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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

BANK ASI DAN MAHRAM DALAM PERKAWINAN

A. Sekilas Tentang Bank Air Susu Ibu

1. Pengertian ASI dan Bank ASI

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu

Ibu.1 Sedangkan menurut istilah, ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan

protein, laktosa dan garam-garam anorganik yang sekresi oleh kelenjer mamae Ibu,

yang berguna sebagai makanan bagi bayinya.2

ASI adalah makanan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain

karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas

dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah SWT kepada seluruh anak

manusia. Untuk menjamin kesehatan Ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan

hidup anak manusia itu kelak dikemudian hari.3 Perintah menyusui ini sudah tertulis

dalam al-Quran bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233,

sebagai berikut:

1DepDikBud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1058
2Mhd. Arifin Siregar, Pemberian ASI Ekslusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya,

(Bagian Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara,
2004), h. 3

3Abdul Hakim al-Sayyid  Abdullah, Keutamaan Air Susu Ibu, (Jakarta: PT Fikahati Aneska,
1993), Cet I, h. 30
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Artinya: ”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan
kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut
kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya,
dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha
melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah:233)

Sedangkan Bank Air Susu Ibu adalah: Suatu lembaga atau yayasan yang

berusaha menghimpun air susu dari Ibu-ibu menyusui yang air susunya melimpah

ruah, yang mana Air susu yang telah dihimpun itu disterilkan dan disimpan dengan

baik kemudian diberikan kepada bayi-bayi yang membutuhkannya.4 Adapun negara-

negara yang telah memiliki Bank ASI tersebut adalah Amerika Serikat, Bulgaria, The

Czech Republik, Denmark, Finlandia, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, India,

Inggris, Norwegia, Jepang, Swedia, Switzerland.

2. Manfaat ASI

Merupakan hal sangat  alami dan mengagumkan saat melihat seorang Ibu

menyusui anaknya. Sebuah permulaan yang merupakan pemberian terbaik bagi si

4Yusuf al-Qaradhawi, Fatawa Muashirah Jilid II, (Mesir: Dar al-Wafa’ 1993), h. 550
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bayi. Walaupun bagi sebagian Ibu hal tersebut terlihat mudah, tetapi banyak juga

yang mengalami kesulitan saat melakukannya.

ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kebutuhan nutrisi masa laktasi

sedikit lebih banyak dibandingkan kepada Ibu yang tidak menyusui karena nutrisi

pada Ibu menyusui sangat dibutuhkan bayi dalam bentuk ASI, selain digunakan untuk

dirinya sendiri. Bayi akan merasa terpuaskan dan sehat bila sejak lahir hingga 6 bulan

mendapatkan ASI dengan kualitas dan kuantitas yang cukup baik. Untuk

mendapatkan ASI yang demikian, Ibu harus mendapatkan nutrisi cukup dan bergizi.

Secara ringkas, manfaat yang diperoleh dari Air Susu, selain rasa kenyang adalah

sebagai berikut:

a. Kandungan gizi yang sangat lengkap

b. Keseimbangan yang tepat antara karbohidrat, protein, mineral dan lemak.

c. ASI lebih mudah dicerna daripada susu formula sehingga jarang

mengakibatkan gangguan pencernaan bayi. Misalnya diare.

d. Bayi yang disusui dengan ASI biasanya jarang mengalami kelebihan dan

kekurangan berat badan.

e. Jarang diantara mereka yang menderita alergi ataupun infeksi karena bakteri.

f. Terjalin ikatan batin antara ibu dengan baiknya

g. ASI jarang sekali menyebabkan bayi menderita eksim karena tidak tahan

terhadap protein.
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h. ASI siap sedia diperoleh kapan saja dan tidak memerlukan ongkos apapun.

Tetapi, perlu diperhatikan bahwa seorang Ibu yang sedang menyusui

seyogianya berusaha memakan semua zat-zat yang diperlukan untuk

memproduksi susu

i. ASI sesuai dengan suhu yang dibutuhkan bayi sehingga Anda tidak perlu

memanaskannya lagi.

j. Menyusui bayi menyebabkan alat-alat kandungan Ibu lebih cepat normal

kembali seperti keadaan semula. Ibu yang menyusui bayinya sendiri merasa

lebih sehat dari biasanya.

k. Dari sudut kejiwaan juga lebih baik jika menyusui sendiri. Dengan begitu Ibu

merasa memiliki anak dan timbullah kebanggaan sebagai Ibu yang berhasil

memelihara bayinya. Bayi sendiri akan memperoleh perasaan aman sejak dini

yang merupakan bekal penting bagi pertumbuhan jiwanya dikemudian hari.5

3. Sejarah Ibu Susu

Awal mulanya istilah Ibu susu sudah dipraktekkan dan sudah menjadi suatu

kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat Arab kota untuk mengirimkan anak-anak

mereka yang baru lahir kedaerah gurun untuk disusui hingga disapih, serta

menghabiskan masa kanak-kanak mereka di tengah-tengah suku badui tak terkecuali

Mekkah.6

5Indiarti, M.T, Merawat, Membesarkan dan Mencerdaskan Bayi Anda Sejak dalam
Kandungan Hingga Usia 3 Tahun, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), h.74-76

6Martin Lings,Muhammad: Kisah Hidup Nabi Berdasarkan Sumber Klasik, (Jakarta: PT
Serambi Ilmu Semesta, 2003), Ed II, h. 42-43
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Tradisi Ibu susu ini terjadi karena desakan ekonomi dan apalagi semenjak

musim wabah penyakit dan tingginya angka kematian bayi disana. Bila terjadi

paceklik dan timbul kelaparan di beberapa wilayah Arabia, maka para wanita-wanita

yang sedang menyusui bertebaran mencari anak orang-orang kaya yang ingin

disusukan dengan imbalan berupa upah yang memadai.7

Seyogianya bayi itu disusukan kepada selain Ibunya dua- tiga hari setelah

kelahirannya. Itu yang terbaik karena susu Ibunya sendiri waktu itu masih sangat

kental, selain memuat berbagai macam formulasi yang berbeda dengan susu wanita

yang berprofesi khusus menyusui. Orang-orang Arab sangat memperhatikan soal itu.8

Menurut riwayat yang paling kuat mengenai waktu kelahiran nabi

Muhammad SAW yaitu jatuh pada hari Senin malam tepatnya pada tanggal 12 Rabiul

Awwal. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, almarhum Bapaknya Abdullah

meninggal dunia ketika istrinya Siti Aminah mengandung nabi Muhammad yang baru

berumur dua bulan. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan disusukan

oleh Bani Saad karena pada waktu itu yakni waktu kelahiran beliau berbarengan

dengan musim kemarau yang menyebakan keringnya ladang peternakan dan

pertanian.9

Beberapa suku memiliki reputasi yang sangat baik dalam hal menyusui dan

mengasuh anak, diantaranya adalah Bani Sa’ad Ibnu Bakr. Mereka adalah suku

7Fuad Hasyem, Sirah Muhammad Rasulullah: Suatu Penafsiran Baru, (Bandung: Mizan,
1984), h.84-85

8Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Fiqih Bayi, (Jakarta: Fikr, 2007), h. 332
9Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, Sirah Nabawiyah : Analisis Ilmiah Manhajiah

Sejarah Pergerakan Islam,(Jakarta: Rabbani Pers, 1999), Cet. I, h. 31-32
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hawazim terpencil yang tinggal di sebelah tenggara Mekkah. Siti Aminah ( Ibu nabi

Muhammad SAW) ingin mempercayakan putranya untuk diasuh seorang wanita dari

suku tersebut, yaitu kepada Halimah binti Abi Zuaib As-Sa’diyah yang berangkat

bersama suaminya Haris dan dia baru saja dikarunia seorang bayi laki-laki yang

mereka rawat sendiri.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa adanya praktik Ibu susu tidak

terlepas dari sejarah yang menghiasi kehidupan nabi Muhammad SAW sewaktu kecil.

karena pada waktu itu tradisi ini dilakukan karena desakan ekonomi di wilayah

Arabia kala itu, serta kondisi alam yang kurang bersahabat dengan timbulnya wabah

penyakit yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi disana.

4. Konsep Bank Air Susu Ibu

Konsep bank ASI adalah hal yang sudah populer sejak ratusan tahun lalu,

sejak para dokter tertarik pada kemampuan bayi dan anak-anak bertahan hidup berkat

ASI. Donor Bank ASI ini dibentuk dengan cara mengumpulkan, melakukan

penapisan, pemrosesan, dan distribusi ASI dari ibu yang mendonorkan ASI nya.

untuk pertama kalinya di Amerika Serikat berdiri bank ASI  di Boston tahun 1911,

para ibu donor menerima sejumlah uang sebagai tanda terima kasih telah bersedia

mendonorkan ASI nya di samping untuk dirinya sendiri. ASI yang telah terkumpul

kemudian di pasteurisasi untuk membunuh bakteri yang bisa membahayakan bayi

penerima ASI donor tersebut.

Pemilihan dan pengetesan ASI mirip dengan yang dilakukan Bank darah,

tentu saja ibu yang menyumbangkan ASI nya di pilih dari ibu yang kesehatannya
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baik, tidak merokok, tidak mengkonsumsi obat-obatan dan alkohol, bahkan mereka

pun tidak boleh mengkonsumsi kafein, calon pendonor ASI juga di tes Hepatitis dan

HIV.

Dengan adanya Bank ASI ini tentu saja menimbulkan beberapa masalah yang

akan dihadapi oleh masyarakat diantaranya adalah apakah anak yang menyusu

melalui Bank Asi ini mengakibatkan terjalinnya hubungan saudara sepersusuan atau

tidak atau mengakibatkan anak yang menyusu dengan Bank ASI ini haram

melakukan perkawinan dengan anak dari ibu yang mendonorkan ASI nya ke Bank

ASI tersebut.

Maka dengan demikian terjadi perbedaan pendapat para ulama kontemporer

dengan jumhur fuqaha’

1. Pendapat yang membolehkan

Ulama besar seperti Yusuf al-Qaradhawi tidak mempunyai alasan untuk

melarang diadakannya Bank ASI asalkan bertujuan untuk mewujudkan maslahat

syari’iyyah yang kuat dan untuk memenuhi keperluan yang wajib di penuhi, beliau

cenderung mengatakan bahwa Bank ASI bertujuan baik dan mulia dan di dukung

oleh Islam untuk memberi pertolongan kepada semua yang lemah, apapun sebab

kelemahannya, lebih-lebih bila yang bersangkutan adalah bayi yang baru dilahirkan

yang tidak mempunyai daya dan kekuatan.

2. Pendapat yang tidak membenarkan

Menurut mayoritas ulama (Hanafiah, Malikiyah dan Syafi’iyyah) penyusuan

yang menyebabkan haram nikah adalah setiap susu yang sampai ke perut bayi baik
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melalui kerongkongan baik dengan menghisap puting susu, maupun melalui cara lain,

seperti memasukkan air susu melalui hidung (al-sauth) atau melalui suntikan di dubur

atau menuangkan air susu ke kerongkongan (al-wajur). An-Nawawi (w. 676 H)

menjelaskan bahwa penyusuan yang menimbulkan haramnya nikah adalah bila air

susu sampai ke perut bayi dan mengenyangkan. Dan mereka yang mengharamkan

Bank susu, tidak ada kriteria menyusu harus dengan proses bayi menghisap puting

susu, justru yang menjadi kriteria adalah meminumnya, bukan cara meminumnya.

B. Pembahasan Tentang Mahram

1. Pengertian Mahram

Menurut etimologi (bahasa) kata mahram berasal dari Bahasa Arab yaitu Al-

mahram yang artinya yang dilarang.10. sedangkan menurut Kamus Bahasa Melayu

Nusantara mahram mempunyai dua pengertian yaitu (1) laki-laki dan perempuan atau

persemendaan (seperti anak dengan emak); dan (2) orang laki-laki yang dianggap

dapat menjaga dan melindungi wanita yang melakukan ibadah haji atau umrah.11.

Menurut terminology (istilah) mahram mempunyai dua pengertian yang

pertama adalah wanita-wanita yang haram dikawini seorang lelaki, baik bersifat

10 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,

1999), Jilid 3, h. 1049

11 Tim Penyusun Kamus Bahasa Melayu Nusantara, Kamus Bahasa Melayu Nusantara

(Bandar Serir Begawan: Dewan Bahasa & Pustaka Brunai, 2003), h. 1823
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selamanya maupun sementara, dan yang kedua adalah wanita-wanita yang haram

dinikahi karena keturunan/pertalian darah, sesusuan, perkawinan dan haram dengan

cara mengumpulkan.12

2. Dasar Hukum Mahram

Dalam kaitannya tentang mahram, didalam al-Qur‟an telah disebutkan

beberapa ayat yang menjadi dasar dari pemberlakuan  mahram, diantaranya pada

surat an-Nisa‟ ayat 23 :





























12 M.Abd. Mujieb Mabruri Tholhah Syafi’ah, Kamus Istilah Fiqih (Jakarta: PT. Pustaka

Firdaus, 1994), h. 217
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Artinya: ”Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang
perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan
sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu ( menantu) dan
menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah
maha pengampun lagi Maha Penyayang”.13 ( QS an-Nisa: 23)

Selain itu diterangkan pula pada ayat ke 24:











13 Department Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, ( surabaya: Duta Ilmu, 2004), h. 82.
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Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian  (yaitu) mencari isteri-isteri dengan
hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri
yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah
kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang
kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.14

Juga terdapat dalam hadits dari beberapa riwayat menjelaskan:

14Ibid.
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ْمَن َعْن َعائَِشةَ أَنَّھَا قاَلَت كاََن فِْیماَ أَ ْنَزَل ِمَن اْلقُْراْن َعَشُر َرَضعاٍَت َمْعلُْو ماَتٍ  ثُمَّ نُِسْخَن یَُحرِّ

(رواه مسلم)یُْقَرأُ ِمَن اْلقُْراْن بَِخْمٍس َمْعلُْوماٍَت فَتُُوفَّي َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوِھَي فِْیماَ 

Artinya:“Dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata: pada waktu turunnya al-
Qur‟an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian
dinasakhkan dengan lima kali, kemudian Nabi SAW wafat jumlah
tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam al-Qur‟an”
(H.R.Muslim).15

ٌم  َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعبَّاْس  ةً َواِحَدةً فَھَُو ُمَحرِّ أَنَّھُ كاََن یَقُْوُل: ماَ كاََن فِْي اْلّحْولَْیِن َواِْن كاََن َمصَّ

(رواه مالك ابن أناس)

Artinya : Dari Abdullah bin Abbas, penyusuan anak yang masih dibawah

umur dua tahun adalah mengharamkan walaupun hanya satu isapan” (H.R.Malik bin

Anas).16

تِھاَ َوالَ بَْیَن َعْن أَبِْي ھَُرْیَرةَ قاََل: قاََل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم الَیَ  ْجَمُع بَْیَن اْلَمْرأَِة َوَعمَّ

(رواه مسلم)أَِة َوخاَلَتِھاَ اْلَمرْ 

Artinya : “Dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: dilarang
mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibi dari ayah
dan bibi dari ibunya"(H.R.Muslim).17

َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم الَیَْنِكُح اْلُمْحِرُم َوالَ یَْنِكُح ِضى هللاُ َعْنھُ قاََل:قاََل َعْن أَبِْي ھَُرْیَرةَ رَ 

(رواه مسلم)َوالَ یَْخطُبُ 

15Imam Muslim, Shahih Muslim II, (Beirut-Libanon: Dar al-Maktabah al-Ilmiah, 1992),
h.167. Tingkatan Hadits Shahih.

16 Abdullah Ibnul Abdilbar, al-Istiskar al-Jami’ Li Mazahibi Fuqoha’ al-Amsor, (Damaskus:
Darul Kutaibah, 1993) V. 18, h. 6155

17 Yahya al-Laisi, Loc cit.,
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Artinya :  “Dari Abu Hurairah RA berkata: Bersabda Rasulullah SAW orang
yang sedang ihram tidak boleh menikah, dinikahkan atau melamar
”(H.R. Muslim)18

3. Pembagian Mahram

Perempuan yang haram, dikawini terbagi kepada dua yaitu: haram selama-

lamanya dan haram untuk sementara waktu. Maksud haram selama-lamanya adalah

perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, walau

bagaimanapun keadaannya.19 Sedangkan maksud haram untuk sementara waktu

adalah perempuan yang haram dikawini disebabkan oleh halangan-halangan tertentu.

Jika halangan itu hilang, perempuan itu boleh dikawini. Jika akad kawin berlaku

sebelum halangan-halangan tersebut hilang, akadnya batal.20

A. Haram untuk selama-lamanya disebabkan tiga faktor, yaitu:

1) Wanita-wanita yang haram dikawini karena hubungan keturunan (nasab)

Keharaman ini didasarkan pada surat an-Nisa’ ayat 23 yang berbunyi:





…

Artinya: “Diharamkan atas kamu ( mengawini) ibumu, anak-anakmu yang
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan,

18Imam Nawawi, Shahih Muslim Syarah Imam Nawawi, (Beirut: Dar Ihya’ Turots al-Arabi)
V. 9, h. 190. Tingkatan Hadits Shahih.

19Mustofa Al-Khin, dkk, Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i: Undang-Undang Kekeluargaan, (Kuala
Lumpur: Prospecta Printers, 2005), h. 745.

20. Ibid.,
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anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang lahir anak
perempuan dari saudaramu yang perempuan” (QS.An-Nisa:23).21

2) Sebab mushaharah (persemendaan) atau karena hubungan kekeluargaan.

3) Sebab sepersusuan.22

Yang termasuk hubungan nasab yang terlarang kawin terbagi kepada tujuh

macam, yaitu:

a) Ibu yaitu perempuan yang melahirkan, termasuk juga pengertian ibu yaitu

ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak, dan

terus ke atas.

b) Anak perempuan yaitu semua anak perempuan yang dilahirkan istrimu atau

cucu perempuan dan terus kebawah.

c) Saudara perempuan yaitu semua perempuan yang lahir dari ibu bapak

kamu atau dari salah satunya.

d) Bibi dari pihak ayah yaitu semua perempuan yang jadi saudara ayahmu

atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah

satunya.

e) Bibi  dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapaknya ibu.

f) Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudaramu laki-

laki baik sekandung maupun tiri

g) anak perempuan saudara perempuan.23

21Department Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu,2004), h. 82.

22 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 6, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1980), Cet 1, h. 103
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Adapun yang haram karena mushaharah (persemendaan) atau hubungan

kekeluargaan terbagi kepada empat yaitu.24

a) Ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan keatas

sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23:

ھاَ  ُت نِساَئُِكمْ َوأُمُّ

Artinya: “Dan diharamkan bagi mu ibu-ibu istri kamu”(QS.an-Nisa:23)25

b) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya.

Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak perempuan tirinya,

cucu-cucu perempuannya, dan terus kebawah. Sebagaimana firman Allah di

dalam surat an-Nisa’ ayat 23:








Artinya: “Dan anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari

istrimu yang telah kamu gauli. Jika kamu belum menggauli mereka,

maka tidaklah salah bagimu kawin dengannya”. (QS. an-Nisa :

23).26

23 Ibid, h. 93

24 Ibid , h. 105-107.

25Department Agama RI, op.cit, h.82

26Ibid,.
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c) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan dan

seterusnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat an-Nisa ayat : 23





Artinya: “Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu)’.27

d) Ibu tiri

Diharamkan anak mengawini ibu tirinya kerena perkawinannya dengan

ayahnya sekalipun belum pernah digaulinya. Sebagaimana yang tercantum di

dalam surat an-Nisa ayat 22:








Artinya: “Dan janganlah engkau kawin dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang

sudah terjadi di masa lalu karena ia merupakan perbuatan yang keji

dan dibenci dan jalan yang paling buruk”. (QS. an-Nisa: 22)28

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu

menyusukan anak orang lain kepadanya, maka anak yang di susukan itu telah menjadi

muhrim bagi keluarganya yang lain, karena dengan susuan itu telah terjadi hubungan

27Ibid,.

28Ibid,.



72

kekeluargaan yang kuat sama dengan ikatan nasab, sebagaimana dijelaskan dalam

firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 23 yaitu:







Artinya: “Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukan mu,

dan  saudara perempuan sepersusuan”. (QS. an-Nisa’: 23)29

Yang menjadi mahram dalam sepersusuan ini adalah:

a).  Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah

menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang di susui itu

sehingga haram melakukan perkawinan. Demikian juga seterusnya secara garis

lurus keatas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan).

b). Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusu

kepada istri seorang, yakni anak perempuan susuan, anak perempuan dari anak

laki-laki susuan maupun anak perempuan dari anak perempuan susuan dan

seterusnya kebawah.

c).  Saudara perempuan dari ibu susuan.

d).  Saudara perempuan dari bapak susuan.

e).   Cucu perempuan dari ibu susuan

f).   Saudara perempuan sesusuan baik sekandung, seayah, atau seibu.30

29Ibid,.
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B. Haram untuk sementara waktu, adalah sebagai berikut :

1) Saudara perempuan dari istri (Dua perempuan bersaudara)

Apabila mengawini mereka berganti-ganti, seperti seseorang laki-laki

mengawini seorang wanita kemudian wanita itu meninggal atau dicerai, maka laki-

laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah

meninggal dunia tersebut.

Keharaman mengumpulkan wanita dalam satu waktu perkawinan

sebagaimana dalam firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat: 23:





Artinya: ”Dan diharamkan bagi kamu memadu dua orang wanita yang

bersaudara, kecuali pada masa yang telah lalu”.31 (QS. an-Nisa: 23)

Hal ini diperkuat oleh hadits Nabi SAW:

ُ َعْنھُ قاَ َل: قاَ َل َرُسْوُل هللاِ َصلَى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلّْم الَیَْجَمُع بَْیَن الْ  تِھاَ بَْیَن َعْن أ بٍي ُھَرْیَرةَ َرِضَي هللاَّ َمْرأَِة َوَعمَّ

َوخاَلَتِھاَ (رواه مسلم)اْلَمْرأَِة 

30 Sayyid Sabiq,op.cit, h. 99

31 Department Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2004)  h. 82.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidaklah

boleh memadu seorang wanita dengan bibi dari bapaknya atau dari

pihak ibunya”.32

Larangan ini berlaku selama istri masih hidup dan perkawinan masih utuh.

Bila istrinya meninggal, maka suami tersebut tidak ada halangan untuk menikahi

adek bekas istrinya.

2) Wanita yang masih terikat dengan suaminya, sebagaimana firman Allah

dalam an-Nisa’ ayat: 24







Artinya: “Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami,

kecuali budak-budak yang kamu miliki (QS. an-Nisa: 24).33

Termasuk juga wanita yang sedang menjalani iddah dari thalaq raj’I, karena

dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju’ kepada istrinya,

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:







32 Yahya  al-Laisi, Loc. cit.

33Department Agama RI, op.cit, h.83.
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Artinya:”Dan suami-suami berhak ruju’ kepadanya dalam masa menanti itu

jika mereka (para suami) itu menghendaki islah (QS. al-

Baqarah:228).34

3) Wanita yang telah di thalak tiga hingga ia kawin dengan laki-laki lain

kemudian bercerai dan habis masa iddahnya, sebagaimana firman Allah

dalam surat al-Baqarah ayat 230










Artinya:”Kemudian jika suami menthalaknya ( sesudah thalak yang kedua),
maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga ia kawin dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dari istri)
untuk kembali, jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-
hukum Allah” (QS.al-Baqarah: 230).35

4) Wanita-wanita musyrik sehingga ia beriman, sebagaimana firman Allah
dalam surat al-Baqarah ayat: 221





Artinya: “Dan janganlah kamu kamu mengawini wanita-wanita musyrik

sehingga mereka beriman” (QS.al-Baqarah:221)36

34 Ibid. h. 38.

35 Ibid, h. 38.

36 Ibid, h. 36.
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5) Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah

umrah, sebagaimana sabda Nabi SAW:

ُ َعلَْیِھ َوَسلَّْم الَ یَْنِكُح اَْلُمْحِرُم َوالَ یَنْكِ  یَْحطُُب ُح َوالَ َعْن ُعْثماَِن اْبِن َعفّاِن : قاَ َل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

(رواه مسلم)

Artinya:”Dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda: Orang-orang

yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh dikawinkan, dan

tidak pula meminang”.37

6) Wanita haram dinikahi oleh seseorang yang telah punya istri empat orang.

Dalam surat an-Nisa’ ayat 3, seorang laki-laki boleh mempunyai isteri

maksimum empat orang. Haram kawin lagi dengan wanita kelima dan

seterusnya kecuali salah satu diantara yang empat telah dicerai dan selesai

iddahnya.

C. Hikmah dan Illat karena Sepersusuan

Sesungguhnya seseorang yang menyusui dari perempuan maka sebagian

fisiknya adalah bagian dari perempuan tersebut, karena ia tumbuh dari susunya maka

ia menjadi seperti ibu yang telah melahirkannya. Anak-anaknya menjadi saudara

baginya, karena sungguh keberadaan fisik mereka berasal dari satu pokok yaitu susu

tersebut.38

37 Ibnu Daqiq al-Iid, Loc. cit.

38Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,2010), h.125
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Atas alasan tersebut maka ibu yang menyusui menjadi ibu bagi orang yang

menyusu dengannya. Semua anak-anaknya menjadi saudara baginya. Orangtuanya

menjadi orangtuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti keharaman anak

perempuannya. Saudara-saudara ibu  yang menyusui menjadi saudaranya, sehingga

haramlah saudara-saudara perempuannya baginya. Dan suami dari ibu yang menyusui

menjadi bapak bagi bayi yang disusui. Orangtuanya menjadi orangtuanya. Cucunya

menjadi cucunya, saudara laki-lakinya menjadi paman baginya. Oleh karena itu, ia

haram menikahi ibunya sebagaimana haram menikahi anak perempuan dari anak-

anak perempuannya, baik mereka berasal dari ibu susuannya atau selainnya, karena

anak-anak dari ibu susuan menjadi saudara seibu sebapak bagi bayi yang menyusu

dan yang lainnya menjadi saudara-saudara sebapak. Sebagaimana anak-anaknya dari

suami lainnya tidak bersama benih susu yang bayi menyusu darinya menjadi saudara

seibu. Haram baginya untuk menikahi salah seorang dari anak saudara laki-laki dan

saudara perempuan dari sesusuan. Begitu juga haram baginya bibi dari sesusuan dan

mereka adalah saudara-saudara perempuan bapaknya karena sesusuan. Sehingga

tujuh perempuan yang haram dinikahi dikarenakan senasab diharamkan juga baginya

perempuan-perempuan sesusuan. Adapun saudara laki-laki bayi yang menyusu dan

saudara perempuannya maka tiada keharaman bagi mereka seseorang yang haram

baginya, karena mereka tidak menyusu sepertinya karena tidak masuk dalam

pembentukan komposisi mereka suatu materi yang masuk dalam komposisinya. Oleh

karena itu, diperbolehkan untuk saudara laki-laki menikahi perempuan yang

menyusui saudara laki-lakinya, ibu dari yang menyusui atau anak perempuannya.
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Diperbolehkan bagi saudara perempuan menikah dengan pemilik susu, yakni orang

yang menyusu darinya, saudara laki-laki dari perempuan yang menyusui, saudara

perempuannya, bapaknya atau anak laki-lakinya sebagai contoh.

Barangkali hikmah keharaman menikah karena sesusuan menjadi jelas

sehingga manusia mengerti bahwa perempuan ketika menyusui anak kecil, ia menjadi

berserikat dalam pembentukan komposisinya. Ia menjadi sebab atas pembentukan

tulangnya dan menumbuhkan bagian badannya.

Hal tersebut dikarenakan susu menjadi makanan pokok bagi anak sehingga

tumbuh menjadi daging dan tulang. Oleh karena itu, dijumpai keserupaan antara ibu

yang menyusui dengan ibu yang senasab karena sebab kebersamaan mereka dalam

memberi makan satu badan dan satu jiwa. Maka tidaklah sedikit akibat keserupaan ini

dengan sebagian hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian makna pemuliaan

yaitu pengharaman. Dengan keutamaan ini karena menyamakan orang yang

menyusui dengan orang yang disusui dengan bercampurnya dan ketenangannya

antara mereka secara umum apa yang dikandung dalam menghilangkan beban,

menjalin hubungan-hubungan yang tidak sedikit dari hubungan-hubungan nasab

karena orang yang menyusui seperti individu yang menjadi bagian individu-individu

keluarga sesusuan dengan sebab ikatan besar dan percampuran.

Sebagian kewajiban yang menjadi peringatan baginya bahwa manusia

menganggap enteng dalam masalah susuan. Mereka menyusukan anak pada seorang

perempuan dan sejumlah perempuan. Mereka tidak memperhatikan anak-anak ibu

yang menyusui, saudara-saudaranya dan tidak pula anak-anak dari suaminya serta
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dari lainnya dan saudara-saudaranya agara mereka mengetahui apa yang telah

menjadi akibat mereka dalam kekerabatan baru ini yang dijadikan Allah seperti

nasab, dan terkadang kita mendengar ada seorang laki-laki menikahi saudara

perempuannya, saudara perempuan dari bapaknya atau saudara perempuan dari

ibunya dengan hubungan sesusuan dan ia tidak mengetahuinya.39

Hikmah dilarangnya mengawini wanita-wanita disebutkan di atas adalah agar

sistem  kekeluargaan dapat berjalan secara harmonis dan penuh kasih sayang,

sehingga keluarga besar itu merupakan satu unit masyarakat kecil yang kokoh.

Menurut Imam al-Kasani, ahli fiqh mazhab Hanafi menyebutkan bahwa apabila

seseorang laki-laki dibolehkan kawin dengan wanita-wanita yang disebutkan di atas,

maka akan muncul permusuhan di antara keluarga, akibatnya adalah putuslah

hubungan kekeluargaan yang sangat dimuliakan Islam. Di samping itu, perkawinan

seketurunan bisa menghasilkan generasi yang lemah. Dalam sebuah Atsar Sahabat

menyebutkan; Nikahilah wanita-wanita yang jauh (dari  hubungan kekerabatan)

karena perkawinan seketurunan itu akan menurunkan generasi-generasi yang lemah.40

Para kalangan hukum Islam berbeda pendapat terhadap ilat karena

sepersusuan tentang larangan mengawini wanita-wanita tersebut di atas, perbedaan

tersebut dapat dibagi kepada dua pendapat.

Pendapat pertama diwakili oleh kelompok jumhur fuqaha dan sejumlah

sahabat dan isteri Rasul, mereka berpendapat bahwa penyusuan orang dewasa tidak

39Ibid.,
40 Aziz Dahlan, Op Cit, h. 1050
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menyebabkan keharaman nikah, namun Imam Abu Dawud dan para fuqaha Zahiri

serta Aisyah  r.a berpendapat sebaliknya. Menurut golongan terakhir ini, penyususan

anak yang besar (dewasa) juga menyebabkan keharaman nikah, sebagaimana

penyusuan terhadap anak kecil.41

Selanjutnya jumhur ulama bersepakat bahwa penyusuan terhadap anak

maksimal berusia dua tahun menyebabkan keharaman nikah. Kesepakatan ulama

dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam suarat  al-Baqarah ayat 233.









Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan  anak-anaknya selama dua tahun

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.42

Ayat ini secara tegas menyebutkan masa yang dibutuhkan oleh anak untuk

menyusu, yaitu dua tahun. Anak yang menyusu ini, menurut Sayid Sabiq, adalah anak

yang masih kecil yang kebutuhan makanannya dapat terpenuhi dengan air susu.

41 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut: Dar

Ihya al-Turas al-‘Araby, 1969), h.25.

42 Department Agama RI,op.cit, h. 38.
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Dagingnya tumbuh dari air susu tersebut sehingga ia menjadi bagian dari wanita yang

menyusuinya43, karena itu, terlarang nikah bagi keduanya.

Ibnu Abbas r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh Darut Qutni dan ibn Addy

secara tegas menyatakan:

قاََل: الََرضاََع اِالَّ فِى اْلَحْولَْیِن (رواه الدارقطني وابن عدي)َعْن ابن َعباَّس 

Artinya:” Dari ibnu Abbas, ia berkata Tidak ada susuan kecuali dalam usia

dua tahun”.(HR. Darut Qutni)44

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan:

أَْنَشز اْلَعْظَم َعِن اْبِن َمْسُعْوٌد قاََل: قاََل َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّْم الَ َرضاََع اِالَّماَ 

َوأَْنبََت الْلْحَم (أخرجھ أبو داود)

Artinya: “Dari ibnu mas’ud, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw. Tidak

ada susuan kecuali sesuatu yang dapat memperkuat tulang dan

menumbuhkan daging”.(HR. Abu Dawud)45

Sayid sabiq menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa kuatnya tulang

dan tumbuhnya daging tersebut terjadi pada usia anak dua tahun. Tulang dan daging

itu tumbuh dengan air susu pada usia tersebut.46

43 Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II (Beirut, Dar al-Fikr,1983), h.69

44 Ibnu Hajar al-Atsqolani, Bulughul Maram, (Beitut-Libanon: Dar al-Fikr,) V.1, h.445.

Tingkatan Hadits Shahih Mauquf.

45 Imam Baihaqi, Sunan as-Sughra Lil Baihaqi, (Saudi: Maktabah al-Rasyad, 2001) V. 6, h.

513.
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Jumhur fuqaha yang ketat berpegang pada ayat dan hadis-hadis tersebut

berpendapat bahwa usia anak yang menyusu terbatas sampai dua tahun saja. Jika

penyusuan  terjadi pada anak yang yang sudah besar atau orang dewasa, maka susuan

itu tidak menyebabkan keharaman nikah.

Pendapat jumhur fuqaha ini, di samping mempunyai landasan  nas syar’i yang

cukup kuat, juga rasional. Anak sejak usia nol sampai dua tahun memang

memerlukan air susu untuk pertumbuhannya. Meskipun ia mendapatkan makanan

lain, namun kebutuhannya akan air susu tidak bisa  dihindarkan, bahkan bayi yang

baru lahir sampai usia beberapa hari, tidak bisa lain, makanannya adalah air susu. Ini

sangat berbeda dengan anak yang berusia di atas dua tahun, apalagi orang dewasa,

yang tidak menjadikan air susu sebagai bahan makanan utama.

Para ulama berbeda pendapat bahwa orang dewasa juga haram nikah karena

susuan berdasarkan pendapatnya kepada salah satu hadits Nabi saw yang bersabda.

أَْرِضِعْیِھ َخْمَسھُ َرَضعاَ تٍ 

Artinya: “Susukanlah ia sebayak lima kali susuan”.47

Hadis di atas menunjukkan bahwa keharaman nikah karena susuan adalah

lima kali susuan.  Di sini tidak dijelaskan apakah lima kali susuan itu dilakukan

terhadap anak kecil atau orang dewasa. Karena itu, menurut pendapat ulama ini,

susuan siapa pun jika mencapai lima kali susuan, sudah mengharamkan nikah.

46 Al-Syrazy, Al-Muhazzab Juz II, (Mesir: Matba’ah al-Baby al-Halaby,  t.th), h. 156

47 Imam al-Mundziri, shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), cet 1, h.488.
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Orang dewasa yang menyusu juga menyebabkan kaharaman nikah, menurut

Sayid Sabiq merupakan pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, di samping

pendapat Aisyah ra sebagaimana disebutkan terdahulu. Dan yang dimaksudkan

dengan orang dewasa, menurut Sayid Sabiq , tidak terbatas pada anak usia dewasa

saja, tetapi juga termasuk orang yang sudah tua ( Syaikh Kabir). Keharamannya sama

dengan keharaman susuan terhadap anak kecil.48

Pendapat yang ini cukup menarik, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan, di

samping nas yang digunakan tidak begitu kuat, yang difahami hanya secara umum,

juga kurang rasional. Penyusuan yang menyebabkan terhalangnya nikah adalah

penyusuan yang air susu merupakan makanan pokok bagi pertumbuhan. Ini hanya

terjadi pada anak yang masih kecil. Sedangkan penyusuan yang dilakukan oleh orang

dewasa, apalagi kakek-kakek atau nenek, tidak akan membuat pertumbuhan dan

perkembangan. Bahkan, jika terjadi penyusuan oleh orang dewasa cenderung

merupakan perbuatan main-main. Apabila susuan semacam ini menyebabkan

keharaman nikah, tentu menimbulkan masalah tersendiri.

48 Sayyid Sabiq, Op. Cit, h.70.
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