikah, secara syariat nikahnya sah halal bagi suami yang

pertama setelah dicampuri oleh suami yang kedua (Muhallil).14

Menurut Imam Hanafi seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita

yang  sudah dithalak tiga oleh suaminya, maka pekawinan itu sah hukumnya,

bahkan laki-laki itu mendapat pahala, jika ia bermaksud untuk memperdamaikan

antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-

mata melepaskan hawa nafsunya (syahwat), maka hukumnya makruh dan

13 Samsuddin asy-Sarakhasi, al-Mabsuth, (Bairut: Daar al-Ma’arif, 1989), Juz V,hlm.10
14 Samsuddin asy-Sarakhasi , Ibid, hlm.10
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perkawinan itu sah juga15.

Adapun makruh menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil yang

disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “al-Fiqhi ‘ala Mazahib

al-arba’ah”, ialah perkawinan suami yang kedua  (muhallil) itu semata-mata

hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya dan si muhallil yang mengawini istri

yang dithalak tiga itu berprofesi sebagai muhallil dia melakukan itu untuk

mengangkat dirinya supaya dia masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri

yang dithalak tiga. Kemudian si muhallil tersebut mensyaratkan upah atau minta

bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil tersebut, dan dia mensyaratkan

tahlil, seperti mengatakan, aku menikahimu untuk menghalalkannmu, maka

perkataan demikian batal syaratnya dan sah a’kadnya menurut Ima Abu Hanifah

akan tetapi hal yang seperti itu dihukumkan dengan makruh tahrim.

Setelah penulis telaah dasar-dasar hukum nikah muhallil yang

dilakukan secara rekayasa ini yang bukan Cuma melaknat tapi juga membatalkan

pernikahan, jika itu tegas-tegas disebutkan dalam akad. tapi Imam Safi’i dan

Imam Safi’i, hanya menghukumkan nikah muahllil yang dilakukan secara

rekayasa ini hanya sekedar makruh saja tidak batal.

Hal ini menarik buat penulis untuk meneliti adanya kesenjangan

pendapat beliau dengan jumhur Imam mazhab lainya mengingat beliau juga

adalah Imam Mujtahid Mutlaq yang mempunyai kapasitas ilmu yang tinggi

sebagaimana Imam mazhab lainya, maka penulis bermaksud membahasnya

dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis dengan judul:

15 Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhi a’la mazahib al-arba’ah, (Bairut, Daar al- Fikri,tt), Juz
IV, hlm. 79
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“NIKAH MUHALLIL (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PENDA

PAT IMAM IMAN HANAFI DAN SAFI’I)”

B. Depenisi Istilah

Berdasarkan tesis yang berjudul “Nikah Muhallil (Studi Perbandingan

Antara Pendapat Iman Hanafi dan Imam Safi’i)”, maka untuk menghindari

kesalahpahaman terhadap judul tersebut.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

a. Perkawinan yang dilakukan untuk menyalurkan hawa nafsunya

b. Muhallil melakukan perkawinan untuk mengangkat dirinya supaya dia

masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri yang dithalak tiga.

c. Melakukan pernikahan dengan syara dan sah a’kad yang disepakati

sepertia, upah atau minta bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil

tersebut.

d. Pernikahan yang dilakukan untuk memperdamaikan antara kedua suami

istri yang sudah bercerai.

2. Pembatasan Masalah

Setelah diidentifikasi beberapa masalah seperti di atas, maka peneliti

memfokuskan pada  pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi

dalam konteks permasalahan sebagai berikut:
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a. Nikah Muhallil menurut Pendapat Hanafi dan Imam Safi’i”.

b. Metode Istinbat Hukum Hanafi dan Imam Safi’i tentang Sahnya Nikah

Muhallil.

3. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan

beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana hukum Nikah Muhallil menurut Pendapat Imam Safi’i dan

Iman Hanfi”?

b. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Hanafi dan Imam Safi’i tentang

Sahnya Nikah Muhallil?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana Hukum hukum Nikah Muhallil menurut

Pendapat Hanafi dan Imam Safi’i?

b. Untuk Mengetahui bagaimana Metode Istinbat Hukum Hanafi dan Imam

Safi’i tentang Sahnya Nikah Muhallil?

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum

keluarga Islam yang  berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat

yang ada. Konteksnya dalam penelitian  ini kita bisa lebih memahami

masalah seputar Nikah Muhallil.

b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam pada

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan Proposal Tesis ini benar-

benar mengarah pada tercapainya tujuan pembahasan, untuk itu dalam tesis

mi terbagi dalam lima bab pembahasan yang terdiri dan sub bab yang

masing masing mempunyai relasi yang saling berkaitan satu sama lain sebagai

suatu pembahasan utuh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang terdiri dan beberapa kerangka pemikiran dan

merupakan dasar dan pembahasan inti, antara lain; latar belakang

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan peneli

tian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua : Landasan teori yang merupakan kerangka teori tentang pengertian

Nikah Muhallil, dasar dan larangan Nikah Muhallil, sebab terja

dinya Nikah Muhallil, Lafazd, pendapat para ulama fiqih tentang

hukum Nikah Muhallil dan Penelitian yang relevan.

Bab Ketiga: Metode penelitian, yang merupakan jenis penelitian, sumber

data,teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab Keempat: Yaitu tentang hasil penelitian yang memuat data Nikah Muhallil

menurut Pendapat Imam Hanfi dan Imam Safi’i, dan Metode

Istinbat Hukum Imam Hanfi dan Iman Syafi'i tentang Sahnya

Nikah Muhallil.

Bab Kelimat: Yaitu tentang Penutup, yang memuat Kesimpulan dan saran-saran


