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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Perkawinan menurut bahasa Arab berasal dari kata (الناكح) al-nikah yang

bermakna al wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut al-

dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat’an al-wathi’ wa al-‘aqad yang berakmakna

bersetubuh, berkumpul dan akad1.

Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut

masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan

bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami

istri dengan resmi2. Pernikahan  yang berasal dari kata nikah mengandung arti

ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan

agama3.

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-

kata (lafazh) nikah atau tazwij4.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam

hal ini ada tiga pendapat yaitu:

1 Wahbah  az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989),
Juz 7, h. 29.

2 Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 689.
3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,

2001),  ed-3, Cet. ke-1, h. 782.
4 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11.
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1. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya watha’ (bersenggama)

2. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan

arti majaznya adalah watha’.

3. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adaalah musytarak atau

gabungan dari pengertian akad dan watha’5.

Secara terminologi para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi

yang sangat beragam. Sekalian berbeda, namun intinya mereka memiliki suatu

rumusan yang secara substansial sama. Berikut ini dikemukakan beberapa

rumusan para ulama tersebut.

Menurut mazhab Hanafi makna nikah ialah bersetubuh sedangkan

untuk makna majazi ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan:

عقد يفيد منك  املتعة قصدا
Artinya: “Akad yang memiliki kemamfaatan atas sesuatu yang menyenangkan

yang dilakukan dengan sengaja6.

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i nikah secara hakiki adalah akad

sedangkan makna majazi adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi7. Dan

golongan Syafi’i mengartikan nikah dengan:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ نكاح اوتزوج او معنا مها

Artinya: “Akad yang mengandung kepemilikan untuk melakukan
persetubuhan yang diuangkapkan dengan kata-kata ankaha atau
tazwij atau dengan kata-kata lainyang semakna dengan keduanya8.
Menurut golongan Malikiyah, nikah diartikan dengan:

5 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: Toha Putra, 1993), Cet. ke-1, h. 1.
6 Abd Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala Mazhab Al-Arba’ah, (Libanon: Daar al-Fikr,

1989), Juz 4, h.2.
7 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 105.
8 Abd Rahman Al-Jaziri, op.cit, h. 2.
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ان قلبه غري عامل عا قده حرمتهاعقدعلئ جمرد متعة التذذ بادمية غري موجب قيمتها ببينة
حرمها الكتاب على املشهر او المجاع على غري املشهور.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita,
yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak
keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Quran
atau oleh ijma’9.

Golongan Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan:

.د بلفظ نكاح او تزوج على منفعة االئستمتاعقع

Artinya: “Akad yang diucapakan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk
memperoleh manfaat bersenang-senang10.

Abu Zahrah dalam kitab al-Ahwal al-Syakhsiyah mendefinisikan nikah

dengan ungkapan:

ا وحيل ما لكليهما من حقوق وما عليه  عقد يفيد على العشرة بني الرجل واملراءة وتعا و
من واجبات

Artinya: “Akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki perempuan
yang salin membantu, dan menetukan tiap-tiap keduanya sesuai
menurut hak dan kewajiban masing-masing11.

9 Ibid.
10 Ibid.
11 Muhammad Abu Zahrah , Al-Ahwal al-Syakhsiyyah, (t.t: Daar al-Fikr al-Arabi, 1948),

h. 19.
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B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah sebagai kodrat alamiah dan

sunnatullah diatur sedemikian rupa, mulai ketentuan dan rukun dan syarat oleh

islam. Hal ini  dapat ditemukan sumbernya dalam al-Quran dan Hadits seperti

yang tersebut dibawah ini:

1. Surat az-Zariyat ayat 49 yaitu:






Artinya: “Dan dari segala sesuatu kami telah jadikan berpasang-pasangan,
supaya kamu mengingat kebesaranku12.

2. Surat An-Nisa, ayat 1 yaitu:














Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah yang

menciptakan kamu dari seseorang diri dan dari padanya Allah
menciptakan istri dan dari padanya pula Allah
memperkembangkan laki dan perempuan yang banyak”13.

3. Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:






12 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1976),
h. 862.

13 Ibid, h. 114.
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya
diantaramu rasa dan kasih dan sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum
yang berfikir14.

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menikah dan melarang

keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik r.a berkata:

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami

membujang dengan larangan yang keras”. Beliau bersabda:

عن عبد اهللا بن مسعود رضى اهللا عنه قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معشر الشبا ب من 
استطع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه با لصوم فانه له 

}متفق عليه{وجاء 

Artinya: “Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata: Rasulullah
SAW bersabda pada ami: “Wahai generasi muda, barang siapa
di antara kamu teelah mampu berkeluarga hendaknya iya kawin,
karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara
kemaluan. Baraang siapa belum mampu hedaknya berpuasa,
sebab ia dapat mengendalikan”. (HR. Muttafaqun’alaih)15.

تزوجوا الودود الولود فاين مكاثر بكم االءنبياء يوم القيمة

Artinya: “Nikahilah perempuan yang banyak akan berbangga dengan
banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”.

14 Ibid, h. 643.

15 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), Cet.
ke-1, h. 804.
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Hadits anak dan penyayang. Karena aku Riwayat Ahmad dan
dishahihkan oleh Ibnu Hibban16.

16 Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 2, h. 219.
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C. Rukun dan Syarat Nikah

Dalam pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Maka

pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah.

Pengertian rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada

ruangan,tiang, penyangga dan penegak bangunan,dan secara bahasa arab juga,

rukun juga bermakna:

اجلا نب االقوء واالمر العظيم 
Artinya: “Sisi yang lebih kuat dan lebih utama”

Sedangkan secara istilah , rukun sering didefenisikan sebagai:

ما ال وجود لذلك الشىء اال به 
Artinya: “Apa yang membuat sesuatu tidak aka nada kecuali dengannya”

Maksud adalah bahwa yang disebut sebagai rukun itu adalah pokok

dari sesuatu diman sesuatu itu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak

terdapat. Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian

utama dalam suatu akad nikah, yang apabila utamanya itu tidak terdapat maka

pernikahan itu tidak sah17.

Sedangkan pengertian syarat adalah sesuatu yang harus ada pada

saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun

sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak

terpenuhi18. Meski syarat itu ada belum tentu sesuatu itu menjadi terwujud

atau tidak terwujud secara zatnya. Rukun menurut Mahmud Yunus adalah dari

17 Abdul Aziz Muhamm Azzam, Fikih Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 59.
18 Ibid, h. 96.
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hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad

berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal19.

Menurut  Kompilasi hukum Islam rukun itu ada 5 (lima) yaitu, calon

suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan sighot atau ijab qabul20.

1. Calon suami

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh calon suami tersebut sebagai berikut:

a. Calon suami beragama Islam

b. Terang bahwa calon suami diketahui dan tentu

c. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu

d. Tidak sedang dalam melakukan ihram

e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

f. Calon suami sudah baligh dan berakal sehat

2. Calon istri

a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan,

baik karena nasab, sesusuan, perkawinan atau dalam keadaan iddah.

b. Calon istri pasti orangnya, dapat dimintai persetujuannya

c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya

d. Calon istri berakal sehat, ini adalah syarat yang menentukan sah akad

nikah, karena akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak

yang belum berakal.

19 Rahmad Hakim, op.cit , h. 82.
20 Drs Ahmad Rapiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1998), ed. 1, Cet. ke-3, h. 72.
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3. Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti

penguasaan dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud

perwaliaan ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada

seorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang21.

Adapun pengertian wali secara terminologi, para ulama

memberikan defenisi-defenisi yang berbeda-beda, namun apabila

dicermati dari beberapa defenisi itu mengarah pada satu titik kesimpulan

yang saling menguatkan. Untuk lebih jelasnya, di antara defenisi-defenisi

itu adalah :

a. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh ala-mazhabi al-arba’ah

mengatakan : “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung

padanya sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia”.

b. Menurut Amir Syarifuituddin, wali dalam perkawinan itu adalah

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu

akad nikah22.

a. Macam-macam Wali

1) Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari

calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah

dengan calon mempelai perempuan23.

21 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), Cet. ke-3, h. 72.

22 Ibid.
23 Abidin Slamet, Fiqh Munakahat 1, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), h. 89.
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Wali nasab ini mempunyai kewenangan perwalian, sesuai

urutan kedudukannya yang tererat dengan calon mempelai.

Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka

sebagai keluarga terdekat.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok, urutan kedudukan

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain

berdasrakan erat tidak sesusunan kekerabatan dengan calon

mempelai wanita :

a) Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas,

yakni: Ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung

atau saudara laki-laki seayah dan keterunan anak laki-laki

mereka.

c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni

saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan

keturunan anak laki-laki mereka.

d) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek,

saudara laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki

mereka.

2) Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud disini adalah penguasa

atau petugas yang ditunjuk secara langsung secara resmi menjadi

wali dalam pernikahan24.

24 Ibid.
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3) Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqih sependapat bahwa wali dalam perkawinan

(wilayah tajwiz) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat

digolongkan menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir .

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang

langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah

perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu25.

Sedangkan wali ghairu Mujbir adalah wali yang

mempunyai hak mengawinkan tanpa izin dan ridha dari orang yang

padanya terdapat hak perwalian26.

b. Syarat-syarat Wali

Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali ialah:

 Mukallaf

Wali haruslah orang yang mukallaf (dewasa), karena orang

yang mukallaf dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam arti lain bahwa anak kecil tidak berhak menjadi wali karena

anak kecil belum bisa dikatakan mukallaf, semua amalan ibadahnya

belum bisa dia pertanggung jawabkan dalam urusan ibadah salah

satunya dalam urusan wali dalam pernikahan.

25 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2000), h. 1337.
26 Abdur Rahman al-Jaziri, op.cit, h. 28.
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 Muslim

Disyariatkan wali nikah haruslah orang Islam apabila orang

yang menika itu beragama Islam, maka tidak boleh yang menjadi

wali dari orang non Islam, kecuali orang Islam juga, hal ini

didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 28:















Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang
mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya
lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari
mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri
(siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”27.

 Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak

boleh menjadi wali. Para ulama fiqh berbeda pendapat masalah

wanita sebagai wali, Imam Malik, Syafi’i dan Hanbali berpendapat

bahwa tidak sah suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi

walinya dan tidak sah pula pernikahan apabila wanita menikahkan

dirinya sendiri (tanpa wali) 28.

27 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT. Hati Emas), h. 53.
28 Ahmad Rafiq, op.cit, h. 71.
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Sebagaimana hadits nabi:

م ال تزوج عن ايب هريرة رضى اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سل
نفسها. (رواه ابن ماجه والدار قطىن).املراة والتزوج املراة

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah SAW
bersabda:     Wanita tidak boleh mengawinkan wanita
dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya.
(diriwayatkan Ibnu Majah ad-Darqthni)29.

 Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah

pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.

Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

 Berpikiran baik

Orang terganngu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh

menjadi wali, karena di khawatir tidak akan melangkah maslahat

dalam perkawinan tersebut.

 Adil

4. Saksi

Menurut Jumhur Ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-

saksi tidak sah. Jika ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikan,

sekalipun di umumkan kepada orang ramai dengan cara lain,

perkawinannya tetap tidak sah30.

Dasar keharusan adanya saksi dalam nikah adalah:

29 Abu Bakar Muhammad, Terjemahan Subulussalam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h.
434.

30 Sayyiq Sabiq, op.cit, h. 87.



50

ال نكاح اال بوىل و شا هدي عن عاءشة قالت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:
. (رواه الدار قطىن).فان تشاجرواء, فالسلطان وىل من ال وىل لهعدل

Artinya: “Dari Aisyah, ia mengatakan, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Tidak
sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil,
bila mereka enggan (keberatan), maka penguasa adalah wali
bagi yang tidak mempunyai wali”.(HR. Darquthni)31.

Ada beberapa persyaratan untuk saksi nikah yang merupakan

rukun ini. Saksi minimal dua orang laki-laki, hadir dalam majelis

perkawinan atau dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam,

dewasa.

5. Ijab Qabul

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan

perkawinan yang datang dari pihak istri, dalam terminolgi fiqh disebut

ijab, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki menyatakan

persetujuan untuk menikahi, disebut qabul, sebagai bentuk penerimaan32.

D. Akibat Hukum Nikah

Dengan adanya pernikahan akan menimbulkan akibat baik terhadap

suami dan istri yaitu:

1. Adanya tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri untuk

menegakkan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kewajiban nafkah atas suami terhadap istri

3. Adanya keturunan

31 Al-Imam asy-Syaukani, Ringkasan Nailul Authar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h.
439.

32 Rahmat Hakim, op,cit. h. 84-85.
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4. Timbulnya kemahraman

5. Adanya hak waris mewarisi33.

Untuk terjadinya akad nikah pada suami istri haruslah memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak sudah tamyiz34

b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

c. Adanya penyataan penerimaan dari calon mempelai pria

d. Memakai kataa-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah tau

tazwij

e. Antara ijab dan qabul bersambungan

f. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

g. Orang yang berkait dngan ijab qabul tidak sedang dalm ihram haji atau

umroh

h. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang, yaitu:

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau

wakilnya, dan dua orang saksi35.

Didalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang

dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah

sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk

nikah, Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur36.

33 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. ke-4, h. 47.
34 Sayyid Sabiq, op,cit. h. 53.
35 Ahmad Rafiq, op,cit, h. 72.
36 Sayyid Sabiq, op,cit.h. 55.
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E. Larangan Zina dan Kemudaratannya

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena ia

merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis.

Selain itu pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri untuk

mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung. Seperti kita

ketahui Islam telah menetapkan cara terbaik untuk menyalurkan kebutuhan

biologis, tapi pada saat yang sama ia melarang ummatnya untuk menyalurkan

itu dengan cara yang tidak benar. Islam juga melarang ummatnya untuk

merangsang isting seks dengan segala cara. Hal itu agar isting itu tidak keluar

dari jalan yang telah ditetapkan. Karena itu pula Islam melarang ummatnya

untuk melakukan pergaulan bebas antar lawan jenis37.

Zina ialah persetubuhan yang terjadi tanpa didasari pernikahan yang

sah dan juga subhat atau kerancuan. Secara garis pengertian ini disepakati

oleh ulama38.

Sebagaimana kita ketahui, zina merupakan perbuatan yang dapat

menghancurkan pundi-pundi kehidupan rumah tangga, sekaligus faktor

penyebab kerusakan moral. Zina termasuk salah satu bentuk pelanggaran

terhadap undang-undang yang berlaku sehingga apabila hal itu dilakukan,

maka pelakunya patut mendapatkan sanksi yang paling keras. Zina

merupakan perbuatan yang membahayakan, serta dapat menimbulkan banyak

kejahatan dan tindakan kriminal lain.

37 Sayyid Sabiq, loc.cit, h. 231.
38 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Dar al-Fikr,595 H), h. 324.
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Zina secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam

pengertian istilah adalah hubungan jelamin di antara seorang laki-laki dan

perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan39.

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu

melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan kemaluan pada

kemaluan wanita yang dinyatakan haram, bukan karena subhat, melainkan

atas dasar syahwat40.

Dalam Syari’at Islam tidak hanya zinanya yang diharamkan,

melainkan jalan-jalan yang ditempuh untuk terwujudnya perbuatan itu pun

diharamkan. Berdasarkan Q.S al-Isra’ ayat 32.





Artinya: ”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk41.

Bahkan berkhalwat saja antara dua orang yang berlainan jenis yang

bukan muhrimnya sangat dilarang oleh nabi, sebagaimana yang di ungkapkan

oleh Ibnu Abbas riwayat Bukhari sebagai berikut:

عن ابن عباس رضى اهللا عنه قال : قال رسول اهللا : الخيلون احدكم بامراة اال مع زى 
)حمرم (رواه البحارى

Artinya: “Janganlah kamu berkhalwat (bersepi-sepi) antara satu dengan yang
bukan muhrimmu42.

39 Zainuddin Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 106.
40 Ibid
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Syamil Cipta

Media, 2004), h. 406.
42 Al-Imam Abu Abdullah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah, Bardin

Zaidul, Bukhari al-Jakfi, Shahih Bukhari, (Qahirah: Darul Fikri, 1994), h. 194.
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Pengertian zina sebagai perbuatan hubungan seks antara pria dan

wanita ini mempunyai batas syarat-syarat tertentu dan tidak sama dengan

hubungan seks dan disahkan oleh hukum (suami istri). Adapun syarat-syarat

agar hubungan seks itu dinamakan zina, yaitu:

1. Ada keinginan dari kedua belah pihak

2. Diwujudkan dalam persetubuhan

3. Memasukkan kemaluan pria pada kemaluan wanita sampai batas optimal

4. Kedua-duanya bukan suami istri (pria wanita yang diharamkan)43.

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka perbuatannya

disebut perzinahan, dan terhadap pelakunya sanksi hukum. Jadi zina akan

mendapatkan sanksi hukum kalau dilakukan oleh dua orang yang berlainan

jenis kelamin yang memenuhi syarat-syarat larangannya. Selanjutnya ada dua

macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya baik

yang sudah menikah maupun yang belum menikah tiap-tiap mereka sudah

ada ketentuan hukum atas perbuatan yang mereka lakukan yaitu44:

1. Muhsan adalah suatu zina yang dilakukannya oleh orang yang sudah

baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur secara sah dengan

orang lain yang berlainan jenis kelaminnya (yang sudah pernah kawin).

2. Ghairu Muhshan adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang

belum pernah melangsungkan perkawinan sah. Maksudnya hubungan

seks yang dilakukan oleh pria dan wanita itu kedua-keduanya tidak

43 Abdul Djamali, Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 190.

44 Sayyid Sabiq 2, op.cit, h. 237.
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memenuhi syarat-syarat muhshan (yang belum pernah kawin). Fuqaha

sepakat bahwa hukuman perawan yang berzina adalah hukuman

cambukkan, hukuman bagi prilakunya berupa dera sebanyak 100 kali.

Baik itu diberikan kepada bujang maupun perawan yang melakukan

perbuatan haram itu45. Sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nur

ayat 2:
















Artinya: ”Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dari mereka seratus kali deraan, dan
janganlah kamu dikalahkan dalam (menjalankan) agama Allah
oleh kasihan mereka berdua, jika (benar) kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian, dan adzab mareka itu hendaklah
disaksikan oleh segolongan dari mukmin46.

Selain ayat tersebut di atas terdapat pula didalam hadits Nabi yang

mengatakan sebagai berikut:

عن عبا دة بن صمد قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : خزوا عىن , خزوا عىن,
قد جعل اهللا هلن سبيالاليكر بلبكر جلدة ما نة ونفي سنة والشيب بالشيب جلدة مانة 

والرجم باحلجارة (رواه البحارى)
Artinya: “Terimalah dariku, terimalah dariku, terimalah dariku, Allah telah

memberi jalan kepada mereka wanita-wanita gadis, jilid seratus

45 Ibid, h. 237.
46 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Thaha Putra,

1989),h. 351.
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kali dan diasingkan selama satu tahun, dan janda (orang yang
telah pernah kawin) dijilid status kali dan dirajam dengan batu
47.

Sanksi terhadap para pelaku zina demikian berat, mengingat

dampak negatif yang timbulkan akibat perbuatan zina, baik terhadap diri,

keluarga dan masyarakat. Diantara dampak negatif, yaitu sebagai berikut:

1. Penyakit seperti virus HIV Aids, penyakit gonorchoe atau syphilis,

merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut

berjangkit melalui hubungan kelamin. Di beberapa Negara, terutama

Negara-negara yang mentolerir, paling tidak memberikan peluang

kepada para warganya melakukan perzinaan, termasuk Indonesia telah

dirisaukan dengan isu mewabahnya penyakit yang kelamin yang

membahayakan.

2. Perbuatan zina, menjadikan seorang enggan melakukan pernikahan

sehingga dampaknya negatifnya cukup komplek, baik terhadap kondisi

mental maupun fisik seseorang.

3. Keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang lantaran salah satu

pihak, yaitu suami istri telah mengadakan hubungan dengan lawan

jenisnya yang bukan suami istrinya yang sah. Ketidak puasan dalam

pemenuhan kebutuhan seksual antara suami istri besar kemungkinan

menimbulkan ketidak harmonisan hubungan dalam keluarga.

4. Zina dapat merusak dan menghancurkan tatanan keluarga dan

memutuskan hubungan suami istri. Zina merupakan penyajian

pendidikan yang sangat buruk baik anak-anak sehingga dari hal itu, bisa

47 Al-Imam Abu Abdullah, op.cit, h. 212.
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jadi anak-anak akan menjadi anak gelandangan, penyimpangan

terhadap aturan adat dan tindakan kriminal.

5. Zina dapat menyebabkan putusnya keturunan (nasab), serta dapat

menyebabkan ketidaktepatan dalam hal pemberian atau pewarisan

harta.

6. Zina merupakan hubungan sesaat yang ketika hubungan itu berakhir

maka tidak ada administrasi apa pun yang harus diselesaikan48.

Perbuatan zina mempunyai hubungan kuat menjadikan seorang

pria atau wanita tidak berketurunan, lantaran menolak kehamilan. Data

statistik menunjukkan bahwa salah satu penyebab kematian bayi adalah

akibat dibunuh oleh ibunya, lantaran ia tidak tahan menderita tekanan

moral. Bahkan ada diantara wanita yang bunuh diri lantaran hamil,

sedangkan ia tidak mempunyai suami.

Pernyataan diatas bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan dosa

yang mempunyai efek yang sangat luas, baik terhadap diri sendiri,

keluarga, maupun terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu

perbuatan zina memang dikecam dalam masyarakat karena dapat merusak

lingkungan masyarakat secara luas.

48 Sayyiq Sabiq, op.cit, h. 232.


