
BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

DI INDONESIA

A. Pengertian Perkawinan

Allah swt. telah menciptakan dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan

perempuan, untuk dapat saling mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup

bersama secara damai agar dapat menjalankan amanah sebagai “khalīfah fī al-

ardh”. Hidup bersama di antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan

resiko-resiko yang dapat berakibat terabaikannya kepentingan salah satu pihak

ataupun pihak lain. Oleh karena itu, syari’at55 Islam telah mengatur tata hidup

bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri.

Aturan dalam menata hidup bersama antara laki-laki dan perempuan terdapat

dalam sebuah ikatan yang disebut “perkawinan”.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang dalam bahasa Indonesia

berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri;

menikah, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.56 Di dalam istilah

55Secara harfiah, kata syarī’at diartikan oleh Fazlur Rahman sebagai “jalan menuju sumber
air”. Dalam kaitannya dengan lafal keagamaan, syari’at berarti jalan besar kehidupan yang baik,
yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara kongkrit dan berfungsi untuk mengarahkan
kehidupan manusia. Lihat Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: University of Chicago Press, 1979),
hal. 100. Mannā’ Khalīl al-Qaththan mendefinisikan syarī’at dengan “segala ketentuan yang
ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik mengenai ‘aqīdah, ‘ibādah, akhlak, muāmalah,
maupun tatanan kehidupan yang lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna
merealisasikan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Baca Mannā’ Khalīl al-Qaththan, At-
Tasyrī’ wa al-Fiqh al-Islāmiy, (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1986), hal. 10. Baca juga
Muhammad Salām Madkūr, Al-Fiqh al-Islāmiy, (Makkah: Maktabah ‘Abdullah Wahbah, 1955),
hal. 11; Mushtafā Sa’id al-Khinn, Dirāsah at-Tārīkhiyah li al-Fiqh wa Ushūlih wa al-Ittijāhat al-
latiy Zhaharat fīhimā, (Damaskus: tp., 1984), hal. 26.

56Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. II,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1998),  hal. 456.
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fikih (al-fiqh)57, “perkawinan” disebut dengan zawāj atau (زواج) nikāh ( نكاح ) .

Sementara itu, dalam Alquran, zawāj diartikan pasangan atau jodoh,

sebagaimana firman Allah swt. dalam surat ad-Dukhān ayat 54:

ْجنَاھُْم بُِحوٍر ِعیٍن ( )٥٤َكَذلَِك َوَزوَّ

“Demikianlah, kemudian Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari

yang bermata indah.” (QS. ad-Dukhān (44): 54).58

Lafaz al-zawāj dengan makna tersebut banyak terdapat pada surat lain

di dalam Alquran, diantaranya dalam surat at-Takwir ayat 7:

َجْت ( )٧َوإَِذا النُّفُوُس ُزوِّ

“…dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh).” (QS. at-Takwir

(81): 7).59

Maksudnya adalah bahwa setiap manusia berpasang-pasangan dengan orang

yang dicintainya, atau dengan amal perbuatannya.

Kata zawāj yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-

laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah swt.:

)٣٥(…َوقُْلنَا یَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكال ِمْنھَا َرَغًدا َحْیُث ِشْئتَُما 

57Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata “al-fiqh” secara harfiah. Al-
Ghazali dan al-Amidi berpendapat bahwa lafal “al-fiqh” berarti pengetahuan tentang sesuatu dan
pemahaman terhadapnya, tidak membedakan yang dipahami itu dilakukan secara mendalam atau
lahiriyah. Demikian juga tidak membedakan hasil pemahaman itu dengan maksud dari pembicara
(mutakallimun) atau tidak. Baca al-Ghazali, Al-Musthashfā min ‘Ilm al-Ushūl, Juz I, (Kairo: Dār
al-Fikr, tth.), hal. 4-5. Lihat juga al-Amidi, Al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām, juz I, (Kairo: Muhammad
Ali Syubaih wa Aulāduhu, 1968), hal. 4. Menurut FakHR.uuddin al-Razi, lafal fiqh mempunyai
arti khusus pemahaman yang sesuai dengan maksud perkataan pembicara. Lihat Fakhruddin al-
Razi, Al-Mahshūl fī ‘ilmi al-Ushūl, juz I, (Bairūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1988), hal. 9.
Definisi tentang al-fiqh secara lebih jelas dapat ditemukan dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun,
yaitu “pengetahuan tentang hukum-hukum Allah mengenai perbuatan seorang mukallaf berupa
wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Hukum-hukum ini diambil dari nash yang terperinci,
baik dari Alquran, Sunnah, serta dalil-dalil lain yang ditetapkan oleh pembuat hukum (syāri’).
Baca Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (Kairo: Dār al-Fikr, tth.), hal. 353.

58Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 591.
59 Ibid., hal. 731.



34

“dan Kami berfirman: "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan istrimu di

dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di

sana sesukamu…”(QS. al-Baqarah (2): 35).60

)٢٠(…َوإِْن أََرْدتُُم اْستِْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوجٍ َوآتَْیتُْم إِْحَداھُنَّ قِْنطَاًرا

“dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang

kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang

banyak,...”(QS. an-Nisā’ (4): 20).61

Disamping kata zawāj yang sering diucapkan pada akad transaksi,

menurut fukaha, kata nikāh ( نكاح ) juga banyak diucapkan dalam akad. Jika

ditelusuri, pengertian nikāh dalam bahasa Arab berarti adh-dhamm ( ( الضم

yang berarti bergabung, bersatu62 dan al-ikhtilāth yang berarti (االختالط)

bercampur, pembauran.63

Para ulama merinci pengertian “nikāh” kepada empat macam:

1. Nikāh diartikan sebagai “akad” dalam arti yang sebenarnya, dan diartikan

“percampuran suami istri” dalam arti kiasan.

2. Sebaliknya, nikāh diartikan sebagai “percampuran suami istri” dalam arti

yang sebenarnya, dan diartikan  “akad” dalam arti kiasan.

3. Nikāh adalah lafaz musytarak (mempunyai dua makna yang sama).64

4. Nikah diartikan adh-dhamm ( ( الضم yaitu bergabung secara mutlak, dan

al-ikhtilāth (االختالط ) yaitu percampuran. Makna “percampuran” pada lafaz

60 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 7.
61Ibid., hal. 86.
62Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal 367.
63 Ibid.
64Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, (Mesir: al-Maktabah al-

Tijāriyah al-Kubrā, tth.), Juz. IV, hal. 2.
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adh-dhamm karena pengertian ini meliputi gabungan fisik yang satu

dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan yang satu dengan ucapan

yang lain; makna yang pertama berarti gabungan dalam bersenggama dan

yang kedua berarti gabungan dalam akad.65

Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa kata “nikah” secara bahasa

berarti الوطء و الضم (bersenggama dan bercampur).66 Dalam pengertian majaz,

orang menyebut nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab

diperbolehkannya bersenggama.67

Keterangan di atas menjelaskan bahwa nikah diucapkan pada dua

makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami dan istri.

Makna nikah menurut syara’ tidak keluar dari dua makna tersebut. Ulama

ushul telah menukil dari Imam Syafi’i bahwa nikah yang diartikan “akad”

dalam makna yang sebenarnya dan “hubungan intim” dalam makna kiasan

adalah pendapat yang kuat, karena di dalam Alquran tidak ada kata nikah yang

diartikan sebagai hubungan intim, kecuali seperti firman Allah swt berikut:

)٢٣٠(…فَإِْن طَلَّقَھَا فَال تَِحلُّ لَھُ ِمْن بَْعُد َحتَّى تَْنِكَح َزْوًجا َغْیَرهُ 

“jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu

tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain…” (QS.

al-Baqarah (2): 230).68

Istilah nikāh dan zawāj sebagaimana dikemukakan di atas, jika dilihat

dari arti katanya dapat dibedakan; kata nikāh berarti hubungan seks antara

65Muhammad Anis Ubadah, Nizhām al-Usrah fī asy-Syari’ah al-Islāmiyah, hal. 12
66Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah, hal. 1.
67Ibid., hal. 2.
68Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 39.
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suami-istri, sedangkan zawāj berarti kesepakatan antara seorang laki-laki dan

seorang perempuan yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk

mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.

Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad,

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan,

sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.69

Para fukaha telah banyak memberikan definisi tentang zawāj tersebut.

Secara umum, akad zawāj adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang

disyari’atkan dalam agama yang bertujuan untuk menghalalkan sesuatu

tersebut. Akan tetapi tujuan ini bukanlah tujuan zawāj yang utama. Tujuan

utamanya adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-

masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih

sayangnya dapat tersalurkan.70

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt berikut:

ةً َوَرْحمَ  ةً إِنَّ َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

)٢١(فِي َذلَِك آلیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rūm (30): 21).71

69Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk, (Jakarta: Ihya
Ulumuddin,1971), hal. 65.

70Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyid Hawwas, al-Usrah wa
Ahkāmuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmiy”, Terj. Abdul Majid Khan, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 36.

71Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 469.
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Dalam terminologi fikih, Imam Syafi’i menyatakan bahwa “nikah”

adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan

lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya. Ulama Syafi’iyah

memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad tersebut bila

dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu

kebolehan bergaul. Sebelum akad berlangsung tidak boleh bergaul diantara

keduanya. Hal tersebut dipahami dari rumusan yang mereka berikan berikut:

72.ء بلفظ النكاح او التزویج او معنھماعقد یتضمن اباحة الوط

“akad perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan

kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja atau yang semakna

dengan keduanya.”

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah mendefinisikan

nikah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan

sengaja. 73 Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang

mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha’,

bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang

boleh menikah dengannya. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai

akad yang menggunakan lafaz nikah atau tazwij agar diperbolehkan mengambil

manfaat dan bersenang-sennag dengan wanita. Dari berbagai pendapat ahli

fikih tersebut, maka dalam terminologi fikih munakahat nikah dapat diartikan

72 Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, Al-Umm, juz II, hal. 37.
73‘Abdurrahman al-Jaziri, Fiqh ‘ala al-Mażāhib al-Arba’ah, hal. 3. Lihat juga Amir

Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hal. 38.
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sebagai akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafaz nikah atau

semisalnya. 74

Beberapa pengertian yang diberikan oleh ulama fikih tersebut

menggambarkan bahwa para ahli fikih klasik memandang nikah hanya dari

satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk berhubungan yang semula dilarang. Padahal Allah swt. telah

mengisyaratkan bahwa pengertian nikah jauh lebih luas dari makna diatas. Hal

tersebut dapat disimak dari firman Allah swt. dalam surat ar-Rūm ayat 21:

ةً إِنَّ فِي َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّةً َوَرْحمَ 

)٢١یَتَفَكَُّروَن (َذلَِك آلیَاٍت لِقَْومٍ 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda
(kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Rūm (30): 21).75

Dalam surat an-Nisa’ ayat 3 Allah swt. berfirman:

ِء َمْثنَى َوثُالَث َوُربَاَع َوإِْن ِخْفتُْم أَال تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّسا

)٣(فَإِْن ِخْفتُْم أَال تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَال تَُعولُوا

“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu
khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau
hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat
agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. an-Nisā (3): 3).76

Dapat dipahami, bahwa menurut Alquran, perkawinan adalah

menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang

74Abi Zakaria, Fath al-Wahāb bi Syarhi Minhāj al-Thulāb, (Semarang: Nur Asia, tth.), hal.
30.

75Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 469.
76Ibid., hal. 82.
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tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan

yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rahmah).77

Dari beberapa pendapat imam mazhab, berdasarkan isyarat dari

Alquran sebagaimana dikemukakan diatas, ad-Dimasyqi menyatakan bahwa

para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan

syari’at. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir

terjerumus ke dalam perbuatan zina sangatlah dianjurkan untuk melangsungkan

pernikahan. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad,

dan puasa sunnah.78

Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas

berpendapat bahwa pernikahan itu pada awalnya dianggap sebagai perbuatan

yang dianjurkan, tetapi bagi beberapa pribadi tertentu pernikahan itu dapat

menjadi kewajiban.79 Akan tetapi Imam Syafi’i memandang bahwa menikah

itu mubah,80 kemudian berubah menjadi wajib atau sunat dan sebagainya,

tergantung pada keadaan seseorang.81 Pendapat ini berdasarkan pertimbangan

perintah Alquran dan Hadis Nabi saw., bahwa pernikahan itu diwajibkan bagi

seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar,

memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan rohani, dan

khawatir jika tidak menikah akan menimbulkan perbatan zina.

77Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta, UI Press, 1974), hal. 47.
78Ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fī Ikhtilāf al-A’immah, (Jeddah: al-Haramain li al-

Thibā’ah wa al-Nasya wa at-Tawzī’, tth.), hal. 318.
79Ibn Jauziy, Qawānin al-Ahkām al-Syarī’ah, (ttp: Dār al-Fikr, tth.) hal. 217.
80Muhammad Abū Zahrah, Ahwāl al-Syakhsyiyah, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1957),

hal. 24.
81Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, juz IV, hal. 7.
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Oleh karena pernikahan merupakan bagian dari ibadah, setiap

pernikahan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara laki-laki

dan perempuan yang diakui secara sah oleh agama, akan tetapi ia mengandung

unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian. Pernikahan bersifat

sakral dan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok

kehidupan rumah tangga dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan

kepada Allah. Dasar-dasar pengertian pernikahan yang demikian berpokok

pangkal kepada tiga kebutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum

melaksanakannya yaitu :

1. Iman, yaitu percaya kepada Allah swt. yang menciptakan alam semesta,

termasuk manusia yang dari aspek siklusnya berasal dari sel sperma laki-

laki dan sel telur perempuan yang dibentuk melalui proses tertentu;

gumpalan darah yang berkembang menjadi daging, kemudian terbentuk

tulang dan bercampur menjadi satu serta dibungkus kulit, ditiupkan

roh/sukma, dan setelah beberapa waktu, janin dilahirkan menjadi bayi.

Siklus hidup manusia tersebut tidak akan sempurna jika hubungan antara

suami istri tidak memenuhi syarat yang baik, seperti kesehatan,

kedewasaan, dan aspek kejiwaan. Dari segi inilah Islam memandang bahwa

perkawinan sebagai suatu proses kehidupan keluarga benar-benar

dilaksanakan dalam suasana suci dan bersih sebagai manusia luhur yang

diciptakan istimewa dari makhluk lainnya.

2. Islam, maksudnya adalah bahwa bagi setiap calon suami istri wajib

mempunyai jiwa penyerahan diri kepada Allah sebagai penciptanya. Kalau
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keyakinan ini sudah benar-benar dihayati maka dalam melakukan

kewajiban berumah tangga tidak akan menimbulkan keraguan, kecemasan

dan kekuatiran. Segala sesuatu yang menyangkut kewajiban dan haknya

akan dapat dilaksanakan sesuai proses.

3. Ikhlas, artinya pada diri masing-masing calon suami istri memiliki tekad

yang bersih dan sadar untuk membentuk keluarga sebagai ibadah kepada

Allah. Asas ini akan menghilangkan kecemasan atau ketidakpuasan dalam

melaksanakan kehidupan keluarga yang suatu waktu akan menerima

godaan, cobaan, atau musibah. Dalam menjalankan tugas dilakukan

sebagai kewajiban secara sadar dan bertanggungjawab. Selain itu,

keikhlasan juga akan menutup kekurangan yang ada pada kedua belah

pihak dalam mencapai kebahagiaan hidup berumah tangga.82

Dilihat dari dasar-dasar pemikiran sosial, perkawinan tidak mungkin

akan berlangsung dengan sendirinya tanpa memperhatikan situasi dan suasana

masyarakat. Secara sosiologis, kehidupan suami-istri tidak dapat dipisahkan

dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku

anggota-anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan

yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan politik, ekonomi, dan

berkebudayaan akan berkembang bersama-sama di antara kehidupan keluarga

dan masyarakat.

82R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II),
Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju,
1992), hal. 73.
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Pengertian perkawinan di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974,

pasal 1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 disebutkan bahwa:

perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

kuat atau misāqan ghalīzhan83 untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.84

Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa perkawinan menurut hukum

agama Islam adalah perikatan antara wali perempuan (calon istri) dengan calon

suami, bukan hanya perikatan antara laki-laki dan perempuan saja sebagaimana

yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Kristen. Dengan

adanya wali dalam perkawinan menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam

Islam berarti pula perikatan kekerabatan, bukan hukum perikatan perorangan.85

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, menurut R. Sutoyo,

sesuai dengan sila pertama Ketuhanan Maha Esa, perkawinan mempunyai

hubungan erat dengan agama atau kerohanian. Perkawinan tidak boleh

berunsur lahir atau jasmani saja, tetapi harus memiliki unsur batin atau rohani,

83Misāqan ghalīzhan mengandung arti perjanjian yang kokoh. Dalam Alquran, kata-kata ini
hanya dipakai sebanyak tiga kali saja: 1. Allah swt. membuat perjanjian dengan para Nabi Nuh,
Ibrahim, Musa dan Isa (QS. Al-Ahżab (73): 7). 2. Allah swt. mengangkat bukit Thur di atas kepala
Bani Israil dan menyuruh mereka bersumpah setia pada Allah (QS. An-Nisā’ ( 4): 154). 3. Allah
swt. menyatakan hubungan pernikahan (QS. An-Nisā’ (4): 21). Perjanjian pernikahan antara suami
istri disejajarkan dengan perjanjian para Nabi dan perjanjian dengan Bani Israil, menggambarkan
bahwa perjanjian antara suami istri merupakan suatu perjanjian yang agung dan berat.

84Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hal. 10.
85Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan,

Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 11.
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sebab religiusitas adalah salah satu pilar pokok bagi terciptanya kelurusan,

kebahagiaan, kekelanjutan sebuah keluarga, masyarakat dan negara.86

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terdapat suatu

definisi tentang perkawinan, akan tetapi di dalam pasal 26 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, dan

dijelaskan juga bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dari

sudut hubungannya dengan hukum perdata, yang artinya terlepas dari

peraturan-peraturan yang ada dalam suatu agama tertentu.

Perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih

bersifat materialistis-individualistis, sebab lebih dititikberatkan pada perbuatan

hukum yang diakibatkan oleh adanya suatu perkawinan dan hubungan

perdatanya saja. Jika perkawinan hanya dipandang dari segi keperdataannya

saja, apabila dalam melaksanakan perkawinan telah terpenuhinya ketentuan-

ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka

perkawinan tersebut dapat dianggap sah tanpa memperdulikan lagi hukum

agama masing-masing pihak, dan perkawinan merupakan urusan pribadi dari

pihak-pihak yang melakukan perkawinan tanpa melibatkan pihak lainnya.

B. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Secara yuridis formal, negara perlu membuat aturan-aturan demi

terjaminnya hak-hak dasar manusia dalam perkawinan tersebut, karena

perkawinan tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan

86R. Soetoyo Prawiro Hamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 43.
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politik yang mengitari manusia. Dengan alasan tersebut, setelah melalui proses

yang cukup panjang, pemerintah Indonesia membentuk undang-undang tentang

perkawinan yang bersifat unifikasi dalam lapangan hukum perkawinan, yaitu

UU No. 1 Tahun 1974.

Undang-undang ini berlaku untuk semua golongan warga negara dan

masyarakat di seluruh Indonesia. Khusus untuk umat Islam, para pakar hukum

Islam di Indonesia telah merumuskan pula Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia (KHI) yang dapat menjadi rujukan oleh umat Islam, khususnya para

praktisi hukum Islam, dalam menjalankan aturan hukum Islam yang terkait

dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Tujuan dan Fungsi

Perkawinan bukanlah urusan dua pribadi yang diikat dalam satu

perjanjian saja, akan tetapi merupakan urusan sosial yang perlu diatur di

dalam perundang-undangan negara, agar permasalahan-permasalahan yang

ditimbulkan akibat ikatan perkawinan tersebut dapat diselesaikan dengan

baik dan hak-hak individupun dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan bunyi

pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, bahwa negara Indonesia

adalah negara hukum.87 Dengan dimasukkannya pasal ini ke dalam bagian

UUD 1945 menunjukkan bahwa penegakan keadilan di Indonesia

87Secara sederhana, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang penyeleggaraan
kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya negara dan lembaga-lembaga
lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan
berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan
ketertiban hukum. Mustafa Kamal Pasha dkk., Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofi,
(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hal. 12.
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merupakan amanat negara yang harus dilaksanakan di segala aspek

kehidupan, termasuk dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengatur segala sesuatu yang

berhubungan dengan perkawinan di Indonesia disusun Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang biasa disebut sebagai

Undang-undang perkawinan. Dengan demikian, undang-undang ini

merupakan “hukum In-Concreto” tentang Perkawinan di Indonesia.

Pada pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan

bahwa yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa.88 Dengan demikian, tujuan peraturan perundangan ini

adalah memberikan kesaksian legal terhadap upaya membentuk keluarga

(rumah tangga) tersebut melalui adanya pencatatan dan pengakuan hukum

dari negara atas tindak perkawinan.

Terkait dengan tujuan di atas, fungsi undang-undang ini adalah

mengesahkan perkawinan, baik yang dilaksanakan menurut agama tertentu

maupun secara adat, sesuai dengan yang diungkapkan pada pasal 1, dimana

perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga sebagaimana

yang diungkapkan pada pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa

perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, jelaslah bahwa fungsi

88Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peratiran Perkawinan di
Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1978), hal. 3.
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UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini adalah memberikan

pengesahan terhadap pelaksanaan perkawinan.

2. Sejarah Lahirnya

Keinginan umat Islam untuk memiliki hukum perkawinan tertulis

sudah dirasakan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Melalui

sejarah yang cukup panjang, harapan untuk memiliki hukum perkawinan

tertulis tersebut baru terwujud pada awal tahun 1974, dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berikut dikemukakan sejarah lahirnya undang-undang tersebut yang

dibedakan kepada beberapa periode.

a. Masa Penjajahan di Indonesia

Sejak sebelum kedatangan bangsa kolonial di Indonesia, hukum

Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan

yang hidup dalam masyarakat yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam

nusantara. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa

menjelang abad ke17, 18, dan 19, baik pada tataran intelektual dalam

bentuk pemikiran dan kitab-kitab juga dalam praktik-praktik keagamaan

dikatakan cukup baik, karena hukum Islam tersebut dipraktikkan oleh

masyarakat dalam bentuk yang hampir sempurna, mencakup muamalah,

ahwal al-syakhsiyyah (hukum keluarga), peradilan, dan ibadah. Tidaklah
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salah jika dikatakan pada masa itu hukum Islam sudah menjadi hukum

positif di nusantara.89

Beberapa ahli menyebut bahwa hukum Islam yang berkembang

di Indonesia tersebut bercorak Syafi’iah. Hal ini ditunjukkan dengan

bukti-bukti sejarah, di antaranya, pada abad ke-13 M, kerajaan Samudra

Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam mazhab Syafi’i.90 Melalui

kerajaan ini, hukum Islam mazhab Syafi’i disebarkan ke kerajaan-

kerajaan Islam lainnya di kepulauan Nusantara.91 Pada abad ke-15 dan 16

M di pantai utara Jawa, terdapat kerajaan Islam seperti Demak, Jepara,

Tuban, Gresik dan Ngampel.92 Pada kerajaan-kerajaan Islam tersebut,

fungsi memelihara agama ditugaskan kepada penghulu dengan para

pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang

peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum

keluarga/perkawinan.93 Di bagian timur Indonesia, terdapat kerajaan-

kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain, yang

diperkirakan juga menganut Mazhab Syafi’i.94

Keberlakuan hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia diakui

oleh Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dengan menyebutnya

89Mohammad Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.
38.

90Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 3.
91Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Kencana Prenandamedia Group, 2004), hal. 4.
92Hamka, Sejarah Umat Islam, jilid II, hal. 145-155.
93Amrullah Ahmad SF dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:

Gema Insani Press, 1996), hal. 70.
94Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, Sejarah Nasional Indonesia Jilid III, (Jakarta: Balai

Pustaka, Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, 1984), hal. 197.
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dengan Hukum Rakyat (Volksrecht). Di samping hukum yang sudah ada,

VOC menetapkan hukumnya sendiri. Untuk hukum yang mengatur

tentang keluarga Islam, seperti perkawinan dan kewarisan disusun sebuah

kitab hukum yang disebut dengan Compendium Freiyer, yang ditetapkan

untuk dipakai oleh Pengadilan VOC,95 kemudian dibuat pula kumpulan

hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon,

Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).96 Di masa pemerintahan

Gubernur Jenderal Daendels, terdapat anggapan umum bahwa hukum asli

di Indonesia adalah hukum Islam. Bahkan Raffles mengira bahwa hukum

adat itu adalah hukum Islam.97 Hal ini dikukuhkan lagi oleh Christian

Van den Berg (1845-1927 M/1261-1346 H) dengan teori Receptio in

Complexu-nya.98

Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial

berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam dengan melancarkan

Teori Receptienya.99 Dalam bidang hukum tertulis, Compendium Freijer

95Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 11.
96Ibid. Baca juga Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum

Indonesia, dalam Pembangunan, No. 2 Tahun ke XII, Maret 1982, hal. 101.
97Lihat Supomo Djokososetomo, Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848, (Jakarta:

Djambatan, 1955), hal.59; Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di
Indonesia, hal. 11-12.

98Teori Receptio in Complexu adalah teori yang mengakui bahwa umat Islam Indonesia
menjalankan hukum Islam secara kaffah, dan hukum yang berlaku mengikut kepada agama yang
dianut seseorang. Pandangan Van den Berg ini sejalan dengan pendapat Solomon Keyzer (1823-
1927). Baca Munawir Syadzali, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka
Menentukan Peradilan Agama di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman, Hukum Islam di Indonesia
Pemikiran dan Praktik, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hal. 43-44. Selanjutnya tentang bukti-
bukti kebenaran teori Receptio in Complexu, baca a.l. Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 13-15; Sudirman Abbas, “Teori Receptio in
Complexu Versus Teori Receptie,” dalam Berita Acara, 10 April 2014.

99Teori Receptie diperkenalkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang
menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia adalah hukum adat mereka
masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Dengan kata
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yang sebagian diperbaharui dengan Besluit van den Commisaris

Generaal tanggal 3 Agustus 1828 M/22 Muharam 1244 H (Ind. Stbl. No.

55) kemudian dicabut secara berangsur-angsur pada abad ke-19 M/ke-13

H. Bagian warisan pada Compendium Freijer ini dicabut berikutnya pada

tahun 1913 dengan Koninklijk Besluit tanggal 17-2-1913 nomor 27 (Stbl.

1913 No. 354). Dengan demikian, tamatlah riwayat hukum perkawinan

umat Islam yang tertulis, dan dicukupkan menumpang pada pasal 131 (2)

b Indische Staatsregeling (IS).100

Perlakuan pihak kolonial terhadap hukum Islam menimbulkan

kesadaran, khususnya kaum perempuan, akan hak-haknya yang merasa

dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang

telah mendapat pengakuan hukum dalam ISR. Para kaum perempuan

merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak

menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember

1928 M/12-15 Zulkaidah 1262 H di Yogyakarta mengusulkan kepada

pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan,

namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam

mengusir penjajah.101

lain, hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. Lihat Munawir Sjadzali,
“Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di
Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (ed.), Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktik,
(Bandung: Rosda Karya, 1991), hal. 45.

100Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 12.
101Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, hal.

9-10.
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Pada permulaan tahun 1937 M/1356 H, pemerintahan Hindia

Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat

(onwerpordonnantie op de ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-

pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami

dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau

menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh

hakim.102 Menurut rencana, rancangan ordonansi tersebut hanya

diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan

yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi

tersebut ditolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung

hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. 103

Arso Sosroatmojo mencatat bahwa sejak Kongres Perempuan

Indonesia pada tahun 1928 M/1262 H, diadakan forum yang membahas

tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan di

kalangan umat Islam, seperti masalah perkawinan paksa, perkawinan

anak di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang-wenang.

Berdasarkan hal-hal tersebut kaum perempuan mendesak untuk

dibentuknya suatu perundang-undangan yang dapat melindungi kaum

perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak

diatur di dalam hukum tertulis. 104

102 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1992), hal. 77.

103Kotamat Roji, “Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan,” 29 Januari 2012. https://kotamad.wordpress.com/2012/01/29/sejarah-lahirnya-
undang-undang-no-1.

104Lihat Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 9.
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Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam

tercantum di dalam kitab-kitab fikih, sementara menurut sistem hukum

yang berlaku, hal tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kategori

“hukum tertulis” karena tidak tertulis di dalam peraturan perundang-

undangan.105 Hukum tertulis yang dimaksud adalah hukum positif yang

dapat diberlakukan dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim

yang menyelesaikan perkara, juga sebagai pedoman masyarakat luas

dalam melakukan tindakan hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran hak

orang lain dapat dilakukan tindakan hukum yang sifatnya mengikat

secara pasti.

b. Masa Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan

upaya perbaikan di bidang hukum perkawinan dan keluarga melalui

penetapan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk bagi masyarakat yang beragama Islam. Untuk pelaksanaan

undang-undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun

1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi

tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga

berisi tentang keharusan PPN untuk berusaha mencegah terjadinya

perkawinan anak di bawah umur, menerangkan tentang kewajiban-

kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi

pasangan yang bermasalah, menjelaskan kewajiban bekas suami terhadap

105Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), hal. 21.
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bekas istri dan anak-anaknya selama masa idah, apabila mereka bercerai,

dan agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk

kembali selama istri masih dalam masa idahnya.106

Bulan Agustus 1950 M/1369 H, kelompok wanita dalam

parlemen mendesak agar pemerintah meninjau kembali peraturan

perkawinan dan menyusun RUU perkawinan karena dirasa belum

memenuhi rasa keadilan. Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama

membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak

dan Rujuk, yang melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun

1952. Peraturan ini memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi

istri kedua, ketiga, dan seterusnya.107

Selanjutnya, pada tanggal 6 Mei 1961 M/ 20 Zulkaidah 1380 H,

Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional

yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga

pada tanggal 28 Mei 1962 M/23 Zulhijah 1381 H lembaga hukum ini

mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan

prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Rekomendasi ini

diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 M/1382 H

bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia. Hasilnya,

diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia

adalah perkawinan monogami tanpa menutup kemungkinan adanya

106Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat, hal. 78-
79.

107Indriaswari Dyah Saptaningrum, Sejarah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum
Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), hal. 53.
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perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu, serta

merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.108

Sementara itu, berbagai organisasi terus mendesak pemerintah

dan DPR agar secepat mungkin merampungkan penggarapan Rancangan

Undang-undang (RUU) hukum perkawinan untuk segera diundangkan.

Organisasi-organisasi tersebut antara lain adalah: Musyawarah Pekerja

Sosial (1960 M/1379 H), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960

M/1379 H), Konferensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan

Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana

Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963 M/1382 H). Usaha umat Islam untuk

memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam

tersebut tidak berhasil, dan DPR hasil pemilihan umum tahun 1971

M/1392 H mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.109

c. Masa Menjelang Kelahiran Undang-Undang Perkawinan

Pada tahun 1973 M/1393 H, Fraksi Katolik di Parlemen

menolak RUU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU

Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 M/1386 H

dan rancangan 1968 M/ 1387 H yang berfungsi sebagai Rancangan

Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi

yang diatur dalam Rancangan tahun 1967 M/ 1385 H. Akhirnya

108R. Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di
Indonesia, hal. 18.

109 Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan, hal.
11; Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 9-10.
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Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU

Perkawinan yang baru pada tahun 1973 M/ 1393 H.110

Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan Undang-

Undang Perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Menurut Arso

Sosroatmojo, pada rentang waktu tahun 1972-1973 M/ 1392-1393H

berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-

undang tersebut. Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI)

pada tanggal 1972 M/ 1392 H menyarankan agar PP ISWI

memperjuangkan undang-undang perkawinan. Selain itu, Badan

Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal

22 Februari 1972 M/6 Muharam 1392 H salah satunya menghasilkan

keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU

tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang

Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya, organisasi mahasiswa

yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam

yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi

panel pada tanggal 11 Februari 1973/ 7 Muharam 1393 H. 111

Setelah bekerja keras, tanggal 31 Juli 1973 M/30 Jumadil Akhir

1393 H, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru

kepada DPR, yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal. RUU ini mempunyai

tiga tujuan, yaitu:

110Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 98.
111Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 11.
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a) Memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan,

sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya

bersifat judge made law,

b) Melindungi hak-hak kaum perempuan sekaligus memenuhi keinginan

dan harapan kaum perempuan, serta

c) Menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam masa proses persidangan, DPR banyak mendapat

tanggapan dari berbagai pihk, baik yang bersifat pro, mendukung

beberapa bagian yang dianggap penting namun kontroversial, maupun

yang kontra dan menolaknya.  Di sini terlihat pengaruh yang besar dari

sosial kemasyarakatan, yang memberikan warna yang penting dan sangat

jelas bagi undang-undang perkawinan. Bagian-bagian yang dirasakan

oleh sebagian pihak selama ini sebagai suatu ketetapan yang baku dan

tidak boleh diubah akhirnya harus disingkirkan, mengikuti aturan yang

baru yang tertulis dan resmi.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dan setelah mendapat

persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang

Perkawinan pada tanggal 2 Januari 10974 M/ 9 Zulhijah 393 H dalam

Lembaran Negara Nomor 1 tahun 1974. Pada tanggal 1 April 1975 M/ 11

Rabiul Akhir 1395 H, dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

1975 yang memuat peraturan pelaksanaan  UU Perkawinan tersebut.
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Pada tanggal 1 Oktober 1975 M/ 24 Ramadan 1395 H, UU No. 1 tahun

1974 sudah dapat berjalan dengan efektif.112

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 memperkuat keberadaan

Peradilan Agama dan memberi landasan kedudukan yang sejajar dengan

peradilan umum. Sebagai pedoman bagi keputusan-keputusan Peradilan

Agama, disusun pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi aturan-

aturan perkawinan umat Islam, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf,

yang berlaku dengan Inpres No. 1 tahun 1991.

Disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang

menjadi angin segar di tengah protes beberapa organisasi besar terhadap

pemerintah, khususnya aktivis perempuan Indonesia dari kalangan

muslim, yang merasa hak-haknya terkebiri oleh pemahaman

konvensional tentang peran dan kedudukan perempuan dalam keluarga

dan masyarakat serta pemahaman fikih klasik yang cenderung

patriarkhis. Reaksi atas keburukan-keburukan yang terjadi dalam

perkawinan113 di kalangan umat muslim seperti perkawinan di bawah

umur, kawin paksa, talak serampangan114 dan sebagainya, mendapatkan

112Banyak artikel yang menulis tentang perjuangan umat Islam dalam memperoleh Undang-
Undang Perkawinan yang dapat mengayomi masyarakat Islam di bidang hukum kekeluargaan.
Antara lain dalam Www.Academia.Edu/3450300/Perjuangan_Kaum_Perempuan_Dalam_
Memperoleh_ Kesetaraan_Hak; www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/09/14/
nbvyba-uu-perka-winan-1974-buah-perjuangan-panjang; robertsidauruk.com/Indonesia-hampir-
punya-undang-undang-perkawinan-yang-progresif.

113Menurut Khoiruddin Nasution, keburukan itu antara lain: a. suami berhak menahan istri
untuk tetap di rumah; b. istri wajib patuh kepada suami; c. suami berhak memberikan pelajaran
kepada istri; d. istri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Lihat Khoiruddin Nasution, Tentang
Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi dengan Perbandingan UU Negara
Muslim (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), hal. 285.

114Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, hal. 9.
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tanggapan positif dari pemegang kebijakan pada waktu itu dengan

lahirnya undang-undang tersebut.

3. Sistematika Undang-Undang

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari 14

bab dan 67 pasal. Secara garis besarnya, isi masing-masing bab mengatur

hal-hal sebagai berikut :

Tabel II.1

Isi Ringkas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Bab Isi

I Dasar perkawinan; berisi ketentuan mengenai pengertian dan

tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, asas monogami dalam

perkawinan.

II Syarat-syarat perkawinan; berisi ketentuan mengenai persetujuan

kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, pengecualian

persetujuan kedua calon mempelai dan izin kedua orang tua,

batas umur perkawinan, larangan kawin, jangka waktu tunggu,

dan tata cara pelaksanaan perkawinan.

III Pencegahan perkawinan; berisi tentang pencegahan perkawinan

dan penolakan perkawinan.

IV Batalnya perkawinan; yang berisi ketentuan tentang dapat

dibatalkannya suatu perkawinan, pihak yang dapat mengajukan

pembatalan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan

dengan pembatalan perkawinan.

V Perjanjian perkawinan; yang berisi ketentuan tentang dapat

diadakan perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum

perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama,
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dan mengenai pengesahan mulai berlakunya, serta kemungkinan

perubahan perjanjian tersebut.

VI Hak dan kewajiban suami istri; yang berisi ketentuan tentang

hak dan kewajiban suami istri, baik sendiri-sendiri ataupun

secara bersama-sama.

VII Bab  VII: harta benda dalam perkawinan; yang berisi ketentuan

tentang harta benda bawaan masing-masing.

VIII Putusnya perkawinan serta akibatnya, yang berisi ketentuan

tentang putusnya perkawinan dan akibat-akibatnya.

IX Kedudukan anak; berisi ketentuan tentang kedudukan  anak yang

sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

X Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak; yang berisi

ketentuan tentang hak dan kewajiban orang tua serta hak dan

kewajiban anak.

XI Perwalian, yang berisi ketentuan mengenai perwalian bagi anak

yang belum mencapai 18 tahun dan tidak berada di bawah

kekuasaan orang tuanya.

XII Ketentuan-ketentuan lain,

XIII Ketentuan Perwalian

XIV Ketentuan Penutup

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di atas sudah hampir

empat puluh tahun diundangkan, dan berlaku bagi seluruh warga negara

Indonesia, khususnya umat muslim. Hanya ada beberapa perundang-

undangan dan peraturan yang dikeluarkan setelahnya, yaitu UU Nomor 10

tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
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Sipil dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang

keduanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut telah ditelaah oleh para praktisi dan

akademisi pasal demi pasalnya. Mereka menemukan beberapa pasal yang

harus disoroti dan perlu mendapat perhatian, yaitu kaitannya dengan

jaminan terhadap semua unsur yang berkaitan dengan perkawinan dan

keluarga, jika dikontekstualisasikan dan dilihat relevansinya dengan isu-isu

gobal yang beredar dan kebutuhan umat muslim akan peraturan yang

mengakomodasi dan tidak mengekang kebutuhan umat.

Berbagai usulan untuk amandemen undang-undang ini memang

sudah banyak diajukan, akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan

hasil yang positif. Aturan-aturan yang termuat di dalam undang-undang ini

masih sama seperti aturan pada awal disusunnya, lebih 40 tahun lalu.

C. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

1. Pengertian

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan

dari hukum perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 1

tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh

undang-undang tersebut meskipun cakupannya terbatas pada kepentingan

umat Islam.115 Meskipun demikian, hadirnya Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia merupakan perwujudan cita-cita umat Islam Indonesia untuk

115Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hal. 55.
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dapat kembali menjalankan hukum Islam bagi umat Islam yang telah lama

dikebiri oleh kolonial Belanda melalui theori receptie-nya.116

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengertian

“kompilasi”, meskipun istilah ini belum diterima secara luas dalam bahasa

Indonesia, begitu pula dalam buku-buku hukum yang berbahasa Indonesia,

belum ditemukan uraian tentang apa itu kompilasi, bagaimana

kedudukannya, dasar keabsahannya, dan lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan

KHI merupakan expectasi tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat

ini, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif, baik dari

segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam,

keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses

pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan

tersendiri di kalangan para cendekiawan.117

Kompilasi diambil dari bahasa Inggris compilation dan compilatie,

dalam bahasa Belanda yang diambil dari kata compilare, yang artinya

mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-

peraturan yang tersebar berserakan di mana-mana.118 Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, kata kompilasi diartikan kumpulan yang tersusun secara

teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb).119 Dalam Kamus Inggris-

116Ibid, hal. 35.
117Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan

kurang populernya penggunaan kata tersebut, baik dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan
dalam kajian hukum sekalipun. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 9.

118 Ibid, hal. 10.
119Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. hal. 584.
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Indonesia - Indonesia–Inggris, karangan S. Wojowasito dan WJS.

Poerwadarminta, compilation diartikan sebagai karangan yang tersusun

dan kutipan dari buku-buku lain.120

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa ditinjau

dari sudut bahasa, kompilasi dapat diartikan sebagai usaha untuk

mengumpulkan sumber-sumber (informasi, karangan dsb) dari berbagai

literatur dan digabungkan menjadi satu untuk mempermudah pencarian.

Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia:

“Kompilasi dari persepektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan
dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan
mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai
sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis
dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan
yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.”121

Dalam konteks hukum, jarang mendengar istilah kompilasi,

meskipun istilah kompilasi relatif mudah untuk dicari di dalam kamus,

ensiklopedi, atau buku terkait terminologi hukum. Namun tidak ada

penjelasan yang sepesifik terkait pengertian kompilasi. Ini disebabkan

karena minimnya penggunaan istilah tersebut dalam penerapanya. Istilah

kodifikasi lebih familiar dan lebih dikenal dari pada kompilasi.

Dalam istilah hukum, kodifikasi diartikan sebagai pembukuan satu

jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku

120S. Wojowasito dan WJS. Poerwadaminta, Kamus Lengkap Inggris–Indonesia–Idonesia–
Inggris, (Jakarta: Hasta, 1982), hal. 88.

121Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 11.
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hukum.122 Dalam penerapanya, kodifikasi diterjemahkan dengan istilah

“Kitab Undang-undang”(Wetboek) yang dibedakan dengan “Undang-

undang” (Wet).

Perbedaan antara kodifkasi/kitab undang-undang dan undang-

undang terletak pada materinya. Kodifkasi memiliki materi yang luas,

tidak hanya satu sektor peraturan, namun bisa mencakup seluruh bidang

hukum dalam satu frame semisal Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), sedangkan

undang-undang hanya mencakup salah satu sektor dari hukum semisal UU

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam Terminologi Hukum Inggris-Indonesia karangan I.P.M.

Ranuhandoko B.A., complation diartikan sebagai penyaringan dan

dibukukannya undang-undang menjadi suatu keutuhan.123 Jika mengacu

kepada pengertian tersebut, kompilasi jauh dari apa yang dipahami

sekarang. Selain akan menimbulkan kerancuan makna dengan kodifikasi,

pengertian kompilasi tersebut juga tidak menggambarkan Kompilasi

Hukum Islam yang sudah ada saat ini. Untuk membedakan kompilasi

dengan kodifikasi, Abdurrahman mendefinisikan kompilasi sebagai

berikut:

122Ibid, hal. 9.
123Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2003),

hal. 149.
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“Dalam pengertian hukum, kompilasi adalah tidak lain dari sebuah

buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-

bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.”124

Pengertian yang diberikan Abdurrahman mengenai kompilasi

berbeda dengan apa yang dimaksud dengan kodifikasi. Jika dicermati,

perbedaan tersebut terletak pada materi yang dihimpun. Kompilasi tidak

harus berupa produk hukum atau undang-undang, tetapi bisa berupa bahan,

aturan, atau bahkan sebuah pendapat hukum, sedangkan kodifikasi lebih

mengarah ke produk hukum yang sudah berbentuk undang-undang.

Lebih jauh lagi, Abdurrahman menjelaskan bahwa dalam konteks

KHI kompilasi diartikan sebagai upaya untuk menghimpun bahan-bahan

hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum materiil

para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang diangkat

dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber pengambilan

dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan bahan-bahan

lainya yang berhubungan dengan itu.125

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai

kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang dimbil dari

berbagai sumber kitab hukum (fikih) yang muktabar yang dijadikan

sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Peradilan Agama

yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf.

124Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 12.
125Ibid, hal. 14.
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Ketidaktegasan penggunaan istilah ini memang seharusnya tidak

boleh terjadi. Hal ini dikarenakan sejak awal perumusan hingga

ditetapkanya pada tahun 1991 M/1411 H, tidak secara tegas disebutkan

tentang pengertian kompilasi dan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Dengan demikian, para penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut

satu paham tentang yang mereka susun tersebut.

Sebagai sebuah revolusi dalam hukum Islam di Indonesia, mestinya

ada penjelasan khusus tentang penggunaan istilah kompilasi dalam KHI,

sehingga dapat memberikan pemahaman yang tegas tentang penggunaan

istilah “kompilasi”, sebagaimana ketegasan dari sifat hukum itu sendiri.

Abdurrahman dalam bukunya “Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia” menjelaskan bahwa tidak adanya penegasan istilah kompilasi

dalam term Kompilasi Hukum Islam karena pada waktu proses

penyusunan tidak nampak pemikiran yang kontroversial dan tidak

mengundang reaksi dari pihak manapun mengenai apa yang dimaksud

dengan kompilasi itu.126 Meskipun demikian, Kompilasi Hukum Islam

dapat diartikan dengan sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang

hukum keluarga umat Islam di Indonesia.

2. Latar Belakang Penyusunan

Di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa ada empat lingkungan

peradilan di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Perdilan Agama,

126Ibid.
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Peradialan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Klausula pada

undang-undang tesebut secara tegas memposisikan Peradilan Agama

sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya berada di bawah

Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung, kekuatan

Peradilan Agama sama dengan peradilan-peradilan lainnya yang ada di

wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pada tahun 1977 M/ 1397 H, Mahkamah Agung mengeluarkan

peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama,

yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung.127 Peraturan tersebut semakin memperkokoh

keberadaan Peradilan Agama. Namun pencapaian yang diperoleh

Peradilan Agama tidak sejalan dengan sumber rujukan hukum yang

digunakan. Sebagai sebuah institusi Peradilan Agama seharusnya dalam

memutuskan perkara juga mempunyai sumber hukum materiil yang

tentunya juga harus bersumber pada hukum syarak.

Sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama di

semua tingkatan peradilan menggunakan UU No. 1 tahun 1974 yang

cenderung liberal dan sekuler untuk dijadikan sebagai sumber hukum

materil. Selain itu, dalam memutuskan perkara, para hakim di lingkungan

Peradilan Agama juga disarankan oleh pemerintah untuk mengggunakan

kitab-kitab mu’tabar sebagai pedoman dan rujukan hukum.

127Ibid. hal. 76-77.
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Sesuai dengan surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735

tanggal 18 Februari 1958 M/28 Rajab 1377 H, yang merupakan tindak

lanjut dari peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah di luar Jawa dan Madura. Dalam

huruf B surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan

kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempedomani

kitab-kitab: Al-Bajuri, Fathul Muin dengan Syarahnya, Syarqawi alat

Tahrir, Qulyubi/Muhalla, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah,

Targhibul Musytaq, Qawaninusy Syar’iyah li Sayyid Usman bin Yahya,

Qawaninusy Syar’iyah li Sayyid Shodaqah Dahlan, Syamsuri lil Fara’idh,

Al-Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah, Mughnil Muhtaj.128

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya,

namun hal tersebut, menurut Bustanul Arifin, tidak memecahkan masalah

yang ada, justru menambah kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan

Agama, karena kitab-kitab fikih tersebut membuka peluang untuk

terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang

kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang tidak

menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang

menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan, diantara ketiga belas

kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan, dan sering pula

terjadi perselisihan di antara para hakim perihal kitab mana yang menjadi

128Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang
pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah diluar Jawa dan Madura.
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rujukan.129 Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab

setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat

pengadilan”, meskipun tidak menutup kemungkinan hakim setuju dengan

pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang mempengaruhi

putusannya.130 Di samping itu, masih terdapat tarik ulur dalam memahami

kitab fikih.131

Jika dicermati secara seksama, dari 13 rujukan kitab yang

disarankan, kesemuannya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari

kitab-kitab rujukan tersebut yang merupakan kitab-kitab yang bermazhab

Syafi’i. Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab

komparatif (perbandingan madzhab). Begitu juga, hampir semua kitab

ditulis dalam bahasa Arab kecuali kitab nomor 8 yang ditulis dalam bahasa

Melayu-Arab.132

Kondisi sosial semacam itulah yang membuat para tim perumus

Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku

untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah

juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam

penting untuk dirumuskan.

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah

Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan

129Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan, dan
Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 34.

130Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 23.
131Fikih hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat

(fatwa). Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam
Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 144-145.

132 Ibid, hal. 22.
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No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan

Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai

proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan

mengapa proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan

di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu

mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan

hukum positif di Pengadilan Agama;

2. Guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran

pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek

pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu

membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para

pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik

Indonesia;133

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga disebutkan latar belakang

disusunnya KHI, yakni:

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang Undang Dasar 1945, mutlak adanya suatu hukum nasional

yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan

133Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21
Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek
Pembangunan Hukum Islam melalaui yurisprudensi.
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Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran

hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo. Undang-

undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan

Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan

peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3. Hukum materil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan

Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi

bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum

perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal

18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum materil yang dijadikan

pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah

bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya bermadzhab Syafi’i.

4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin

berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk

diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang

lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya,

membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa

para ulama, maupun perbandingan dengan negara-negara lain.
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5. Hukum materil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu

dokumen yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat

dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama

sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang

diajukan kepadanya.

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan

dengan latar belakang disusunnya Kompilasi Hukum Islam yang

permaslahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di lingkungan

Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas

serta merta dapat diterima. Umpamanya pendapat Marzuki Wahid dan

Rumadi dalam bukunya “Fiqh Madzhab Negara” menyebutkan bahwa

KHI merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di

Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan

Orde Baru.134

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku; Buku I tentang

perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan.

Pembagian kedalam tiga buku tersebut hanyalah sekedar pengelompokan

bidang pembahasan hukum. Dalam kerangka sistematikanya, masing-

masing buku terbagi kedalam beberapa bab, dan dari bab-bab tersebut

tersusun beberapa pasal yang masih ada relevansi dengan nomor pasal

pada Buku I.

134Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, hal.154-155.
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Secara keseluruhan, Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal

dengan jumlah pasal yang berbeda untuk masing-masing buku. Jumlah

pasal yang paling banyak adalah Buku I (perkawinan), selanjutnya Buku II

(kewarisan), dan yang paling sedikit adalah buku III (perwakafan).

Perbedaan jumlah ini dikarenakan tingkat intensivitas dan terurai atau

tidaknya pengaturan masing-masing yang tergantung pada tingkat

penggarapannya.135

Dalam hal perkawinan, sudah dirumuskan sampai kepada hal-hal

yang detail atau mencontoh pengaturan yang ada dalam perundang-

undangan tentang perkawinan. Ini dibuktikan dengan banyaknya UU No. 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijadikan sebagai rujukan bagi KHI

Buku I. Sebaliknya, Buku II dan Buku III, karena jarang dipermasalahkan,

maka dalam KHI hanya muncul secara garis besarnya saja dengan jumlah

pasal yang cukup terbatas.

Untuk bidang hukum perkawinan, penjelasan KHI tidak hanya

terbatas pada hukum substantif saja. Kompilasi juga memberikaan

pengaturan tentang masalah prosedural atau tata cara pelaksanaan yang

seharusnya menjadi cakupan perundang-undangan perkawinan.

Umpamanya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang peraturan pelaksanaanya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang juga memuat beberapa

ketentuan Hukum Acara mengenai perceraian. Kompilasi Hukum Islam

135Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 63.
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memasukkan semua aspek tersebut. Itulah sebabnya Buku I (Perkawinan)

KHI terlihat tebal dan detail dibandingkan dengan Buku II dan III.136

Untuk lebih jelasnya, sistematika isi Kompilasi Hukum Islam

tersebut adalah sebagi berikut:

Tabel II. 2

Sistematika Isi Kompilasi Hukum Islam

BUKU BAB ISI

I

Tentang

Perkawinan

I

II

III

IV

V

VI

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Ketentuan Umum

Dasar-dasar Perkawinan

Peminangan

Rukun dan Syarat Perkawinan

Mahar

Larangan Kawin

Kawin Hamil

Beristri Lebih Dari Satu Orang

Pencegahan Perkawinan

Batalnya Perkawinan

Hak dan Kewajiban Suami

Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Pemeliharaan Anak

Perwalian

Putusnya Perkawinan

136Ibid, hal 64.
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VII

XVIII

XIX

Akibat Putusnya Perkawinan

Rujuk

Masa Berkabung

II

Tentang

Kewarisan

I

II

III

IV

V

VI

Ketentuan Umum

Ahli Waris

Besarnya Bahagian

Aul dan Rad

Wasiat

Hibah

III

Tentang

Perwakafan

I

II

III

IV

V

Ketentuan Umum

Fungsi, Unsur dan Syarat Syarat Wakaf

Tatacara Perwakafan dan Pendaftaran

Benda Wakaf.

Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan

benda wakaf.

Ketentuan Peralihan

Secara substansi, tidak ada yang meragukan isi dari Kompilasi

Hukum Islam di Indonesia. Meskipun KHI tersebut memberikan nuansa

hukum yang sedikit berbeda dari hukum fikih yang sudah mengakar,

seperti pembatasan usia pernikahan yang tidak ditemukan dalam kitab-

kitab fikih, atau penyamaan pembagian waris antara laki-laki dan

perempun yang jelas berbeda dengan ketentuan waris yang disebutkan
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dalam Alquran. Akan tetapi, para penyusun nampaknya sepakat bahwa

substansi KHI selaras dengan Syari’at Islam. Hal yang disayangkan adalah

pada bagian penjelasan KHI disebutkan bahwa yang menjadi dasar

materinya adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 14 Tahun 1970, UU No.

14 Tahun 1985, UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 28 Tahun 1989.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI dalam

bidang hukum perkawinan akan terlihat jelas bahwa secara garis besar,

KHI berusaha memberikan nilai-nilai Islami terhadap hal-hal yang telah

diatur di dalam UU No. 1 th. 1974, di samping merupakan penegasan

ulang, penjabaran, dan sekaligus penambahan materi-materi tertentu,

sesuai dengan apa yang digariskan dalam hukum Islam.

Meski dalam penjelasan KHI yang menjadi dasar materi bukan

Alquran dan Sunnah atau fikih, namun tidak mengurangi kesakralan KHI,

karena meskipun secara formal yang menjadi dasar materi KHI berupa

sederatan peraturan dan perundang-undangan, namun secara empiris-

historis yang menjadi dasar KHI adalah kitab kuning (fikih) yang

muktabar. Oleh karenanya, dimaklumi bahwa antara Hukum Islam dan

Negara mempunyai peran masing-masing. Negara sebagai pengayom

etnis, ras, golongan, bahkan agama. Dalam membuat kebijakan juga harus

memberi rasa aman dan nyaman bagi semua elemen tersebut. Hukum

Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, agar tetap eksis dan

mendapat tempat secara nasional, harus mampu menyesuaikan diri tanpa

kehilangan roh syari’atnya.
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D. Aspek Hukum Perkawinan dalam KHI yang Terkait dengan Waktu

Ada beberapa aspek hukum perkawinan yang terkait dengan

perhitungan waktu, antara lain: (1) hitungan masa idah perempuan yang

bercerai dari suaminya, (2) penetapan mafqūd atau menghilangnya salah

seorang dari suami atau istri, (3) tenggang waktu setelah ilā’ untuk kembali

atau bercerai dari istri. Dua hal pertama yaitu idah dan mafqūd, menjadi

pembahasan pokok dalam tulisan ini, dan keduanya disebutkan aturannya di

dalam KHI. Masalah ilā’ tidak dibahas dalam tulisan ini karena tidak

disebutkan di dalam KHI, meskipun masalah ini sesungguhnya juga

merupakan permasalahan perkawinan umat Islam yang juga perlu diatur,

karena tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam masyarakat.

Berikut ini dikemukakan tentang konsep idah dan mafqūd dalam aturan

hukum perkawinan Islam.

1. Idah

a. Pengertian Idah

Idah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh istri setelah

terjadi perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang

melakukan perkawinan baru.137

Menurut etimologi, ‘iddah ( عدة( adalah masdar fi’il -یعد –عد - 

diambil dari kata ‘adad عدد ) ) yang berarti hitungan.138 Degan demikian,

kata “idah” secara bahasa artinya hitungan yang dipakai untuk

137Dewan Redaksi, Ensiklopedi Islam, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hal.
171.

138Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hal. 904.
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menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.

Artinya perempuan atau istri menghitung hari-hari haid atau hari-hari

sucinya. 139

Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang

pengertian idah. Golongan ulama Syafi’iah berpendapat, bahwa idah

adalah masa yang harus dilalui oleh istri untuk mengetahui bebasnya

(kesucian) rahimnya, mengabdi, atau berbelasungkawa atas kematian

suaminya.140 Ulama Hanafiah berpendapat bahwa idah adalah suatu batas

waktu yang ditetapkan (bagi wanita) untuk mengetahui sisa-sisa dari

pengaruh pernikahan atau persetubuhan.141

Menurut ulama Malikiah, idah adalah masa dimana dilarang

melakukan pernikahan yang disebabkan perceraian, ditinggal mati oleh

suaminya, atau karena rusaknya pernikahan. Sementara itu, kelompok

ulama Hanabilah mengartikan dengan sangat sederhana, yaitu masa

penantian yang ditentukan syarak. Mereka dalam menafsirkan makna

idah tidak menyebutkan tujuan dari ditetapkannya idah.142

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi idah dengan lebih jelas,

yaitu masa yang ditentukan syarak setelah perceraian, dimana wajib bagi

perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali

139 Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah,  hal. 451.
140Ibid., hal. 454. Pendapat yang sama diberikan oleh ad-Dimyati. Lihat Abu Bakar bin

Muhammad al-Dimyathi. I’ānah al-Thālibīn juz 4. (Libanon: Dār al-Fikr, tth.), hal. 37.
141 Ibid., hal. 451. Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abu ZaHR.ah dan Al-Kasani.

Lihat Muhammad Abū ZaHR.ah, Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah, hal. 435.
142 Ibid., hal. 455.
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sampai masa tersebut selesai.143 Menurut al-Jaziri dan Sayid Sabiq, idah

secara terminologi adalah masa penantian seorang perempuan untuk

menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan.144

Ahmad al-Ghundur memberikan definisi idah dengan “jenjang

waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari

pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal

mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan

perkawinan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh

hubungan kelamin atau yang sesamanya, seperti bermesraan dengan pria

lain jika ia segera menikah.145 Menurut Muhammad Zaid al-Ibyani, idah

dalam istilah para ahli fikih adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi

perempuan ketika putus perkawinan atau karena perkawinan syubhat.146

Khatib Syarbaini menjelaskan bahwa idah adalah nama bagi masa

menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui kebersihan

rahimnya atau untuk ta'abbud atau belasungkawanya atas kematian

suami.147

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa idah

merupakan masa menunggu bagi wanita untuk melakukan akad

143Wahbah az-Zuhaili,. al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu, Juz VII, (Damaskus: Dār al-Fikr,
1996), hal. 624. Senada dengan pengertian ini lihat Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis
Menurut Al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), hal.221.

144Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, hal. 451. Lihat juga as-Sayid
Sābiq, Fiqh as-Sunnah, hal. 277

145Ahmad al-Ghundur, at-Thalāq fī al-Syarī’at al-Islāmiyah wa Qānūn, (Mesir: Dār al-
Ma’ārif, 1967), hal 291.

146 Ibid., hal. 77.
147Al-Khātib al-Syarbini, Mughniy Al-Muhtāj, Juz. 5, (Beirūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah,

t.th), hal. 78.
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perkawinan dengan laki-laki lain setelah terjadinya perceraian dengan

suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk

mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi seorang suami.148

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa idah yaitu

“masa tunggu” yang ditetapkan bagi perempuan setelah kematian suami

atau putus perkawinan baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan

bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim,

beribadah (ta’abbud) maupun belasungkawa atas kematian suaminya.

Selama masa tersebut, perempuan (istri) dilarang menikah dengan laki-

laki lain.

b. Dasar hukum Idah

Istilah idah sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Jahiliyah, dan

orang-orang pada saat itu hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan

idah ini. Ketika Islam datang, kebiasaan ini tetap dijalankan, karena ada

beberapa kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian para ulama

sepakat bahwa idah itu wajib hukumnya.149

Dasar hukum kewajiban tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Alquran

Firman Allah swt. di dalam surat al-Baqarah ayat 228:

ُ فِي  َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثَالثَةَ قُُروٍء َوال یَِحلُّ لَھُنَّ أَْن یَْكتُْمَن َما َخلََق هللاَّ

ِھنَّ فِي َذلَِك إِْن  ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َوبُُعولَتُھُنَّ أََحقُّ بَِردِّ َّ أَْرَحاِمِھنَّ إِْن ُكنَّ یُْؤِمنَّ بِا

148Abdul Aziz Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, jld 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1997), Cet. I, hal. 637.

149 As-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, hal. 139-140.
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ُ أََراُدوا إِ  َجاِل َعلَْیِھنَّ َدَرَجةٌ َوهللاَّ ْصالًحا َولَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ

.َعِزیٌز َحِكیمٌ 

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim nereka, jika
mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka
lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka
menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai
hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi
para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. al-Baqarah (2): 228).150

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditalak wajib

menjalani idah selama tiga kali qurū.151 Ayat tersebut juga

menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang mentalak istrinya boleh

rujuk kembali selama masa idah tersebut belum selesai. Tujuan idah

menurut ayat ini adalah untuk mengetahui bersih tidaknya rahim

perempuan setelah ditalak oleh suaminya.

Surat al-Baqarah ayat 234:

فَإَِذاَوَعْشًراأَْشھُرٍ أَْربََعةَ بِأَْنفُِسِھنَّ یَتََربَّْصنَ أَْزَواًجاَویََذُرونَ ِمْنُكمْ یُتََوفَّْونَ َوالَِّذینَ 

ُ بِاْلَمْعُروفِ أَْنفُِسِھنَّ فِيفََعْلنَ فِیَماَعلَْیُكمْ ُجنَاحَ فَالأََجلَھُنَّ بَلَْغنَ  تَْعَملُونَ بَِماَوهللاَّ

)٢٣٤(َخبِیرٌ 

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan
istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan
sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka
maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan

150Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 38.
151Mengenai qurū’ dalam masalah talak, terdapat dua penafsiran, ada yang mengartikan

suci ada pula yang mengatakan haid., karena kata qurū’ secara etimologi mempunyai dua arti
antara suci dan haid. At-Thabari berkata, “asal kata qurū’ dalam bahasa Arab berarti masa
datangnya sesuatu yang menjadi kebiasaan. Kedatangannya pada waktu yang telah dikenal dan
berakhirnya sesuatu yang telah dikenal itu pada waktu yang dikenal pula. Inilah yang
menyebabkan kata qurū’ mempunyai makna ganda dalam lafal antara haid dan suci. Pendapat ini
didukung oleh sebagian ulama fiqh. Lihat Muhammad Abdurrahman al-Rifa’i, Tuntunan Haidh,
Nifas dan darah penyakit Tinjauan Fiqih dan Medis, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hal. 87.
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terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah (2): 234).152

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi perempuan yang

ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalankan idah selama empat

bulan sepuluh hari.

Surat at-Thalāq ayat 4:

تُھُنَّ اْرتَْبتُمْ إِنِ نَِسائُِكمْ ِمنْ اْلَمِحیضِ ِمنَ یَئِْسنَ َوالالئِي لَمْ َوالالئِيأَْشھُرٍ ثَالثَةُ فَِعدَّ

َ یَتَّقِ َوَمنْ َحْملَھُنَّ یََضْعنَ أَنْ أََجلُھُنَّ األْحَمالِ َوأُوالتُ یَِحْضنَ  ِمنْ لَھُ یَْجَعلْ هللاَّ

)٤(یُْسًراأَْمِرهِ 

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di
antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya),
maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang
hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan
kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya” (QS. at-
Thalāq (65): 4).153

Ayat ini menjelaskan tentang lamanya masa idah bagi

perempuan yang sudah lanjut usia (menopause), oleh para ulama ayat

ini juga dijadikan sebagai dasar ketentuan lamanya idah bagi anak

kecil. Dalam ayat ini juga dijelaskan tentang lamanya idah bagi

perempuan yang hamil, yaitu sampai dia melahirkan anak yang

dikandungnya.

Surat al-Ahżāb 49:

وھُنَّ أَنْ قَْبلِ ِمنْ طَلَّْقتُُموھُنَّ ثُمَّ اْلُمْؤِمنَاتِ نََكْحتُمُ إَِذاآَمنُواالَِّذینَ أَیُّھَایَا لَُكمْ فََماتََمسُّ

ونَھَاِعدَّةٍ ِمنْ َعلَْیِھنَّ  ُحوھُنَّ فََمتُِّعوھُنَّ تَْعتَدُّ )٤٩(َجِمیالَسَراًحاَوَسرِّ

152Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 40.
153Ibid., hal. 677.
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka
yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. al-
Ahżāb (33): 49).154

Ayat ini menjelaskan tentang tidak adanya idah bagi perempuan

yang ditalak sebelum dicampuri (qobla dukhūl), tapi laki-laki harus

tetap memberi nafkah mut’ah kepada istri yang ditalaknya.

2. Hadis

Hadis yang menjadi dasar hukum idah di antaranya adalah

sebagai berikut:

دثنَا یَْحَي َوأَبُو بَْكِر ْبُن أَبِي َشْیبَةَ َوَعْمٌرو الناقُِد َوُزھَْیُر ْبُن َحْرٍب (َواللْفظُ ح

َوقَاَل اْألََخُرْوَن: حدثنا ُسْفیَاُن ْبُن ُعیَْینَة) َعِن الزْھرّي لِیَْحَي) قَاَل یَْحَي : أَْخبََرنَا .

قال: ال یَـحّل ِإلْمَرأٍَة تُؤِمُن َعائَِشةَ  َعِن النّبّي صلّى هللا َعلَْیِھ َوَسلّم َعْن ُعْرَوةَ َعنْ 

ِ َواْلیَْومِ  أَْشھٍُر أَْربَعةَ اْألَِخر اَْن تُِحّد على َمیٍّت فَْوَق  ثَالٍَث إِال َعلَى َزْوِجھَا بِا

155.َوَعْشًرا(رواه المسلم)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya dan Abu Bakar bin Abi
Syaibah, dan Amr an-Naqid dan Zuhair bin Harb (lafadz dari Yahya)
Yahya berkata: Telah memberitakan kepada kami, Yang lain
mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah)
dari Zuhri, dari Aisyah, dari Nabi saw. bersabda: Tidak halal bagi
seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung
kepada seorang yang meninggal dunia di atas tiga hari kecuali
kepada suaminya (ia menjalankan idah) selama empat bulan sepuluh
hari.” (HR. Muslim).

Hadis dari Fathimah binti Qais:

اُر ْبُن ُرَزْیقٍ  َحّدثنَى إْسَحاُق ْبُن إبراِھْیَم الَحْنظَليِّ أَْخبََرنَا یَْحَي ْبُن آَدَم . حدثنا عمَّ

أَبِي إِْسَحاَق عِن الّشْعبِّي َعْن فَاِطَمةََ◌ بنِت قَْیٍس فَاَل: طلَّقَنِْى َزْوِجْي ثََالثًا َعنْ 

154Ibid., hal. 491.
155An-Naisaburi, Shahīh Muslim, Juz. 5, (Bairūt: Dār al-Kutūb Al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 245.
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َك بَِي َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم فَقَاَل إْنتَقِلِي إلَىفَأَرْدُت النُّْقلَةَ. فأتَْیُت النَّ  بَْیِت اْبِن َعمِّ

156.(رواه المسلم)َعْمرو اْبِن اُمِّ َمْكتُْؤِم. فَاْعتَدِّي ِعْنَدهُ.

“Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al-Handzali,
telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah
menceritakan kepada kami ‘Ammar bin Ruzaiq dari Abi Ishaq dari
As-Sya’bi dari Fathimah binti Qais berkata: Suamiku telah
menthalaqku dengan thalaq tiga, maka aku ingin pindah darinya.
Kemudian aku mendatangi Nabi saw., Nabi kemudian bersabda:
pindahlah engkau ke rumah putra pamanmu Amr Ibnu Ummi Maktum,
dan beriddahlah dirumahnya.”(HR. Muslim).

3. Ijmak

Sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang, para ulama

sepakat tentang wajibnya idah dan ketentuan jumlahnya. Perbedaan

hanya terjadi dalam menentukan macam-macamnya.157

Yang mewajibkan idah ada dua, yaitu meninggalnya suami dan

berpisahnya suami istri (firaq). Jika sang suami meninggal dunia

sekalipun belum bercampur (dukhul), atau ketika istri menjalani idah

talak raj’i, sang istri harus tetap beriddah karena wafatnya suami. Jika

sang istri berpisah karena talak atau karena khulu’158 atau fasakh159

dan telah dicampuri, maka istri tetap harus beridah.160

156 Ibid, hal. 232.
157Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuhu, Juz. 9, hal.7167.
158 Khulu’ adalah perceraian atas permintaan istri dengan membayar uang tebusan (ganti).

Para ulama sepakat membolehkannya, bahkan ada yang mewajibkannya ketika masing-masing
pihak khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dasarnya antara lain adalah surat
Al-Baqarah ayat 229. Selengkapnya tentang khulu’ baca a.l. as-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, hal.
253-258; Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, hal. 342; Ibn Rusyd, Bidāyah
al-Mujtahid, Juz IV, hal.357; Abdul Aziz Dahlan, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, hal. 923; Ibn
Hazm, Al-Muhallā, juz X, (Beirut: Dār al-Fikr, tth.), hal. 235.

159Fasakh adalah memutuskan ikatan perkawinan melalui pengadilan yang disebabkan
sesuatu yang diketahui setelah akad nikah berlangsung. Fasakh disyariatkan dalam rangka
menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang mukallaf atau baligh berakal.
Keterangan selengkapnya baca a.l.: Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuhu, hal. 6864;
Hasbullah Bakry, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia,
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Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menjelaskan bahwa setiap

perpisahan antara suami istri idahnya adalah idah talak, baik

disebabkan khulū’ (talak dengan pemberian), li’an161 (menolak

tuduhan berzina), atau fasakh tersebab cacat, kesulitan hidup,

pemerdekaan, berbeda agama, dan lain-lain menurut pendapat jumhur

ulama.162

Selama dalam ketentuan idah yang telah dijelaskan oleh nash

Alquran maupun Sunnah tidak banyak mengundang perbedaan

pendapat di kalangan ulama. Tetapi ketika ketentuan idah tersebut

dihadapkan kepada suatu persoalan yang belum ada penjelasannya,

baik dalam Alquran maupun Sunnah, seperti idah bagi istri yang

ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, hal ini menimbulkan

perbedaan pendapat di kalangan ulama.

c. Ketentuan Idah dalam Hukum Positif di Indonesia

Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa

masa idah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya,

baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas putusan pengadilan.

Masa idah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan

hal. 242; as-Sayid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, juz II, hal. 268; Husain az-Zihabi, al-Syarī’ah al-
Islāmiyah, (Mesir: Dār al-Ta’lif, 1968), cet. II, hal. 236.

160Sayed Hawwas, Fiqh Munakahat, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khan dari “Al-Usrah
wa Ahkāmuhā fī al-Tasyrī’ al-Islāmi”, Cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 320.

161Li’an adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami istri
apabila seorang suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh
istrinya sebagai anaknya dengan disertai kata “laknat” dari pihak suami dan sanggahan dari pihak
istri. Lihat Ali Hasballah, al-Furqah, hal. 176. Lihat juga as-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, juz II,
hal. 126.

162Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, Juz 7, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 300.
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hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan

suami-istri (qabla dukhūl) maka dia tidak mempunyai masa idah.163

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 11 dan KHI

pasal 153 disebutkan:

1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya dari suaminya,

berlaku jangka waktu tunggu.

2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur

dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.164

Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan

Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975, yang mengatur masalah ini Bab

VII pasal 39.

Masa idah menurut pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam

yang dapat diklasifikasi sebagai berikut:

a. Putus perkawinan karena ditinggal mati suami, disebutkan dalam PP

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf  (a) dan Pasal 153 KHI

ayat 2 huruf (a): “Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu

tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh ) hari”.

Ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya

dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya bila istri dalam keadaan

hamil, maka waktu tunggunya adalah sampai ia melahirkan.

163Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hal. 310. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam
di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 87.

164Redaksi New Merah Putih, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,
(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hal. 16.
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Dalam Pasal 153 KHI ayat 2 huruf (d) disebutkan, “Apabila

perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan’’.

b. Putus perkawinan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, maka

memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu, yaitu sebagai

berikut:

1. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam

keadaan hamil maka idahnya sampai ia melahirkan kandungannya.

Ketentuan ini disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat

(1) huruf (c ) dan dalam KHI pasal 153 ayat 2 huruf (c) yang

berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang

janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan

sampai melahirkan”

2. Dalam keadaan tidak hamil

a. Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya qabla dukhul,

maka tidak berlaku baginya masa idah.

Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (2) disebutkan:

“Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan

karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas

suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin”.
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Dalam pasal 153 KHI ayat (3) juga menyebutkan: “Tidak ada

waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian

sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla

dukhul”.

b. Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi

hubungan kelamin (dukhul):

1) Bagi seorang perempuan yang masih haid, waktu tunggunya

berlaku ketentuan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 hari. Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat

(1) huruf  b atau dalam pasal 153 KHI ayat (2) huruf b

disebutkan:

“Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu
bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang
tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.

2) Bagi seorang istri yang tidak haid, masa idahnya tiga bulan

atau 90 (sembilan puluh) hari. Ketentuan ini juga diambil dari

pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b atau dalam

pasal 153 KHI ayat (2) huruf b di atas.

3) Bagi seorang istri yang pernah haid, namun ketika menjalani

masa idah ia tidak haid karena menyusui maka idahnya tiga

kali waktu suci. Dalam pasal 153 KHI ayat (5) disebutkan,

“Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada

waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka

idahnya tiga kali waktu suci”.
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4) Dalam keadaan yang disebut pada ayat (5) KHI bukan karena

menyusui, maka idahnya selama satu tahun, akan tetapi bila

dalam waktu satu tahun dimaksud ia berhaid kembali, maka

idahnya menjadi tiga kali suci.

c. Putus perkawinan karena Khulu’, Fasakh, dan Li’an.

Jika masa idah bagi perempuan yang putus ikatan

perkawinannya karena khulu’ (cerai gugat atas dasar tebusan atau

‘iwad dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan karena salah satu

diantara suami atau istri murtad atau sebab lain), atau li’an, maka

waktu tunggu berlaku seperti idah talak. Dalam pasal 155 KHI

disebutkan: “Waktu idah bagi janda yang putus perkawinannya

karena khulu’, fasakh dan li’an berlaku idah talak”.

d. Istri ditalak raj’i kemudian suaminya meninggal dalam masa idah.

Jika seorang istri tertalak raj’i kemudian dalam menjalani masa

idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan

ayat (6) pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya

berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai

perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Dalam pasal 154

KHI disebutkan:

“Apabila istri tertalak raj’i kemudian dalam waktu idah
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5), dan
ayat (6) pasal 153 ditinggal mati oleh suaminya, maka idahnya
berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya
bekas suaminya”.
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Masa idah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup

tidak dihitung, tetapi  mulai dihitung dari saat kematian, sebab istri

yang dicerai selama menjalani masa iddah dianggap masih terikat

dalam perkawinan, dan sang suami sesungguhnya masih berhak

merujuknya selama masih dalam masa idah (sesuai dengan surat Al-

Baqarah ayat 228).165

Di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

bahwa salah satu prinsip atau asas perkawinan adalah mempersulit

terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal

115 KHI). Oleh karena itu, tenggang waktu masa tunggu dihitung

sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian,

tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.166

Dalam pasal 39 PP No 9 Tahun 1975 ayat (3) atau dalam pasal

153 KHI ayat (4) disebutkan:

”Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang
waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang
putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian
suami”.

165Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika,
2007), hal. 88-89.

166 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, hal. 317.
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Aturan tentang masa idah yang dikemukakan di atas disesuaikan

oleh para ulama penyusun KHI dengan ketentuan idah dalam hukum

Islam. Di antara hikmah terpenting diaturnya masalah idah ini,

menurut mereka, selain untuk mengetahui keadaan rahim, juga

menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang

cukup untuk merenungkan tindakan perceraian, bagi istri yang

ditinggal mati suaminya adalah untuk berduka cita atau berkabung

sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Hal ini diatur dalam pasal 170

KHI.

1. Istri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa

berkabung selama masa idah sebagai tanda turut berduka cita dan

sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa

berkabung menurut kepatutan.167

Ketentuan KHI tersebut bukan hanya mengatur masa idah dalam

masa berkabung, melainkan juga mengatur masalah masa berkabung

bagi suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Hal ini berarti

pengaturan hukum perkawinan Islam dalam masa idah bukan hanya

semata-mata mementingkan aspek yuridis normatif, tetapi juga

mementingkan aspek yuridis empiris yang memuat aspek rasa,

toleransi, dan kepatutan.168

167 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2009), hal. 53.

168Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hal. 90.
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d. Macam-macam idah

Berdasarkan penjelasan tentang idah yang terdapat dalam nash

Alquran maka para fukaha dalam kitab-kitab fikih membagi idah menjadi

tiga aspek, yaitu berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan, dan

tersebab melahirkan.169 Jika dicermati, penentuan idah itu sendiri

sebenarnya disesuaikan dengan sebab putusnnya perkawinan, keadaan

istri, dan akad perkawinan. Atas dasar hal-hal tersebut, maka macam-

macam idah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Idah istri yang ditalak qabla dukhūl

Jika perceraian terjadi sementara antara suami istri belum pernah

berkumpul, maka tidak ada idah bagi istri.170 Hal ini berdasarkan firman

Allah swt. dalam surat al-Ahzāb ayat 49 berikut ini:

ْم كُ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا إَِذا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ طَلَّْقتُُموھُنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوھُنَّ فََما لَ 

ُحوھُنَّ َسَراًحا َجِمیال ونَھَا فََمتُِّعوھُنَّ َوَسرِّ ٍة تَْعتَدُّ )٤٩(َعلَْیِھنَّ ِمْن ِعدَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi
perempuan- perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka
yang perlu kamu perhitungkan. Namun, berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.” (QS. al-
Ahzāb (33): 49).171

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bagi istri tersebut tidak

ada idah, artinya bahwa istri tersebut segera setelah putus perkawinan

169Badran Abū al-‘Ainīn Badran, Al-Fiqh al-Muqāran li al-Ahwāl al-Syakhshiyyah, Juz 1,
(Beirūt: Dār an-Nahdhah al-‘Arabiyah, t.th), hal. 457.

170Lihat a.l. as-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, juz II, hal. 141.
171Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 491.
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dihalalkan mengikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan bagi suami

yang mentalaknya hendaklah memberikan mut’ah172 bagi istri tersebut.

2. Idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil.

Idahnya adalah empat bulan sepuluh hari, baik istri itu pernah

bercampur dengan suaminya atau belum, keadaan istri itu belum pernah

haid, masih berhaid, ataupun telah lepas haid. Pemahaman ini diperoleh

dari ketetapan Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 234 sebagai

berikut:

َوالَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َویََذُروَن أَْزَواًجا یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ أَْربََعةَ أَْشھٍُر َوَعْشًرا فَإَِذا

ُ بِ  َما تَْعَملُوَن بَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما فََعْلَن فِي أَْنفُِسِھنَّ بِاْلَمْعُروِف َوهللاَّ

)٢٣٤(َخبِیرٌ 

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan
istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh
hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka maka tidak
ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri
mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah (2): 234).173

Ayat di atas menyatakan bahwa istri yang ditinggal mati oleh

suaminya harus menahan diri selama empat bulan sepuluh hari. Setelah

mengakhiri masa idahnya, ia dibolehkan berbuat sesuatu yang patut bagi

dirinya, seperti berhias, memakai wangi-wangian, bepergian, atau

menerima pinangan.

3. Idah istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil.

172Mut’ah adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri yang dicerai sebelum
dicampuri.

173Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 40.
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Idah perempuan tersebut adalah sampai melahirkan. Ketetapan ini

berdasarkan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 4 sebagai berikut:

َ یَْجَعْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسًرا )٤(َوأُوالُت األْحَماِل أََجلُھُنَّ أَْن یََضْعَن َحْملَھُنَّ َوَمْن یَتَِّق هللاَّ

“…Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah
mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya
dalam urusannya.”(QS. at-Thalāq (65):4).174

Dengan melahirkan kandungan, maka bekas istri dimaksud

dibolehkan mengadakan akad perkawinan dengan laki-laki lain selain

bekas suaminya.

4. Idah istri yang belum pernah haid atau telah lepas haid (menopause).

Waktu idahnya ialah 3 (tiga) bulan. Ketetapan ini juga berdasarkan

firman Allah surat at-Thalāq ayat 4 sebagai berikut:

تُھُنَّ ثَالثَةُ أَْشھٍُر َوالالئِي لَْم  َوالالئِي یَئِْسَن ِمَن اْلَمِحیِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَْبتُْم فَِعدَّ

)٤(…یَِحْضَن 

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lahi (menopause) di
antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahny) maka
idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan
yang tidak haid…” (QS. at-Thalāq (65):4).175

5. Idah istri yang masih mengalami haid dengan teratur.

Masa idahnya ialah tiga kali qurū’, yakni tiga kali suci atau tiga

kali haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat

228 sebagai berikut:

)٢٢٨(…َواْلُمطَلَّقَاُت یَتََربَّْصَن بِأَْنفُِسِھنَّ ثَالثَةَ قُُروءٍ 

174 Ibid, hal. 677.
175 Ibid.
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“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka

(menunggu) tiga kali qurū'.”(QS. al-Baqarah (2): 228).176

Mengenai arti qurū’ dalam ayat tersebut, terdapat perbedaan

pendapat di kalangan fukaha. Sebagian berpendapat bahwa qurū’ itu

artinya suci, yaitu masa diantara dua haid. Fukaha lain berpendapat

bahwa qurū’ ialah haid itu sendiri. Fukaha yang berpendapat bahwa

qurū’ adalah suci, dari kalangan Anshar, seperti Imam Malik, Imam

Syafi’i, dan kebanyakan fukaha Madinah, juga Abu Tsaur, sedangkan

dari kalangan sahabat antara lain Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan

Aisyah. Sementara itu, fukaha yang berpendapat bahwa qurū’ adalah

haid, terdiri atas Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, al-Auza’i, Ibnu Abi

Laila. Dari kalangan sahabat antara lain Ali bin Abi Thalib, Umar bin

Khathab, Ibnu Mas’ud dan Abu Musa al-Asy’ari.177

6. Idah istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

Bagi seorang istri yang sedang dalam keadaan hamil, seharusnya

berlaku baginya idah hamil, yaitu masa idahnya sampai ia melahirkan

kandungannya, sesuai dengan firman Allah surat at-Thalāq ayat 4. Tetapi

176Ibid, hal. 38.
177Para ulama berbeda pendapat mengenai lamanya masa haid. Menurut Syafii dan Ahmad,

paling sedikitnya haid adalah sehari semalam dan paling lama adalah 15 (limabelas) hari. Menurut
Abu Hanifah, paling sedikit tiga hari tiga malam dan jika kurang dari itu disebut darah fasad, dan
paling lama haid adalah 10 (sepuluh) hari. Menurut Maliki tidak ada batasan minimal ataupun
maksimal bagi haid, walaupun hanya satu tetes sudah terhitung haid. Lihat Wahbah az-Zuhaili, Al-
Fiqh al-Islāmi wa ‘Adillatuhu, hal. 527. Lihat juga, ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘alā al-
Mażāhib al-Arba’ah, hal.119. Mengenai masa suci, menurut jumhur ulama adalah 15 (lima belas)
hari. Karena dalam satu bulan biasanya perempuan mengalami siklus haid dan suci, sedangkan
maksimal haid adalah 15 (lima belas) hari, maka minimal suci adalah 15 (lima belas) hari pula.
Lihat, Wahbah az-Zuhaili, Ibid. hal. 529, dan al-Jaziri, Ibid. hal. 119. Menurut Hanabilah,
sedikitnya suci diantara haid adalah 13 (tiga belas) hari. Argumen mereka adalah riwayat Ahmad
dari ‘Ali, ”sesengguhnya seorang perempuan yang ditalak suaminya datang kepada Ali. Dia
berkata bahwa sedang haid di hari yang ketiga belas. Wahbah az-Zuhaili, Ibid.
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jika dilihat dari sisi bahwa ia ditinggal mati suaminya, yang berarti ada

hubungan psikologis dengan suaminya yang meninggal, maka

seharusnya idahnya adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan

firman Allah surat al-Baqarah ayat 234.

Mayoritas ulama mazhab, seperti Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin

Hanbal dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang

ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka idahnya ialah sampai

melahirkan kandungannya.178 Mereka mendasarkan pendapatnya pada

keumuman surat at-Thalāq ayat 4 di atas.

Mereka berpendapat bahwa antara ayat 4 surat at-Thalāq dan ayat

234 surat al-Baqarah berlaku nāsikh mansūkh atau ‘ām dan takhshīsh,

maka yang kuat adalah bahwa idah istri yang hamil sampai ia melahirkan

kandungan, baik karena ditinggal mati oleh suaminya maupun karena

bercerai hidup. Ketentuan ini juga didukung oleh turunnya surat at-

Thalāq ayat 4 di atas, para ulama juga mendasarkan pendapatnya pada

hadis yang menerangkan bahwa Subai’ah al-Aslamiyyah melahirkan

kandungan setelah empat puluh hari setelah wafat suaminya, lalu ia

memohon izin kepada Rasulullah saw. untuk melangsungkan pernikahan,

kemudian Rasulullah saw. mengizinkannya, sebagai berikut:

بَا ِن َمْسُعوٍد أَنَّ أَ بَةَ بْ تْ ِن ُع ِ بْ ِد هللاَّ بْ ُن َع ِ بْ ُد هللاَّ یْ بَ ثَنِي ُع ِلَى ُعَمَر َحدَّ تََب إ ُ َك ه
ُخَل َعلَى هُ أَْن یَْد ُر أُْم يِّ یَ ھْرِ قَِم الزُّ َْر ِن اْأل ِ بْ ِد هللاَّ بْ ِن َع ةَ بِنْتِ بْ َع یْ بَ ُس

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َھَا َرُسوُل هللاَّ ا قَاَل ل َعمَّ یثِھَا َو َھَا َعْن َحِد َل أ یَْس َّةِ فَ ی ِم لَ َْس َحارِثِ اْأل الْ
ََّم ِحینَ  ل َس ھِ َو یْ لَ بَةَ َع تْ ِن ُع ِ بْ ِد هللاَّ بْ ِ إِلَى َع ِد هللاَّ بْ ُن َع ُر بْ تََب ُعَم ھُ فََك تْ تَ فْ تَ اْس

178Lihat, ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, hal. 121, Wahbah az-
Zuhaili, Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 532
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لَةَ َوھَُو فِي بَنِي  ْو ِن َخ ِد بْ انَْت تَْحَت َسْع ا َك َّھَ ن ھُ أَ تْ بََر ْخ ةَ أَ َع یْ بَ هُ أَنَّ ُس بُِر یُْخ
فَِّي عَ  تُُو ًرا فَ َد بَْد ْن َشھِ اَن ِممَّ َك ِن لَُؤيٍّ َو َي َعاِمرِ بْ اعِ َوھِ َوَد ةِ الْ ھَا فِي َحجَّ نْ

ا  ْن نِفَاِسھَ َّْت ِم ل ا تََع فَاتِھِ فَلَمَّ َد َو ا بَْع لَھَ ْم َشْب أَْن َوَضَعْت َح نْ ْم تَ لَ ٌل فَ َحاِم
ِد  بْ ْن بَنِي َع َكٍك َرُجٌل ِم ُن بَْع نَابِِل بْ ھَا أَبُو السَّ یْ لَ َخَل َع ُخطَّابِ فََد لَْت لِلْ تََجمَّ

ارِ فَقَاَل لَ  ا أَنْتِ الدَّ ِ َم َِّك َوهللاَّ اَح إِن َِّك تَْرِجیَن النَِّك ل َع لَةً لَ تََجمِّ اِك ُم ا لِي أََر ھَا َم
لَِك  ا قَاَل لِي َذ ةُ فَلَمَّ َع یْ بَ َعْشٌر قَالَْت ُس ةُ أَْشھُرٍ َو بََع ْر ِك أَ یْ لَ حٍ َحتَّى تَُمرَّ َع نَاكِ بِ

َتَیْتُ  أ ُت فَ یْ َس یَابِي ِحیَن أَْم ْعُت َعلَيَّ ثِ ََّم َجَم ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل هللاَّ
نِي  َر أََم لِي َو ُت ِحیَن َوَضْعُت َحْم َلْ ل َنِّي قَْد َح أ تَانِي بِ َفْ أ َِك فَ ل تُھُ َعْن َذ َلْ أ فََس
َج ِحیَن َوَضَعْت  تََزوَّ ُن ِشھَابٍ فََال أََرى بَأًْسا أَْن تَ ا لِي قَاَل ابْ جِ إِْن بََد ََّزوُّ بِالت

إِْن  ھَُر (صحیح مسلم : َو َّى تَطْ بُھَا َزْوُجھَا َحت َر َر أَْن َال یَقْ یْ ھَا َغ ِم انَْت فِي َد َك
٢٧٢٨(179

“Telah menceritakan kepadaku ‘Ubaidullah bin ‘Abdillah bin
‘Utbah bin Mas’ud bahwa ayahnya pernah menulis kepada ‘Umar
bin’Abdullah bin Arqam az-Zuhri dan memerintahkannya untuk menemui
Subai’ah binti Harits al-Aslamiyah untuk menanyakan tentang riwayat
hadisnya dan mengenai permasalahan apa Rasulullah saw. pernah
bersabda kepadanya ketika dia meminta fatwa. Umar bin Abdullah
menulis surat kepada ‘Abdullah bin ‘Utbah dan mengabarkan kepadanya
bahwa Subai’ah pernah mengabarkan kepadanya bahwa dia adalah istri
Sa’ad bin Khaulah dari suku ‘Amir bin Lu’ai, sedangkan Sa’ad adalah
salah seorang Sahabat yang ikut berperang dalam peperangan Badar,
dia meninggal dunia ketika Haji Wada’ di saat istrinya hamil tua.
Beberapa hari setelah dia wafat istrinya melahirkan. Setelah istrinya
suci dari nifas, diapun berhias diri karena mengharap supaya dilamar
orang. Tidak lama kemudian datanglah Abu Sanabil bin Ba’kak, seorang
laki-laki dari Bani ‘Abd al-Dar. Dia berkata kepadanya: “Saya
melihatmu berhias diri, barangkali kamu berharap untuk menikah lagi.
Demi Allah kamu belum boleh menikah lagi sebelum lewat empat bulan
sepuluh hari. Kata Subai’ah: “Setelah dia berkata demikian kepadaku
lalu aku langsung mengenakan pakaianku dan pergi menemui Rasulullah
saw., kutanyakan masalah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau
berfatwa kepadaku bahwa sebenarnya saya sudah halal untuk menikah
setelah melahirkan anakku, bahkan beliau menyuruhku menikah lagi jika
saya berkenan. Ibnu Syihab mengatakan: “Maka saya berpendapat
bolehnya seorang wanita menikah setelah melahirkan, meskipun ia
masih mengeluarkan darah, asal suaminya tidak menyetubuhinya
haingga ia suci. (HR. Muslim).

179An-Naisaburi, Shahīh Muslim, juz II, hal. 1122.
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Dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa menurut jumhur

ulama, idah perempuan yang hamil, baik karena perceraian maupun

karena suaminya meninggal, adalah sampai melahirkan kandungannya.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Imam Malik bahwa idah bagi

istri karena kematian suaminya dalam keadaan hamil ialah diambil idah

yang terpanjang diantara kedua masa idah tersebut. Dalam Al-Muwathā’

disebutkan:

ِن  ةَ بْ ََم ل ِن قَیْسٍ َعْن أَبِي َس یِد بْ ِع ِن َس بِّھِ بْ ِد َر بْ الِك َعْن َع ثَنِي یَْحیَى َعْن َم َحدَّ

ةِ  أَ ْر َم ةَ َعْن الْ َر یْ أَبُو ھَُر بَّاسٍ َو ُن َع ِ بْ دُ هللاَّ بْ ئَِل َع َّھُ قَاَل سُ ن ِن أَ ْحَم ِد الرَّ بْ َع

ْوجُ  ھَا َز نْ ُتََوفَّى َع ِل ی َحاِم نِ الْ لَیْ ََج بَّاسٍ آِخَر اْأل ُن َع (موطا …ھَا فَقَاَل ابْ

180)١٠٧٧مالك: 

“Telah menceritakan kepadaku Yahya, dari Malik, dari Abdi Rabbih
bin Sa’id bin Qais, dari Abi Salamah bin Abdirrahman, ia berkata: Telah
ditanyakan kepada ‘Abdullah bin Abbas tentang seorang wanita hamil
yang ditinggal mati suaminya, maka Ibnu Abbas menjawab: “idahnya
yaitu yang terpanjang diantara kedua masa idah (idah wanita hamil dan
idah wanita yang ditinggal mati suaminya) tersebut.”(Muwathā' Mālik:
1077).

Dari apa yang ditulis Imam Malik di atas, dapat dipahami bahwa

idah bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah

menggunakan masa idah yang terpanjang diantara dua masa idah

tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang diikuti oleh jumhur

ulama. Oleh karena itu, menjadi menarik apabila pendapat Imam Malik

180Mālik bin Anas, Al Muwathā’, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), hal. 377-388. Menurut al-Albani,
hadis ini juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad, an-Nasa-i, at-Tirmiżi, ad-Darimiy, dan
Ahmad. Menurut at_Tirmiżi hadis ini Hasan Sahih. Lihat Muhammad Nāshiruddīn al-Albāni, Irwā-u
al-Ghalīl fī Takkhrij Ahādis Manār al-Sabīl, Juz 7, hal. 193.
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ini diperbandingkan dengan pendapat jumhur ulama yang juga dipakai di

dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia.

e. Hak dan kewajiban suami istri dalam masa idah

Selama menjalani masa idah, ada beberapa larangan untuk

perempuan, sebagai berikut:

1. Larangan menerima pinangan.

Perempuan yang menjalani masa idah, baik idah karena talak

maupun ditinggal mati suaminya, ia dilarang menerima pinangan

dari laki-laki asing secara terang-terangan. Tetapi untuk perempuan

yang masih dalam masa idah karena kematian, seorang laki-laki

dapat meminangnya secara sindiran.181 Hal ini sesuai dengan firman

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

 ُ ْضتُْم بِِھ ِمْن ِخْطبَِة النَِّساِء أَْو أَْكنَْنتُْم فِي أَْنفُِسُكْم َعلَِم هللاَّ َوال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما َعرَّ

ا إِال أَْن تَقُولُوا قَْوال َمْعُروفًا َوال  أَنَُّكْم َستَْذُكُرونَھُنَّ َولَِكْن ال تَُواِعُدوھُنَّ ِسّرً

َ یَْعلَُم َما فِي أَْنفُِسُكْم تَْعِزُموا ُعْقَدةَ النِّكَ  اِح َحتَّى یَْبلَُغ اْلِكتَاُب أََجلَھُ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

َ َغفُوٌر َحلِیمٌ  )٢٣٥(فَاْحَذُروهُ َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan
itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam
hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada
mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk
menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar
mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu
menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya.Ketahuilah
bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah
kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha
Penyantun‛.” (QS. al-Baqarah (2): 235).182

181 Al-Jaziri, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, hal. 125.
182 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 40.
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2. Larangan keluar dari rumah.

Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hal ini. Golongan

Hambali membolehkan keluar pada siang hari, baik perempuan itu

idah karena talak maupun idah karena kematian suaminya Jumhur

ulama fikih, selain mazhab Syafi’i, sepakat menyatakan bahwa

perempuan yang menjalani masa idah dilarang keluar rumah apabila

tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Hal ini didasarkan pada hadis sebagai berikut:

ٍد قَاَل حَ  مَّ َح ُن ُم اُج بْ نَا َحجَّ ثَ دَّ َھُ َح ظُ ل َّفْ الل ِ َو ِد هللاَّ بْ ُن َع نِي ھَاُروُن بْ ثَ دَّ

قُوُال  ِ یَ ِد هللاَّ بْ َن َع ابَِر بْ َع َج ِم َّھُ َس ن َ رِ أ یْ بَ بُو الزُّ َ نِي أ بََر ْخ َ جٍ أ یْ َر ُن ُج قَاَل ابْ

َھَا فَ  ل ْخ دَّ نَ ْن تَُج َ ْت أ اَد ََر أ تِي فَ َ ال قَْت َخ ِّ ل َتَْت طُ أ َج فَ ُر ْن تَْخ َ ٌل أ ُج ھَا َر َر َج َز

َْن  َِّك َعَسى أ ِن إ َِك فَ ل ْخ ي نَ دِّ لَى فَُج اَل بَ قَ ََّم فَ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيَّ َصل الن

وفًا (صحیح مسلم : ُر ْع لِي َم َع فْ َ ْو ت َ قِي أ .183)٢٧٢٧تََصدَّ

“Telah menceritakan kepadaku Harun bin ‘Abdullah
sedangkan lafaznya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj
bin Muhammad dia berkata: Ibnu Juraij berkata: Telah
mengabarkan kepadaku Abu az-Zubair bahwa dia pernah
mendengar Jabir bin Abdullah berkata: “Bibiku dicerai oleh
suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang
oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah.” Setelah itu istriku
mendatangi Rasulullah saw. untuk menanyakan hal itu, maka
Rasululah saw. menjawab: “Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu,
semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan.” (HR.
Muslim: 2727).

Akan tetapi ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa

perempuan yang dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai

mati, dilarang keluar rumah, dan suami tidak boleh

183An-Naisaburi, Shahīh Muslim, hadis nomor 2727.
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mengeluarkannya dari rumahnya. Alasan mereka adalah surat at-

Thalaq ayat 1:

تِِھنَّ فَطَلِّقُوھُنَّ النَِّساءَ طَلَّْقتُمُ إَِذاالنَّبِيُّ أَیُّھَایَا ةَ َوأَْحُصوالِِعدَّ َ َواتَّقُوااْلِعدَّ َربَُّكمْ هللاَّ

ُحُدودُ َوتِْلكَ ُمبَیِّنَةٍ بِفَاِحَشةٍ یَأْتِینَ أَنْ إِالیَْخُرْجنَ َوالبُیُوتِِھنَّ ِمنْ تُْخِرُجوھُنَّ ال

 ِ ِ ُحُدودَ یَتََعدَّ َوَمنْ هللاَّ َ لََعلَّ تَْدِريالنَْفَسھُ ظَلَمَ فَقَدْ هللاَّ أَْمًراَذلِكَ بَْعدَ یُْحِدثُ هللاَّ

)١(
“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu,
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar
kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah
hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum
Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah
mengadakan suatu ketentuan yang baru” (QS. at-Thalaq (65): 1).184

3. Larangan menikah dengan laki-laki lain.

Laki-laki lain dilarang menikahi perempuan yang masih dalam

masa idah, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah

ayat 235, sebagaimana sudah dikemukakan di atas.

Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan, maka pernikahan

itu batal, sebab perempuan tersebut tidak boleh menikah untuk

menjaga hak suami yang masih ada, dan perkawinan tersebut harus

dibatalkan.185

4. Dilarang menganakan perhiasan dan wewangian.

Ulama fikih sepakat bahwa perempuan yang ditinggal mati

suaminya wajib menjalankan ihdād, yaitu meninggalkan semua

184 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 676
185 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 654.
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pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan

semacamnya.186 Dalam masa ihdād ini, hal yang dilarang bagi

perempuan dijelaskan pada hadis berikut ini:

ثَ  دَّ َوھَّابِ قَاَل َح ِد الْ بْ ُن َع ِ بْ ُد هللاَّ بْ نَا َع ثَ ٍد َعْن أَیُّوَب َحدَّ یْ ُن َز اُد بْ نَا َحمَّ

ُمِّ  َصةَ َعْن أ اَن َعْن َحفْ ِن َحسَّ َشاِم بْ ِ أَْو ھِ د هللاَّ بْ َصةَ قَاَل أَبُو َع َعْن َحفْ

ھَى أَْن نُِحدَّ َعلَى  َّا نُنْ ن ََّم قَالَْت ُك ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع َّبِيِّ َصلَّى هللاَّ َّةَ َعْن الن ی َعِط

یِّتٍ فَْوَق ثََالثٍ  َال َم تَِحَل َو َال نَْك َعْشًرا َو ةَ أَْشھُرٍ َو بََع إِالَّ َعلَى َزْوجٍ أَْر

َد  نْ نَا ِع َص لَ قَْد ُرخِّ بًا َمْصبُوًغا إِالَّ ثَْوَب َعْصبٍ َو بََس ثَْو َال نَلْ ََّب َو ی نَتَطَ

فَا ْن ُكْستِ أَظْ ةٍ ِم َذ ُبْ ِحیِضھَا فِي ن ْن َم انَا ِم َد لَْت إِْح تََس ا اْغ رِ إَِذ ھْ رٍ الطُّ

اَن  ُن َحسَّ َشاُم بْ اهُ ھِ َو ِ َر بْد هللاَّ نَائِزِ قَاَل أَبُو َع َج بَاعِ الْ ھَى َعْن اتِّ َّا نُنْ ن ُك َو

ََّم (صحیح  ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع َّبِيِّ َصلَّى هللاَّ یَّةَ َعْن الن ُمِّ َعِط َصةَ َعْن أ َعْن َحفْ

.187)٣٠٢البخاري : 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Abdul
Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid
dari Ayyub dari Hafsah berkata, Abu ‘Abdullah atau Hisyam bin
Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi saw. ia
berkata: “Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari
kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.
Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian,
memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri
Yaman), dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid
untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang
mengantar jenazah.” Abu ‘Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan
meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu ‘Athiyah dari Nabi
saw.”(Shahīh al-Bukhāriy: 302).

186 Secara bahasa ihdād adalah larangan untuk berhias, dalam terminologi syara’ ihdād
adalah meninggalkan semua pakaian yang bagus, perhiasan, berdandan, memakai parfum dan
semacamnya. Benda-benda ini tidak boleh dipakai oleh perempuan yang baru ditinggal mati oleh
suaminya. Dengan demikian, perempuan yang ber ihdād adalah perempuan yang tidak
menggunakan perhiasan dan wewangian karena ditinggal mati suaminya. Lihat Abu Yazid, Fiqih
Realitas; Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2005), hal. 322-323. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa
‘Adillatuhu, hal. 659.

187 Al-Bukhāriy, Shahīh al-Bukhāriy, juz I hal. 307, juz V hal. 2043.
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Berdasarkan keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa

perempuan yang sedang berkabung karena kematian suaminya

sepatutnya menahan diri dulu untuk keluar rumah, menahan diri

untuk berdandan sebagaimana yang biasa dilakukannya. Hal tersebut

dilakukan dalam rangka berbelasungkawa dan sebagai tanda setia

kepada suami yang dicintainya, serta untuk menghormati perasaan

keluarganya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban ihdād bagi

perempuan yang sedang dalam masa idah talak ba’in. Jumhur ulama

berpendapat bahwa ihdād bagi perempuan yang ditalak ba’in

hukumnya sunnah, bukan wajib.188 Ulama Hanafiah mewajibkan

perempuan yang ditalak ba’in untuk menjalankan ihdād, anjuran

untuk menjalankan ihdād selama masa idah talak ba’in dimaksudkan

untuk menghindarkan diri dari fitnah yang mungkin muncul jika dia

berhias diri.189

Terkait dengan hak yang harus diterima seorang perempuan

selama masa idah, dapat dikelompokkan kepada dua macam:

1. Istri yang dicerai dalam talak raj’i hak yang diterimanya adalah

penuh sebagaimana yang berlaku sebelum ia dicerai, baik dalam

bentuk perbelanjaan untuk pangan, maupun pakaian dan tempat

tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan para Ulama’.

188 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa’ Adillatuhu, hal. 660.
189 Ibid.
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2. Istri yang dicerai dalam bentuk talak ba’in, baik ba’in sughra

ataupun ba’in kubra dan dia sedang hamil, dalam hal ini ulama

sepakat bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dasar

hukumnya adalah firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

وھُنَّ لِتَُضیِّقُوا َعلَْیِھنَّ َوإِْن ُكنَّ  أَْسِكنُوھُنَّ ِمْن َحْیُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكْم َوال تَُضارُّ

أُوالِت َحْمٍل فَأَْنفِقُوا َعلَْیِھنَّ َحتَّى یََضْعَن َحْملَھُنَّ فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم فَآتُوھُنَّ 

)٦(َمْعُروٍف َوإِْن تََعاَسْرتُْم فََستُْرِضُع لَھُ أُْخَرىأُُجوَرھُنَّ َوْأتَِمُروا بَْینَُكْم بِ 

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-
istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya,
kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu, maka berikanlah
imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS.
at-Thalaq (45): 6).190

As-Sayid Sābiq mengatakan bahwa perempuan yang sedang

menjalankan masa idah berkewajiban untuk menetap di rumah di

mana ia dahulu tinggal bersama suaminya sampai selesai masa idah

nya, dan tidak diperbolehkan keluar dari rumah tersebut. Sedangkan

si suami juga tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya.191 Hal ini

sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalāq ayat 1:

تِِھنَّ فَطَلِّقُوھُنَّ النَِّساءَ طَلَّْقتُمُ إَِذاالنَّبِيُّ أَیُّھَایَا ةَ َوأَْحُصوالِِعدَّ َ َواتَّقُوااْلِعدَّ َربَُّكمْ هللاَّ

ُحُدودُ َوتِْلكَ ُمبَیِّنَةٍ بِفَاِحَشةٍ یَأْتِینَ أَنْ إِالیَْخُرْجنَ َوالبُیُوتِِھنَّ ِمنْ تُْخِرُجوھُنَّ ال

 ِ ِ ُحُدودَ یَتََعدَّ َوَمنْ هللاَّ َ لََعلَّ تَْدِريالنَْفَسھُ ظَلَمَ فَقَدْ هللاَّ )١(أَْمًراَذلِكَ بَْعدَ یُْحِدثُ هللاَّ

190 Kementerian Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 677.
191 As-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, hal. 238.
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“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu,
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar
kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah
hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum
Allah maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah
mengadakan suatu ketentuan yang baru” (QS. at-Thalāq (65): 1).192

Seandainya terjadi perceraian, sementara si istri tidak berada

di rumah dimana mereka berdua menjalani kehidupan rumah tangga,

maka si istri wajib kembali kepada suaminya untuk sekedar

diketahui oleh suaminya dimana ia berada. Apabila istri yang ditalak

itu melakukan perbuatan keji, atau secara terang-terangan

memperlihatkan sesuatu yang tidak baik bagi keluarga suaminya,

maka dibolehkan bagi suami untuk mengusirnya dari rumah

tersebut.193

Istri yang menjalani masa idah talak raj’i menjadi ahli waris

dari suaminya yang meninggal dunia sebelum masa idahnya habis.

Begitu juga sebaliknya, suami menjadi ahli waris dari istrinya yang

meninggal dunia sebelum masa idahnya berakhir. Hal ini

berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

ُ َخلَقَ َمایَْكتُْمنَ أَنْ لَھُنَّ یَِحلُّ َوالقُُروءٍ ثَالثَةَ بِأَْنفُِسِھنَّ یَتََربَّْصنَ َواْلُمطَلَّقَاتُ  هللاَّ

ِ یُْؤِمنَّ ُكنَّ إِنْ أَْرَحاِمِھنَّ فِي َّ ِھنَّ بِ أََحقُّ َوبُُعولَتُھُنَّ اآلِخرِ َواْلیَْومِ بِا َذلِكَ فِيَردِّ

192 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 676
193Muhammad bin Idris as-Syafi’i, Al-Umm, Juz II,  Kitab al-I’tikaf, hal. 108.
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َجالِ بِاْلَمْعُروفِ َعلَْیِھنَّ الَِّذيِمْثلُ َولَھُنَّ إِْصالًحاأََراُدواإِنْ  َدَرَجةٌ َعلَْیِھنَّ َولِلرِّ

 ُ )٢٢٨(َحِكیمٌ َعِزیزٌ َوهللاَّ

"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka
menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim nereka,
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami
mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika
mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan)
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka.
Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (QS. al-Baqarah (2): 228).194

2. Mafqūd

a. Pengertian Mafqūd

Menurut bahasa, kata mafqūd dalam bahasa Arab secara harfiah

bermakna menghilang. Kata مفقود  adalah bentuk isim maf’ūl dari kata فقد

-یفقد - - yang artinya hilang.195 Jadi, kata mafqūd secara bahasa berarti

hilangnya seseorang karena suatu sebab-sebab tertentu.

Menurut istilah, mafqūd diartikan oleh ulama Hanafiah sebagai

“orang yang tidak diketahui hidup dan matinya. 196 Ulama Malikiyah

menjelaskan:

197ھو الذي غاب عن أھلھ وفقدوه حتى إنقطع خبرهالمفقود

“Mafqūd ialah orang yang hilang dari keluarganya dan mereka

merasa kehilangan orang tersebut hingga terputus kabar mengenai

orang yang hilang tersebut”

194Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 38.
195Ahmad Warson al-Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, hal.

321.
196 Ibnu Humam al-Hanafi, Fath al-Qadīr, Juz 6, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah,t.th), hal.

133.
197 Abu Bakar bin Hasan al-Kasynawi, Ashāl al-Madārik, Juz 1, (Bairūt: Dār al-Kutūb al-

‘Ilmiyah, t.th), hal. 407.
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Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan yaitu:

198.ھو فیتوقع قدومھ أم میت أودع القبرھو الغائب الذي لم یدر أحيالمفقود

“Mafqūd ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah masih

hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada

dalam kubur.”

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa mafqūd yaitu

hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan

keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah dirinya masih

hidup atau sudah meninggal dunia.

Suami yang mafqūd yakni seorang suami yang hilang dari

keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan

kembali. Kepergian suami mungkin karena kesengajaan dengan motif

melarikan diri akibat sesuatu hal, atau mungkin karena ia meninggal

dunia, atau mungkin karena hal lainnya dan tidak diketahui.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suami yang mafqūd

adalah seorang suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui

tempat tinggalnya dan kabar mengenai hidup atau matinya.

b. Status Hukum Istri yang Suaminya Mafqūd

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat

pertama, yang berasal dari ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah, mengatakan

bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya sabar

dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya

198 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, Juz. 9,  hal. 7187.
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pernikahan antara keduanya masih berlangsung sehingga terdapat

keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah

menceraikannya.199 Kelompok ini cenderung memandangnya dari segi

positif, yaitu dengan menganggap orang yang hilang itu masih hidup,

sampai dapat dibuktikan dengan bukti-bukti bahwa ia telah wafat. Sikap

yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah istishab, yaitu

menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang

menunjukan hukum lain. Mereka juga mendasarkan pendapatnya pada

hadis:

اْلُمِغْیَرِة ْبِن ُشْعبَةَ قَاَل عن روى سواربن مصعب عن محمد بن شرحبیل الھمداني 

إِْمَرأَتُھُ َحتى یَأْتِیَھَا اْلبَیَاُن (أَْخَرَجھُ م : إِْمَرأَةُاْلَمْفقُْودهللا علیھ وسللىَرُسْوُل هللاُ ص

200.)الداُرقُْطنِى بِإِْسنَاٍد َضِعْیفٍ 

“Diriwayatkan oleh Suwar ibn Mas’ab dari Muhammad bin
Syurahbil al-Hamdani, dari Mughirah bin Syu’bah berkata, Rasulullah
saw. bersabda,”istri orang yang hilang tetap sebagai istrinya sampai ia
mendapat berita (tentang kematiannya).”(HR. ad-Dār Quthnī).

Oleh karena hadis yang dijadikan alasan oleh kelompok pertama

ini dikategorikan dha’if, maka alasan mereka untuk menahan seorang

perempuan agar tetap bersabar menunggu kepastian keberadaan

suaminya yang sudah menghilang dalam waktu lama, dan perempuan itu

tidak boleh menuntut cerai, juga lemah.

199 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al- Islāmiy wa’Adillatuhu, Juz. 9, hal. 7187.
200 Menurut ad-Dār Quthniy, hadis ini dha’if. Demikian juga menurut Al-Baihaqiy di dalam

Sunan al-Shaghīr al-Baihaqiy, hadis nomor 170. Lihat ‘Alawiy ibn ‘Abd al-Qādir al-Saqqāf, Ad-
Duraru al-Suniyah. www.dorar.net. Menurut al-Albani hadis ini lemah sekali. Perawinya dari
Muhammad bin Fādhil dan gurunya tidak diketahui, sebagaimana disebutkan oleh Ibn al-Qathān.
Kata Ibn Majah dan Ibnu Abi Hatim, hadis ini munkar, dan menurut Muhammad bin Syurahbil
hadis ini matruk. Lihat Ibn Mulqan Sirājuddin Abū Hafsh, al-Badr al-Munīr fī Takhrīj al-Ahādis,
juz VIII, hal. 217. Dengan demikian hadis ini sangat dha’if karena sampai ke level matruk.
Muhammad Ajjaj al-Khātib, Ushūl al-Hadis, (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, tth.), hal. 317.
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Sebagian ulama berpendapat bahwa status hukum istri yang

suaminya mafqūd itu sebenarnya tidak ada permasalahan, kecuali jika

suami yang hilang tidak meninggalkan apapun yang menjadi

kewajibannya bagi istrinya. Hal ini berarti bahwa suami itu dianggap ada

di samping istrinya. Karena tidak ada hak istri yang tidak dibayarkan

selain dari bersetubuh, sedangkan bersetubuh adalah hak suami.201 Akan

tetapi anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus

menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh

karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari

kejelasan status hukum bagi si mafqūd, karena yang berhak untuk

menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk

menetapkan bahwa orang tersebut telah wafat atau belum.

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam

hal ini, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat,

yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua

orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian

bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat

menjadikan persaksian tersebut sebagai dasar untuk memutuskan

status kematian bagi si mafqūd. Jika demikian halnya, maka si mafqūd

sudah hilang status mafqūdnya. Ia ditetapkan sebagai orang yang mati

hakiki.

201An-Nawawiy, Majmū’ Syarh al-Muhażżab, (ttp: Dār al-Fikr, tth.), hal. 326.
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2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqūd pergi atau

berdasarkan kadaluwarsa. Dalam kondisi seperti ini, hakim

menghukuminya sebagai orang yang telah meninggal secara hukumi

setelah berlalunya waktu yang lama, karena masih ada kemungkinan

orang tersebut masih hidup.202

Pendapat kedua, yang berasal dari ulama Hanabilah dan Malikiah,

mengatakan bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya dan

merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai.203

Dalil-dalil yang dikemukakan untuk mendukung pendapat ini

adalah :

1. Firman Allah swt. dalam surat an- Nisā’ ayat 19:

)١٩(...بِاْلَمْعُروفِ َوَعاِشُروھُنَّ 

“…Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut …”

(QS. an-Nisā’ (4): 19 ).204

2. Firman Allah swt.:

)٢٣١(…نَْفَسھُ ظَلَمَ فَقَدْ َذلِكَ یَْفَعلْ َوَمنْ لِتَْعتَُدواِضَراًراتُْمِسُكوھُنَّ َوال…

“…Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk
menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian maka dia telah
menzalimi dirinya sendiri....” (QS. al-Baqarah (2): 231).205

3. Sabda Rasulullah saw.:

نَا َمعْ  بََر اقِ أَْخ زَّ دُ الرَّ بْ نَا َع ثَ ِن َحدَّ ةَ َعِن ابْ َم ْن ِعْكرِ َمٌر َعْن َجابِرٍ َع

بَّاسٍ قَالَ  اَر َع ََّم َال َضَرَر َوَال ِضَر ل َس ھِ َو یْ لَ ُ َع ِ َصلَّى هللاَّ قَاَل َرُسوُل هللاَّ

202 As-Sayid Sābiq, Fiqh as- Sunnah, Jilid II, hal. 87.
203Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwāl al-Syakhsiyyah, hal. 428.
204 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 86.
205Ibid., hal. 39.
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ُرعٍ  ةُ أَْذ َع بْ یتَاُء َس ِم یُق الْ هِ َوالطَّرِ بَةً فِي َحائِِط َجارِ َش ُجِل أَْن یَْجَعَل َخ لِلرَّ َو

206.)٢٧١٩(مسند أحمد : 

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdurrazaq telah
mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu
Abbas ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Tidak boleh
membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan
bahaya. Seseorang boleh menyandarkan kayunya pada dinding
tetangganya, dan jalanan umum adalah selebar tujuh hasta.” (Musnad
Ahmad: 2719).

Ayat dan hadis di atas melarang seorang muslim untuk membuat

kemudaratan bagi istrinya dengan pergi meninggalkan rumah dalam

jangka waktu yang lama tanpa ada keperluan yang jelas. Istri yang

merasa dirugikan dengan kepergian suaminya tersebut berhak untuk

menolak mudarat tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke

pengadilan dan selanjutnya menikah dengan laki-laki lain. Hal ini

diqiyaskan dengan masalah “al-ilā’“207 dan “al-unnah“ (suami yang

impoten). Dalam dua masalah tersebut sang istri boleh memilih untuk

bercerai, maka begitu juga dalam masalah mafqūd ini.208

206Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, hadis nomor 2719. Kualitas sanad hadis yang
terdapat di dalam Musnad Ahmad ini dikategorikan dha’if. ‘Alawiy ibn ‘Abd al-Qādir al-Saqqāf,
Ad-Duraru al-Saniyah. http://www.dorar.net/h/656ad13e02b2bf05a0be58d4019043ec. Menurut
an-Nawawiy hadis ini kategorinya hasan. Demikian juga pendapat Syu’aib al-Arnuūth. Lihat
Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Kairo: Muassasah Qurthubah, tth.), juz
6, hal. 313. Dengan demikian, karena terdapat sanad hadis yang dha’if, maka kualitas hadis ini
juga dha’if. Hadis ini dengan redaksi yang sedikit berbeda juga ditemukan dalam Ibn Majjah,
Sunan Ibn Majjah, hadis nomor 2332, Malik bin Anas, Al-Muwathā’, hal. 533.

207 Kata ila’ berasal dari bahasa Arab yang berarti sumpah. Achmad Warson Munawir, al-
Munawir Kamus Arab Indonesia, hal. 37. Pengertian ilā’ menurut istilah fikih adalah sumpah
seorang suami untuk tidak bercampur dengan istrinya selama empat bulan atau selama-lamanya.
Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, hal. 208-215. Selengkapnya tentang ila’ dapat dibaca antara
lain; Abdu al-Rahmān al-Jaziriy, Al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-Arba’ah, Juz IV, hal. 413; Syeikh ‘Ali
Ahmad al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: CV. AsySyifa’, 1938),
hal.332; As-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Juz V, hal. 156-157.

208Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, Jilid 2, hal. 514.
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Untuk menuntut cerai karena suami menghilang, diperlukan empat

syarat:

a. Kepergian atau hilangnya suami dari istrinya itu tanpa ada

alasan yang dapat diterima,

b. Istri merasa kesulitan dengan kepergian suaminya,

c. Suami pergi meninggalkan tempat tinggal istri,

d. Sudah lewat satu tahun dan istri merasa tidak aman.209

Penentuan masa satu tahun ini adalah pendapat Imam Malik,

walaupun ada riwayat lain yang menentukan 3 tahun. Imam Ahmad

menetapkan batas minimal yang membolehkan istri menuntut cerai yaitu

setelah lewat enam bulan, karena enam bulan adalah batas kesabaran

seorang istri ditinggalkan oleh suaminya, sebagaimana yang diterangkan

dalam dialog Umar dengan Hafsah Ummul Mukminin.210

209Alhamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1980), hal.
225.

210As-Sayid Sābiq, Fiqh as-Sunnah, Juz II, hal. 102. Berdasarkan penjelasan tentang status
hukum istri yang suaminya mafqūd, maka pembagian mafqūd hanya tertentu pada pendapat ulama
yang membolehkan istri untuk menuntut cerai, dalam hal ini mengacu kepada pendapat ulama
Malikiyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyah membagi mafqūd menjadi 4 macam, yaitu: (1) Hilang
di negeri Islam. Dalam hal ini istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya. (2) Hilang
di negeri musuh (kafir), hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak
boleh dinikahi dan harta bendanya tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asyhab yang mengatakan
bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam. (3) Hilang
dalam perang Islam, yakni perang antar kaum muslimin. Malik berpendapat bahwa ia disamakan
dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus
ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan. Akan tetapi, bagi Malik
masa menunggu yang paling lama adalah satu tahun. (4) Hilang dalam peperangan dengan kaum
kafir. Dalam hal ini ada empat pendapat. Pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang
ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa
satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas maka disamakan dengan hukum
orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin.
Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin. Keempat,
hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan
hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin berkaitan dengan harta bendanya, yakni harus
ditunggu, baru sesudah itu dibagi.  Lihat Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid, hal. 515. Ulama
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c. Mafqūd dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa seorang istri

akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya secara sah sampai

suaminya menceraikannya, atau dia sendiri yang mengajukan cerai dan

pengajuannya itu diterima oleh pihak berwenang, yakni Pengadilan

Agama. Istri berhak mengajukan cerai yang disebut khulu’, tetapi itu

terlebih dahulu harus diputuskan oleh Pengadilan Agama. Bila tidak

mengajukan khulu’ atau tuntutan apapun, maka istri yang ditinggal

mafqūd suaminya dianggap ridha terhadap perlakuan suami yang

menghilang. Apabila sejak awal akad nikah sudah ada sighat thalaq

ta’liq dimana salah satu poinnya adalah,“jika suami menghilang dalam

jangka waktu tertentu (harus disebutkan beberapa lama), atau tidak

memberi nafkah, atau hal lain maka otomatis akan jatuh talak”, barulah

si istri yang ditinggal (mafqūd) bisa dikatakan bercerai secara

otomatis.211

Hanabilah membagi mafqūd menjadi 2 macam, yaitu: (1) Hilang yang menurut lahirnya selamat,
seperti pergi berniaga ketempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara, (2)
Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang tiba-tiba diantara
keluarganya, atau ia keluar untuk salat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu
keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua
pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, dan sebagainya.
Lihat selengkapnya, Mahmūd Muhammad Syaltūt dan Muhammad ‘Aliy al-Sāyis, Muqāranah al-
Mażāhib fī al-Fiqh, (Mesir: Muhammad ‘Ali Shābih, 1373H/1953M), hal. 248-249.

211Di dalam buku nikah yang ada sekarang ada sighat ta’liq, tetapi apabila terjadi
pelanggaran dari pihak suami, tetap saja istri harus mengajukan tuntutan terlebih dahulu ke
Pengadilan Agama. Artinya, apabila suami melanggar sighat ta’liq tapi si istri tidak mengajukan
tuntutan, maka tidak akan terjadi perceraian. Intinya adalah bahwa apapun pelanggaran suami
termasuk menghilang tanpa kabar berita dan tidak ada sighat ta’liq sejak awal akad, atau si istri
tidak mengajukan perceraian kepada pihak berwenang, maka istri yang suaminya mafqud tetap
menjadi istri sah dari suami yang mafqud tersebut. http://elramdzikro. blogspot.com/2011/04/
status-hukum-perkawinan-wanita-yang. html? m=1, ”16/02/2015.
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Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) telah

tercantum ketentuan mengenai mafqud (orang hilang). KUHPer tidak

menggunakan istilah mafqud, akan tetapi menggunakan istilah “orang

yang diperkirakan telah meninggal dunia”. Dalam Pasal 467, KUHPer

menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat

kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun, atau telah lewat waktu 5

tahun sejak terakhir didapat berita kejelasan tentang keadaan orang

tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan

kepentingan-kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang

memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan

untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan

keberadaan dan nasibnya.212

Apabila sudah dipanggil tiga kali tetap tidak datang menghadap,

maka Pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telah

meninggal terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau

sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya. Tanggal pasti tentang

penetapan “meninggalnya secara hukum yang bersangkutan” harus

dinyatakan secara jelas dalam putusan (Pasal 468). Putusan yang telah

212Jangka waktu panggilan ini adalah dalam waktu 3 bulan. Jika orang tersebut tidak dapat
menghadap untuk memberikan kesan dan petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah
dipanggil untuk yang kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka
waktu panggilan selama 3 bulan. Panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan
pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui.
R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya
Paramita, 1995), hal. 144.
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diambil oleh pengadilan mengenai mafqūd tersebut harus diumumkan

dalam media surat kabar yang sama ketika dalam pemanggilan.213

Dalam peraturan hukum positif Indonesia, persoalan mafqūdnya

suami dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yakni dengan alasan

suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam pasal 19

PP No 9 Tahun 1975 huruf b atau dalam pasal 116 KHI huruf b

disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, ”Salah satu

pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa

izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya”.214

Bagi umat Islam, dalam kaitannya dengan penentuan suami

mafqud sebagai alasan perceraian, hakim Pengadilan Agama harus

berpijak pada peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.

3 Tahun 2006 dan KHI sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam hal ini,

istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

tinggal penggugat (pasal 132 KHI). Apabila tempat tinggal tergugat tidak

diketahui, maka panitera akan menempelkan surat gugatan penggugat di

papan pengumuman yang ada di Pengadilan Agama atau melalui media

massa (pasal 138). Bagi hakim Pengadilan Negeri, harus berpijak pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan,

yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.

213 Ibid., hal. 144-145.
214Redaksi New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

(Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hal. 60.
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9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Hukum acara yang

berlaku dan yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus

perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak

yang lain adalah HIR sebagai ketentuan umum (lex generalis) dan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus (lex

specialis) serta KHI sebagai hukum materiilnya. Ketentuan ini termuat

dalam pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

d. Idah Bagi Istri yang Suaminya Mafqūd

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya, baik karena

perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan, berlaku waktu tunggu

atau masa idah, termasuk jika suaminya mafqūd.215

Ketentuan idah bagi istri yang suaminya mafqūd tidak ada

perbedaan di kalangan para ulama, baik mereka yang menganggap orang

yang hilang itu masih hidup sehingga harus menunggu hingga dipastikan

kematiannya, ataupun ulama yang membolehkan seorang istri untuk

menuntut cerai jika ditinggal lama oleh suaminya tanpa kejelasan dan

merasa dirugikan secara lahir dan batin. Mereka sepakat bahwa jika

suami telah dihukumi kematiannya, maka idah bagi si istri adalah idah

wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari.

Ketentuan ini meliputi, baik istri itu pernah bercampur dengan suaminya

atau belum, keadaan istri itu belum pernah haid, masih berhaid, ataupun

215Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 7172.
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telah lepas haid. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-

Baqarah ayat 234.216

Perbedaan para ulama hanya terdapat pada hukum perceraiannya.

Imam Malik mengatakan bahwa talaknya dianggap talak bain, sedangkan

Imam Ahmad menganggapnya sebagai fasakh.217

Hukum positif di Indonesia secara langsung tidak menjelaskan

mengenai idah bagi wanita yang suaminya mafqūd, akan tetapi bisa

dijelaskan dari segi hukum perceraiannya. Dari hukumnya, jika

perceraian karena suami mafqūd dianggap fasakh, maka hal itu menjadi

bertolak belakang dengan pendapat para ulama mengenai idahnya. Dalam

Pasal 155 KHI disebutkan, “Waktu idah bagi janda yang putus

perkawinannya karena khulu’, fasakh dan li’an berlaku idah talak”.218

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa, jika seorang wanita

putus perkawinannya karena fasakh maka idahnya sebagimana idah talak,

yakni 3 kali quru’ atau suci. Padahal dalam kasus idah istri suaminya

mafqud yang perceraiannya dikategorikan fasakh, para ulama telah

sepakat bahwa idahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana idah istri

yang suaminya meninggal. Hal ini menjadi persoalan yang tampaknya

memang perlu dirumuskan kembali mengenai hukum dan ketentuannya

dalam hukum positif di Indonesia.

216Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-
istri (hendaklah Para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS.
al-Baqarah (2): 234). Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, hal. 38.

217 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 7173.
218Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hal. 48.
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e. Masa Tunggu sebelum Idah bagi Istri yang Suaminya Mafqūd

Permasalahan yang tak kalah pentingnya dalam masalah mafqūd

adalah penentuan waktu atau masa tunggu bagi perempuan sebelum

suaminya ditetapkan mafqūd.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Abu Hanifah

memberi batasan waktu selama 120 (seratus dua puluh) tahun untuk

menetapkan “kematian” suami yang mafqūd. Imam Syafi’i memberikan

batasan waktu menunggu selama 90 (sembilan puluh) tahun.219

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa seorang istri yang

ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh

menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara

keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas

bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya. Selain itu,

mereka juga mengikuti pendapat Ali yang mengatakan bahwa perempuan

yang demikian adalah perempuan yang sedang diuji oleh Allah, maka

hendaknya ia bersabar sampai datang padanya kabar kematian suaminya

atau sang suami telah mentalaknya.220

Perhitungan 120 tahun menurut ulama Hanafiyah atau 90 tahun

menurut ulama Syafi’iyah didasarkan bahwa secara empiris hidup

manusia tidak lebih dari umur 120 atau 90 tahun. Oleh karenanya, ketika

hilangnya suami lebih dari 120 tahun menurut ulama Hanafiyah atau 90

219 Muhammad Jawād Mughniyah, Al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Khamsah, (Teheran:
Muasasah al-Shādiq li Thibā’ah wa al-Nasyar,  tth.) Cet. I, hal. 437-449.

220Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islāmiy wa ‘Adillatuhu, hal. 7175.
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tahun menurut ulama Syafi’iyah, dari kelahiran suami yang mafqūd

tersebut dan tetap tidak ada kabar beritanya, maka suami wajib dihukumi

(ditetapkan hukum) akan kematiannya. Bagi istri menjalankan idah

sebagai istri yang ditinggal mati suaminya, dan kemudian halal untuk

menikah lagi dengan laki-laki lain.

Waktu yang cukup lama untuk menetapkan kematian orang yang

mafqūd tersebut dapat dimengerti karena kondisi teknologi transportasi

dan komunikasi pada waktu itu belum memungkinkan untuk mengetahui

keberadaan seseorang.

Imam Malik dan Imam Ahmad mempunyai pendapat yang agak

berbeda. Seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui

keberadaannya maka ia menunggu 4 tahun, kemudian ia beridah paling

lama 4 bulan 10 hari sebagaimana idah wafat, setelah itu ia halal untuk

menikah lagi dengan laki-laki lain. Pendapat ini berdasarkan kasus yang

ditemui Umar bin Khatab ketika menghadapi seorang perempuan yang

kehilangan suami. Dikisahkan bahwa suaminya hilang disembunyikan jin

selama empat tahun. Setelah si istri mengetahui suaminya hilang, dia

pergi menghadap Umar bin Khattab dan Umar menyuruh perempuan itu

menunggu selama empat tahun. Sesudah berlalu empat tahun, Umar

memanggil wali si suami dan memerintahkanya untuk menceraikan

perempuan itu. Kepada perempuan itu Umar memerintahkan agar beridah

empat bulan sepuluh hari. 221

221Baca antara lain, Malik bin Anas, Al-Muwathā’, hal. 367.
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Ulama Malikiyah juga mengatakan bahwa menceraikan antara

orang yang hilang dan istrinya adalah didasarkan kepada “menolak

kemudaratan atau kerugian” bagi istri yang suaminya menghilang yang

meninggalkan istri tersebut dalam kepahitan hidup sendirian. Pemisahan

ini diqiyaskan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh ila’ dan impotensi

yang dialami suami. Dengan demikian, istri juga mempunyai hak khiyar

untuk meminta cerai seperti pada kedua peristiwa tersebut.222

Masa tunggu sebelum idah bagi istri yang suaminya mafqūd, di

dalam hukum positif tidak dijelaskan dalam pasal mengenai idah atau

waktu tunggu. Dalam masalah mafqūd, hukum positif hanya

menyinggungnya dalam pasal mengenai alasan-alasan terjadinya

perceraian. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b,223 dan KHI

pasal 116 ayat 2 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “salah

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di

luar kemampuannya.224 Artinya bisa juga dipahami, bahwa menurut

hukum positif, jangka waktu yang ditunggu istri sebelum mengajukan

fasakh nikah dan menjalani idah adalah dua tahun.

222Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid, hal. 514.
223Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang, hal. 39.
224Depag. RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Direktorat Jenderal

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997/1998), hal. 116.


