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BAB II
TINJAUAN TENTANG NIKAH MUT’AH

A. Nikah

1. Pengetian Nikah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian

perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal

dari kata “kawin” yang berarti “nikah.”1 Kata ini adalah bentuk mashdar dari kata

“Nakaha-yankihu-nikah” ( ح  نكح -نك اح-ی نك ) yang asal mula artinya adalah

“bersetubuh” (وطء ع)”dan “berkumpul (ال 2.(الجم Hal ini senada dengan pendapat

beberapa ulama Fiqh, yang memberikan arti dasar kata “Nikah” dengan makna

yang sama dan menambahkannya dengan makna “memasukkan dipakai dalam

pengertian bersetubuh” 3.(الدخول)

Dalam tinjauan Ulama Tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Quran ada dua

kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja dan kata (زوج)

derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha ( حنك ) dan kata

1WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1985,
hlm. 676. M. Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia  Edisi Revisi, Difa
Publisher, Jakarta, 2000, hlm. 211.

2Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta
: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 1461.

3Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
36. Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, Subul al-Salam, (Bandung : Maktabah Dahlan
tt), Juz III, hlm. 109.
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derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.4 Yang dimaksud dengan nikah

dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad ) perkawinan. Lebih jauh

dalam al-Qur’an, istilah perkawinan yang biasa disebut dengan نكاح dan

.QS) (perjanjian)میثاق al-Nisa’ ; 3 dan al-Nur ; 32 dengan kata mitsaq dalam QS.

al-Nisa’ ; 21). Nikah ada yang mengartikan sebagai إتفاق ittifaq (kesepakatan) dan

محالطت mukhalathat (percampuran),5 dan ada pula yang mengartikan dengan arti

sebenarnya bahwa nikah berarti .”dham” (menghimpit), atau “menindih“ضام

Sementara arti kiasan nikah berarti وطء “wathaa” (setubuh) atau “aqad”

(mengadakan perjanjian pernikahan).6 Dalam pemakaian bahasa sehari-hari

perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang

sebenarnya.

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut

arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu

Hanifah memakai arti “setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan

perjanjian perikatan.”7 Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan

pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, maka

4Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, Mu’jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim,
(Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 332-333 dan 718. Ilmiy Zaadah Faidhullah al-Husniy al-
Maqdisiy, Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur’an, (Indonesia : Maktabah Dahlan,tt), hlm. 274.

5Raghib al-Isfahaniy, Mu’jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Dar al-Fikr,
Beirut, 2007), hlm. 526. Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, Jakarta, (Gema Insani
Pers, 1994), hlm.  98.

6Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut, Dar al-Fikri, 1974), hlm.
11.

7Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, al-Maktabah al-
Tijariyyah, Mesir, 1969, hlm. 1-2.
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“nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai dari

pada “nikah” dengan arti “setubuh.”8 Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Abu Ali

mengenai arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah : Dia menjawab ,(نكح المرأة)

فرقت العرب في االستعمال فرقاً لطیفاً حتى ال یحصل 
االلتباس، فإذا قالوا : نكح فالن فالنة : أرادوا أنھ تزوجھا 

تھ، لم یریدوا وعقد علیھا، وإذا قالوا : نكح امرأتھ أو زوج
غیر المجامعة، ألنھ إذا ذكر أنھ نكح امرأتھ أو زوجتھ فقد 

استغنى عن ذكر العقد، فلم تحتمل الكلمة غیر المجامعة
“Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang
berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak
menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan
fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan
seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha
imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.”9

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang

dikemukakan oleh Ulama Fiqh bermakna demikian.10 Oleh karena itulah al-

Karkhi sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud

dengan nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan.11 Dengan demikian

bahwa sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an kata nikah dengan

8Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta,
1996, hlm. 12.

9Fakhr al-Din al-Raziy, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), Mu’assah al-Risalah, Beirut, tt,
Juz III, hlm. 289.

10Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’, Dar al-Fikr, Beirut,  tt., Juz II, hlm. 115.
Taqiyuddin, loc. cit. Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, Awn al-Ma’bud ‘An Syarh Sunan Abu
Dawud, Dar al-Im al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hlm. 39.

11Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, Maktabah Dar al-Salam, Kairo, 2007, Juz I, hlm.
285.
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arti wati’(وط karena al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah ,(ال

tersebut termasuk gaya bahasa yang halus.12

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda,

tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

redaksionalnya berbeda.13 Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan nikah sebagai

berikut :

ُن إبَاَحةَ َوْطٍء بِ أَنَّ النَِّكاحَ  لَْفِظ إْنَكاٍح أَْو تَْزِویٍج أَْو َعْقٌد یَتََضمَّ

14تَْرَجَمتِھِ 

Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri

dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.

Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai berikut :

ُجلِ ْقٌد یُفِیدُ عَ َ◌نَّ النَِّكاحَ أ ِمْن اْمَرأٍَة لَْم یَْمنَْع ِحلَّ اْستِْمتَاعِ الرَّ
15ِمْن نَِكاِحھَا َمانٌِع َشْرِعيٌّ 

Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan

syara’.

12Taqiyuddin, loc. cit.
13al-Syarbaini, loc. cit.
14Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Risalah, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal.

161. al-Imam al-Syafi’y, al-Umm, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz II, hal. 120, Juz VII, 163.
15Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnathi al-Syatibiy, al-

Mufafaqat, Dar al-Ilm al-Malayin, Beirut, tt, Juz II, hal. 220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin,
Risalat al-Ushul min al-Ilm al-Ushul, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz I, hal. 74. Muhammad bin Ismail bin
Shalah al-Amir al-Kahlani al-Shan’aniy, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram., Beirut, Dar al-Fikr,
tt, Jilid IV,  hlm. 4.
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Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang

dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang

semakna dengan itu.16 Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak

diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna

halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama

Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak

adanya halangan syara’ untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu

bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi

mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.17

2. Hukum dan Azas Perkawinan

Hukum aqad nikah dalam tinjauan Islam, sebagaimana ditulis oleh

Ibrahim al-Jamal, dapat menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram

tergantung kepada sebab-sebab atau alasan yang menjadi latar belakang

perkawinan tersebut, yaitu :

1) Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : (1) Siap dan mampu

menjalankan keinginan biologi dan (2) Siap dan mampu melaksanakan

tanggung jawab berumah tangga.

16Abu Abdillah al-Qurtubiy, al-Jami’u Li Ahkam al-Qur’an, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz  XIV,
hlm. 16.

17Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, Dar al-Ilm al-
Malayin, Beirut, tt, Juz V, hal. 450-451.
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2) Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat,

untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat,

juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab

dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur : 33 :

ُ ِمْن فَْضلِِھ  َوْلیَْستَْعفِِف الَِّذیَن َال یَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى یُْغنِیَھُُم هللاَّ
ا َملََكْت أَْیَمانُُكْم فََكاتِبُوھُْم إِْن َعلِْمتُْم  َوالَِّذیَن یَْبتَُغوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

اُكْم َوَال  ِذي آَتَ ِ الَّ اِل هللاَّ ْن َم وھُْم ِم ًرا َوآَتُ یِھْم َخْی وا فِ تُْكِرھُ
اِة  َرَض اْلَحیَ وا َع نًا لِتَْبتَُغ فَتَیَاتُِكْم َعلَى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِھِھنَّ َغفُوٌر َرِحیمٌ  ْنیَا َوَمْن یُْكِرھُّنَّ فَإِنَّ هللاَّ .الدُّ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan 1038berikanlah kepada mereka
sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan
janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan
pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu
hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). 24

3) Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan

menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan

tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi,

tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam

berumah tangga.

24Tim Penterjemah Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-Mukarramah :
Khadim al-Haramayn, 1991), hlm. 354.
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4) Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada

pasangannya juga keturunannya.24

Perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam mempunyai beberapa segi di

antaranya :

a. Segi ibadah ; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan

perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah

menyempurnakan sebahagian dari agama. Rasullah mencela dengan keras

para sahabat yang ingin menandingi ibadatnya dengan cara ; berpuasa setiap

hari, bangun setiap malam untuk bertibadat, hidup menyendiri dan tidak akan

kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana

dalam sabdanya :

َعْن أَنٍَس أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم 
رِّ  َسأَلُوا أَْزَواَج النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم َعْن َعَملِِھ فِى السِّ
ُج النَِّساَء. َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ آُكُل اللَّْحَم.  فَقَاَل بَْعُضھُْم الَ أَتََزوَّ

َ َوأَْثنَى َعلَْیِھ. َوقَالَ  بَْعُضھُْم الَ أَنَاُم َعلَى فَِراٍش. فََحِمَد هللاَّ
فَقَاَل  َما بَاُل أَْقَواٍم قَالُوا َكَذا َوَكَذا لَِكنِّى أَُصلِّى َوأَنَاُم َوأَُصوُم 

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِى فَلَْیَس ِمنِّى .25َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ

Bersumber dari Anas ra., bahwasanya ada sekelompok Sahabat bertanya
tentang para isteri Nabi, beliau bersabda, ”Demi Allah, sesungguhnya aku
benar-benar orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah dan
orang paling taqwa di antara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa,
berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur dan aku mengawini

24Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh
Anshari Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa’, 1991), hlm. 329.

25Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, Shaheh Muslim, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), Juz IV, hlm. 129.
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wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia
termasuk (umat) ku”. (HR. Jama’ah).

b. Segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (mitsaqan

ghalizhan) (QS. al-Nisa’; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat

dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan

akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi

suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika

terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-

alasan kuat.

c. Segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa

saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

Karena itu Rasulullah SAW., melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan

tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan

melenyapkan umat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah bersumber dari

Sa’id bin Utsman bin Mazh’un :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَىلَ َعْن َسْعٍد قَا ِ َصلَّى هللاَّ لَقَْد َردَّ َرُسوُل هللاَّ
26ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التَّبَتَُّل َولَْو أَِذَن لَھُ َالْختََصْینَا

Bersumber dari Sa’ad bin Abi Waqas ra., sesungguhnya Rasulullah

SAW., telah mematahkan pendapat Utsman bin Mazh'un untuk al-

26Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'iy al-Qazwini, Sunan Ibn Majah,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz, hlm.
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Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta), sekiranya boleh maka

kami akan melakukannya. (HR. Ibnu Majah).

Penjelasan tentang azas perkawinan dalam hukum Islam, di mana seorang

laki-laki boleh berpoligami27 (menikahi perempuan lebih dari satu orang)

dijelaskan dalam QS. al-Nisa’ ayat 3:

َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن 
النَِّساِء َمْثنَى َوثَُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو 

.َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَالَّ تَُعولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang
istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa’ : 3). 28

Asbab al-nuzul QS. al-Nisa’ ayat 3 tersebut terkait seorang wali

pengampu yang di bawah pengampuannya ada seorang wanita, di mana wanita

itu memiliki harta yang cukup, dan paras yang cantik pula. Kemudian dinikahilah

anak tersebut, dengan tujuan mengambil hartanya. Kemudian Aisyah ditanya

para sahabat, ”kenapa seperti itu” apa maksud dari ayat itu? Aisyah menjawab,

”Di zaman jahiliyah dulu itu ada Kebiasaan kalau seorang walin pengampu

27Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu polu dan
gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan banyak. Dalam
teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari
seorang isteri. Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia, ( Bandung : Alumni, 1998), hlm. 79-80.

28Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 77.
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memiliki pengampuan anak-anak perempuan atau laki-laki, tetapi perempuan ini

menarik hatinya dan hartanya, dia berkecenderungan untuk menikahinya dengan

maksud mengambil hartanya atau mengurangi hak anak yatim.28

Dari penjelasan QS. al-Nisa’ di atas dapat diikuti beberapa pendapat

tentang prinsip perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam yang pada

dasarnya bisa ditarik 2 garis besar yaitu : (1) Ayat di atas menjelaskan seorang

laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang perempuan (poligami) namun

demikian baik al-Quran maupun hadis membatasi sampai empat perempuan

meski dalam suatu riwayat nabi SAW semasa hidupnya telah menikahi 9 sampai

13 perempuan,29 dan (2) Pendapat kedua yang menyatakan bahwa ayat di atas

meski menyebut poligamai namun pada asasnya perkawinan dalam Islam adalah

monogami (seorang laki-laki beristeri satu perempuan) sementara poligami

dianggap sebagai pengecualian dengan syarat laki-laki tersebut yang akan

menikahinya dapat berlaku adil kepada semua isteri-isterinya.30 Perdebatan

tentang poligami dan monogami akan terus dilakukan oleh umat Muhammad

SAW karena menyangkut berbagai keinginan dan kepentingan serta alasan-

28Achmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta : FH UII , 1998), hlm. 3.
29Prinsip inilah yang seringkali terlewatkan olehpara ulama. Padahal jika saja ayat yang

membolehkan untuk poligami tersebut dibaca dan dipahami secara utuh, maka sungguh Al-Qur’an
menganjurkan untuk monogami. Itulah moral yang sebenarnya ingin dibangun oleh al-Qur’an. Para
ulama mungkin lupa bahwa pesan-pesan al-Qur’an dibangun mengiringi tradisi dan budaya masyarakat
di zamannya. Ibid.

30Berkaitan dengan Poligami ini menurut Mahmoud Sjaltout, ada dua aliran, yaitu; yang
tradisional berpendapat bahwa Perkawinan (hokum) Islam itu normaliter bersifat poligami, monogamy
merupakan kekecualian.Juga pendirian mazhab-mazhab Sunny. Mahmud Syaltout, al-Islam Aqidah
wal Syari”ah, Terj. Bustami A.Gani dan Hamdani Ali, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm. 155.
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alasan yang dikemukakan oleh masing-masing. Bagi yang menghendaki

Poligami, dipandang sebagai jalan keluar bagi pemecahan masalah-masalah

sosial yang timbul dalam kenyataan kemasyarakatan.31 Namun demikian pada

dasarnya urusan perkawinan ini diserahkan kepada umat Islam untuk melakukan

atau tidak melakukannya sepanjang memenuhi aturan-aturan dan menghindari

larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.

Di Indonesia praktek poligami telah berjalan sebelum agama Islam datang

dan tersebar. Sistem Poligami merupakan lembaga yang dibenarkan oleh Hukum

Keluarga baik dalam stelsel Unilateral maupun dalam stelsel Parental.

Kedatangan agama Islam memberi kepastian hukum yang menjamin anak-anak

yang dilahirkan sebagai keturunan yang sah dari lembaga perkawinan poligami.32

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 3 ayat 1 dan 2 pada dasarnya

perkawinan menganut asas monogami. Seorang pria hanya boleh mempunyai

seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Hanya

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan pengadilan dapat

mengijinkannnya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun

demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun

hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan

apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

31Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (London, 1955), hlm. 453.
32M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun1974,

(Medan : Zahir Trading Co, 1975), hlm. 24.
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dijabarkan melalui PP 9/1975 Pasal 40-44. Dalam KHI juga menjelaskan, dalam

hal seorang suami beristeri lebih satu orang harus mendapat persetujuan isteri

(Pasal 55-59).33

Merujuk pada penjabaran syarat dan ketentuan poligami pada Undang-

undang Perkawinan memang ada kesan bahwa untuk melakukan perkawinan lagi

pada kedua dipersulit. Ketentuan yang mempersulit perkawinan untuk kedua dan

seterusnya itulah yang memicu munculnya perkawinan siri bagi seorang suami

yang akan memperisteri lagi. Bandingkan dengan ketentuan dalam Hukum

Perkawinan Islam yang tidak mempersoalkan hal-hal yang prinsip kecuali bisa

berlaku adil. Bahkan untuk meminta ijin isterinyapun seperti yang ditentukan

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak

ditemukan dalam Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, meskipun menganut asas monogamy, tetapi membuka kemungkinan

bagi seorang suami untuk berpoligami dengan syarat harus mendapat izin dari

Pengadilan Agama dengan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

(1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, (2) Istri
mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
(3)Istri tidak dapat melahirkan keturunan, (4) Ada izin dari istri pertama,
dan (5) Ada kepastian bahwa suami mampu menjalin keperluan-
keperluan hidup pada istri dan anak-anaknya.34

33Hazairin, op. cit., hlm. 13..
34Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5, dan Kompilasi Hukum

Islam Buku I Tentang Perkawinan, Bab IX  Pasal 56-58.
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3. Syarat dan Rukun Nikah/Perkawinan

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi

syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam.35 Yang dimaksud syarat

ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk

hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak

dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.36 Yang dimaksud dengan rukun dari

perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah

satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Beberapa syarat sah

sebelum dilangsungkannya perkawinan adalah:

1) Perkawinan yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan

yang termaktub dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221 (tentang perbedaan

agama) dengan pengecualian khusus laki-laki Islam boleh menikahi wanita

ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).37

2) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang keduanya telah akil

baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut Hukum Perkawinan Islam akan

berbeda dengan menurut peraturan perundan-undangan di Indonesia.

3) Adanya persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh

dipaksakan.

4) Adanya wali nikah (untuk calon pengantin perempuan) yang memenuhi syarat

35Sayuti Thalib, op. cit., hlm. 125.
36Soemiyati, op. cit., hlm. 30.
37Moh. Idris Ramulyo, op. cit., hlm. 50.
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yaitu; laki-laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat,dan berlaku adil.33

5) Adanya dua orang saksi yang beragama Islam,dewasa, dan adil

6) Membayar Mahar (mas kawin) calon suami lepada calon isteri berdasar QS.

al-Nisa’ ayat 25.

7) Adanya pernyataan Ijab dan Qabul (kehendak dan penerimaan).34

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

1) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan pihak-pihak

yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan

perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya

perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya. Beberapa syarat itu

diantara imam madzhab berbeda pendapat baik madzhab Syafi’i dan Maliki,

serta Jumhur Ulama.35

2) Adanya wali ; Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau

perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk

seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang

diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah

rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum

33Ahmad Mawardi, Hukum Perkawinan Dalam Islam, ( Yogyakarta : BPFE, 1984), hlm. 10.
34Abu Zahrah, Fiqh Islam, (Kairo : Dar al-Manar, tt), hlm. 336.
35Menurut Ulama Syafi’iyah, rukun nikah ada lima, yaitu : (1) Calon mempelai laki-laki, (2)

Calon mempelai perempuan, (3) Wali, 4) Dua orang saksi, 5). Sighat akad nikah. Abu Yahya Zakariya
al-Anshari, Fath al-Wahab, (Beirut : Dar al-Fikri, tt), Juz II, hlm. 34.
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mukallaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.36

3) Adanya dua orang saksi Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun

perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak

sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai

kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan isteri. Misalkan terjadi

tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah

keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.37

4) Adanya sighat aqad nikah. Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan

yang diucapkan oleh calon suami atau calon isteri. Sighat aqad nikah ini

terdiri dari “ijab” dan “qabul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri,

yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang maksudnya bersedia

dinikahkan dengan calon suaminya. Qabul yaitu pernyatan atau jawaban

pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon isterinya menjadi

isterinya.38 Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih

ada hal yang dianjurkan dipenuhi sebagai kesempurnaan perkawinan, yaitu

acara walimah al-ursy (pesta perkawinan).

36Menurut Ulama Maliki rukun nikah ada lima, di antaranya : (1) Wali dari pihak perempuan,
(2) Mahar (Mas Kawin), (3) Calon mempelai laki-laki, (4) Calon mempelai perempuan, (5) Sighat
akad nikah.. Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 47-48.

37Imam Syafi’i menjelaskan “Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil,
apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah bathal, saksi-saksi tersebut
adalah saksi-saksi yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi
tidak bisa dijamin keadilannya. Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, ( Beirut : Dar al-Fikr, tt).
Jilid III, hlm. 24.

38Muhammad Muqhniyah, Pernikahan Menurut Hukum Perdata Dari Lima Mazhab ; Ja’fari,
Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, (Yogyakarta : Kota Kembang, 1978), hlm. 7.
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Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal

2 disebutkan bahwa : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.39 Ketentuan dari

pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

1975. Pasal-pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya,

antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13. Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut

mengatur tatacara perkawinan, (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (3) Dengan

mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan

kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan

dihadiri oleh dua orang saksi.

Berkaitan dengan itu diuraikan dalam KHI yaitu; Pasal 4 disebutkan;

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan

pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan untuk menjamin ketertiban dan dilakukan oleh PPN

(Pasal 5&6), akta nikah dan itsbat nikah (Pasal 7). Rukun perkawinan ádalah;

calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul (Pasal 14

39Undang-Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, yang menghormati secara penuh
adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan Yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Hazairin,
Tinjauan Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ( Jakarta : Tintamas,
1986), hlm. 1.
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sampai Pasal 29). Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon

mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah

pihak (Pasal 30 sampai Pasal 38). Larangan Perkawinan karena beberapa sebab

(Pasal 39-44). Bila dicermati dari penjabaran KHI di atas lalu dibandingkan

dengan uraian menurut Hukum Islam sebelumnya maka dijumpai adanya

perbedaan dalam hal pencatatan perkawinan.40 Hukum Perkawinan Islam tidak

mengharuskan suatu perkawinan dicatat oleh lembaga negara sementara dalam

Hukum Perkawinan Indonesia Perkawinan harus dilakukan dan dicatat oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA)

tempat domisili Calon pengantin akan melangsungkan Perkawinan. Bila suatu

perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai

kekuatan hukum (tindakan administratif).

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan,

yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat

banyak mengandung hikmah dan manfaatnya.41 Abbas al-Mahmud al-Aqqad

mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan

yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih

sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada

40Hasymy, Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 176.
41Tim Penyusun Depag RI, op. cit., hlm. 1329.



38

perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.42

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya

ke muka bumi. Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan :

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di
mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh
karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia
sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan
manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di
tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia
secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Oleh karena itu, demi
memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat
mutlak bagi kemakmuran bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan
rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya.
Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu
tangan-tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah
mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu
perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi
tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi
dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui
perkawinan sangatlah penting.43

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan, di antaranya

adalah  : (1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar,  (2) Cara paling

baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah,

(3)Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, (4) Memupuk rasa tanggung

jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi

motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang

menjadi tanggung jawabnya, (5) Membagi tanggung jawab antara suami dan

42Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), hlm.
101.

43Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu (Filsafah dan Hikmah Hukum
Islam), Terjemahan Oleh Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, (Semarang: Asy-Syifa, 2000), hlm. 102.
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isteri, yang selama ini mungkin hanya  dipikul oleh masing-masing pihak,

(6)Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi semakin kuat

dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, dan

(7)Memperpanjang usia.44

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa

adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan

manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui

perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran

seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu,

ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak

tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT

dalam firman-Nya:

ا َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَ 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  .َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir” (QS. al-Rum :
21 ).44

Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda :

44Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Terjemahan
(Semarang: Asy-Syifa, 1999), hlm. 665.

44Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 406.
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ِ أَنَّ النَّبِىَّ  صلى هللا علیھ وسلم َرأَى - َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
إِنَّ َخَل َعلَى َزْینََب فَقََضى َحاَجتَھُ َوَخَرَج َوقَالَ اْمَرأَةً فَدَ 

اْلَمْرأَةَ تُْقبُِل فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن َوتُْدبُِر فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن 
فَإَِذا أَْبَصَر أََحُدُكُم اْمَرأَةً فَْلیَأِْت أَْھلَھُ فَإِنَّ َذلَِك یَُردُّ َما فِى 

45نَْفِسھِ 

Bersumber dari Jabir bin Abdullah…dan beliau bersabda, “Wanita itu
(dilihat) dari depan selalu menggoda, dari belakang juga demikian.
Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah
(salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan
jiwanya.” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan

ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah

tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon

istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga

berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya

(kafaah).46 Sementara ini, menurut kebanyakan orang tujuan perkawinana ialah

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Anggapan itu

bukanlah merupakan tujuan perkawinan yang sempurna menurut Islam, sebab

masih ada tujuan perkawinan  yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam,

di antaranya :

45Imam Muslim, op. cit., Jilid II, hlm. 11. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-
Turmudziy, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), Juz IV, hlm. 464. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-
Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz I, hlm. 653.

46Ibrahim Muhammad al-Jamal, op. cit., hlm. 395.
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a. Untuk melanjutan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus

cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk

umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan

firman Allah :

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَ  ُكْم ِمْن َوهللاَّ
أَْزَواِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل 

ِ ھُْم یَْكفُُروَن  یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ
Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan

memberimu rizki dari yang baik-baik. (QS. al-Nahl : 72).47

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھصلى هللا علیھ وسلم 
ُجوا یَأُْمُر بِاْلبَاَءِة َویَ  ْنھَى َعِن التَّبَتُِّل نَْھیاً َشِدیداً َویَقُوُل  تََزوَّ

اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِنِّى ُمَكاثٌِر األَْنبِیَاَء یَْوَم اْلقِیَاَمِة 
Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
memerintahkan (umatnya) untuk menikah dan melarang membujang
dengan larangan yang keras dan beliau bersabda,, Nikahilah  wanita yang
dapat memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga
sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak  dibandingkan nabi-nabi
lain di akhirat kelak. 48

47Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 274.
48Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz

XXVI, hlm. 481. Abu Dawud, op. cit., Juz I, hlm. 625. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib
bin Ali bin Sinan bin Bahr al-khurasani al-Qadi al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
Juz VI, hlm. 65.
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Banyaknya jumlah keturunan mempunyai dampak positif, secara umum dan

khusus. Sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk

memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan iming-iming melalui

pemberian upah bagi orang yang beranak banyak.

b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebapakan, sehingga tumbuh saling

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT :

ْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسكُ 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم  َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

یَتَفَكَُّرونَ 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir. (QS. al-Rum :
21 ).49

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

ِ صلى هللا علیھ وسلم  یَا  ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ
ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َمْعَشَر الشَّ
ْوِم فَإِنَّھُ  لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

50لَھُ ِوَجاءٌ 

49Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 406.
50Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shaheh al-Bukahri, (Semarang :

Maktabah Toha Putra, 2003), Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit., Juz IV, hlm. 128. al-Turmidzi,
op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hlm. 150.
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Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW telah
menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa
yang telah sanggup di antara kalian  ( lahir dan batin untuk kawin ) maka
kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan
dan memelihara  kehormatan ( kemaluan ), dan siapa yang belum sanggup
(untuk kawin), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya adalah
obat (yang dapat mengurangi syahwat).

d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian.

Sebab : perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng

pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekligus sebagai kubu

perlindungan moral bagi dirinya. Dalam hal ini Allah SWT., telah

menyatakan:

 ِ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ
َعلَْیُكْم َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم 

ُمْحِصنِیَن َغْیَر ُمَسافِِحیَن 
Dan (diharamakan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina. (QS. al-Nisa' : 24).51

Tujuan dan hikmah perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974, pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan

Yang Maha Esa.” Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok

51Tim Penterjemah Depag RI, op. cit., hlm. 82.
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perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan

kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun

material. Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selain itu, tujuan materiil yang akan diperjuangkan oleh suatu perkawinan

mempunyai hubungan yang erat sekali dengaan agama, sehingga bukan saja

mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga

mempunyai peranan penting.52 Dengan demikian, perkawinan adalah suatu

perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam haal ini perjanjian antara

seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk

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

Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.53 Berdasarkan uraian di atas

maka tujuan perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa

guna membentuk kehidupan rumah tangga.

2) Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai

dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.

3) Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan

52Lihat Pejelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
53 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW,

Hukum Islam dan Hukum Adat, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm. 6.



45

selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.

4) Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina

kehidupan keluarga.

5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.51

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hubungan antara suami dan istri berpijak pada hubungan timbul balik.

Hubungan saling menerima dan memberi. Karena itu, sering kali digunakan

istilah 'hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya, hak suami adalah

kewajiban istri'. Seorang laki-laki yang kemudian memperoleh sebutan suami,

merupakan pemimpin puncak dari struktur rumah tangga atau keluarga baru.

Suami mempunyai wewenang atau otoritas dalam membina dan mengatur rumah

tangga. Dia adalah manajer umum dari organisasi itu. Selanjutnya, seorang istri/

perempuan yang kemudian memperoleh status sebagai istri, akan memperoleh

peran sebagai manajer pelaksana dalam struktur organisasi tersebut. Kekuatan

struktur bangunan keluarga baru itu amat tergantung pada pondasinya. Agama

adalah sebaik-baik pondasi suatu struktur bangunan keluarga. Secara normatif dan

tidak langsung, seorang lelaki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah

SWT. Untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaannya serta

tidak menganiaya. Jika dirinci, kewajiban suami atas istrinya terdiri dari:

51Ibid., hlm. 6-7.
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a. Nafkah: setiap suami wajib memenuhi nafkah bagi keluarganya sesuai dengan

kesanggupannya. Namun, seorang suami dilarang memberikan nafkah secara

berlebihan, karena hal ini akan berdampak negatif. Dalam al-Qur'an telah

dinyatakan:

َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَھُ ِرْزقُھُنَّ َوِكْسَوتُھُنَّ بِاْلَمْعُروِف َال تَُكلَُّف 
نَْفٌس إِالَّ ُوْسَعھَا َال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوَال َمْولُوٌد لَھُ بَِولَِدِه 

َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثُل َذلِكَ 
"…..Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian…." (QS. al-Baqarah : 233)

b. Tempat tinggal: struktur keluarga baru yang masih menumpang di kerluarga

induk, apakah itu berada di pihak laki-laki atau perempuan, menimbulkan

banyak dampak psikologis. Lahirnya problem-problem psikologis membuat

kekuatan struktur bangunan keluarga baru menjadi mudah goyah. Sejumlah

ulama' menafsirkan, seorang suami berkewajiban memberikan papan (tempat

tinggal) bagi istrinya secara layak dan sesuai dengan kemampuannya. Di

dalam rumah itulah seorang istri mampu dengan sepenuhnya menempatkan

diri sebagai pemimpin rumah tangga. Bahkan sejumlah ulama' menafsirkan,

tidak ada seorang sauamipun boleh mengizinkan salah satu keluarganya

sendiri ikut menumpang di dalam rumahnya tanpa seizin istri.

c. Mahar: salah satu usaha Islam memperhatikan dan menghargai kedudukan

wanita. Yaitu memberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan
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maharnya kepada istri. Bukan kepada ayahnya, dan kepada orang yang paling

dekat kepadanya, karena tidak dibenarkan ikut campur atau menjamah harta

bendanya, kecuali ada izin dan kerelaannya. Pernyataan di atas sesuai dengan

firman Allah:

َوآَتُوا النَِّساَء َصُدقَاتِِھنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنھُ 
نَْفًسا فَُكلُوهُ ھَنِیئًا َمِریئًا

"Berikan mas kawin (mahar)" kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan
senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai
makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. al-Nisa' : 4)

d. Rohaniah: seorang suami wajib memberikan hak-hak istrinya secara adil,

lebih-lebih jika seorang suami berpoligami, semua istrinya harus dipenuhi

hak-haknya secara merata; dan tidak boleh membahayakannya. Jadi, bagi

suami wajib memperlakukan istrinya secara baik, sehingga dapat mewujudkan

kemesraan dan kedamain. Hal ini senada dengan firman Allah SWT:

… َِوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروف….
"……Dan pergauilah mereka (istri) dengan baik…" (QS. al-Nisa' : 19).

e. Memelihara istrinya yang sakit: perikatan agama mempunyai nilai yang utuh.

Tidak semata-mata berpijak pada cara-cara berpikir fomalistik. Seringkali

timbul persoalan dalam masalah kewajiban memelihara istri yang sakit.

Seseorang yang berpijak pada kaidah hukum formal akan berpendapat:

seorang suami tidak wajib lagi melaksanakan kewajibannya secara penuh jika
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istrinya sakit-sakitan dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya

sebagai istri secara penuh. Pandangan formalistik semacam itu tidaklah patut

dilaksanakan dalam pernikahan. Akan tetapi, selayaknya kita berpijak pada

asas 'istihsan' (prinsip moral baik). Sebab pernikahan bukan hanya

mempunyai implikasi dari sebuah kontrak seorang laki-laki dan perempuan

menurut hukum. Tapi juga menyatunya mereka dalam sebuah struktur

keluarga. Oleh karena itu, struktur keluarga yang dibangun dengan prinsip

moral agama itu tidak dapat dibatasi dengan hak dan kewajiban secara

formalitas semata. Mereka telah menyatu, baik dalam keadaaan suka maupun

duka.

f. Bersikap, berkata dan berpenampilan menyenangkan: hubungan yang berpijak

pada rasa kasih dan sayang, dibangun berdasarkan saling memberi dan

melengkapi satu sama lain. Suami tidak hanya memberi nafkah berupa

kebutuhan lahiriah, tetapi juga kebutuhan bathiniah. Kebuuthan bathiniah

yang dimaksud, bukan hanya kewajiban memberikan kepuasan seksual

semata. Melainkan juga sikap, perkataan dan penampilan sedap dalam

pandangan mata istri. Rasulullah SAW. Bersabda:

 ِ صلى هللا علیھ وسلمَعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
أَْكَمُل اْلُمْؤِمنِیَن إِیَمانًا أَْحَسنُھُْم ُخلُقًا َوِخیَاُرُكْم ِخیَاُرُكْم 

لِنَِسائِِھْم ُخلُقًا
"Dari Abu Hurairah ra., berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: orang
mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik
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akhlaqnya. Dan orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang
yang sangat baik kepada istrinya". (HR. al-Turmudzi)37

Kemudian untuk hak dan kewajiban istri atas suaminya terdiri dari:

a. Seorang istri tidak boleh menerima laki-laki lain di rumahnya, atau menerima

pemberian laki-laki lain tanpa seijin suaminya. Ia juga tidak boleh

meminjamkan atau membelanjakan harta milik suaminya tanpa kerelaan

suami. Dalam sebuah hadits, Nabi telah menyatakan:

لم :  ھ و س لى هللا علی عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا ص
ا  رتك وإذا امرتھ ا س رت إلیھ ي إذا نظ اء الت ر النس خی

أطاعتك وإذا غبت عنھا حفظتك في نفسھا
Bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda,

Sebaik-baik perempuan ialah bila engkau pandang menyengakan engkau,

bila engkau perintah ia taat kepadamu dan jika engkau tinggal di

belakang, ia menjagamu dalam hal dirinya dan hartanya".38

b. Seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa seijin suaminya dan wajib

membatasi dirinya dari segala kegiatan. Meskipun kegitan itu dilakukan demi

keuntungan rumah tangga, misalnya. Tapi jika pekerjaan yang dilakukannya

tidak mengurangi hak suaminya dan tidak merugikannya, maka suami tak ada

alasan untuk melarangnya. Begitu juga, seyogyanya suami tidak melarang

37 al-Turmudzi, op. cit., Juz V, hlm. 5.
38 Abu Dawud, op. cit., Juz V, hlm. 221. al-Thabraniy, al-Jami’ al-Shagir, Dar al-Fikr, Beirut,

tt, Juz VII, hlm. 117. al-Imam al-Hakim, al-Mustadrak ala al-Shaihayn, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz IV,
hlm. 19.
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istrinya keluar rumah untuk melakukan kewajiban kifayat tertentu yang

berkenaan dengan urusan kewanitaan (hak istri).

c. Menuntut ilmu: jika ilmu yang dituntut oleh istrinya itu menjadi

kewajibannya, maka suami wajib mengajarnya. Jika ia tidak mampu mengajar

sendiri, maka istri wajib pergi keluar mencari guru atau ke majlis ta'lim untuk

belajar agama, sekalipun tanpa ijin suaminya.

d. Seorang istri wajib berhias dan tampil menarik serta lemah lembut di hadapan

suaminya. Adalah dipandang baik dan terpuji jika istri berhias denga celak,

pacar, wangi-wangian dan bersolek untuk suami. Namun, di masa sekarang

nyaris terbalik. Seorang perempuan yang sudah bersuami pun cenderung

berhias dan bersolek saat akan keluar rumah. Dia mengenakan pakaian yang

bagus, perhiasan, bersolek dan memakai wangi-wangian. Tetapi, saat berada

di dekat suaminya justru malah tampil apa adanya. Ahmad meriwayatkan dari

Karimah binti Hamam ia berkata kepada Siti Aisyah ra.:

َر  ا َمْعَش وُل ی ةَ تَقُ ِمْعُت َعائَِش ْت َس اٍم قَالَ َعْن َكِریَمةَ بِْنِت ھَمَّ
اِب  ِن اْلِخَض َرأَةٌ َع أَلَْتھَا اْم ِھ. فََس َر اْلَوْج اُكنَّ َوقَْش اِء إِیَّ النَِّس
لى  ى ص ھُ ألَنَّ َحبِیبِ ى أَْكَرھُ اِب َولَِكنِّ أَْس بِاْلِخَض ْت الَ بَ فَقَالَ

یَْكَرهُ ِریَحھُ هللا علیھ وسلم َكانَ 
Bersumber dari Karimah binti Hamam…"Bagaimana pendapat anda,
wahai Ummul-Mu'minin tentang pemakain pacar?" jawabnya: "adalah
kekasihku Nabi SAW. Menyukai warnanya tapi membenci baunya. Dan
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beliau tidak mengharamkan kamu pakai antara dua masa haid atau setiap
waktu haid". (HR. Ahmad).39

e. Seorang istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Rasulullah

menegaskan :

نْ  ھ َع لى هللا علی ِ ص وَل هللاَّ ھ أَنَّ َرُس ى هللا عن ِ رض ِد هللاَّ َعْب
لم نْ وس ئُوٌل َع ْم َراٍع فََمْس اَل  ُكلُُّك ِذى ھِ َرِعیَّتِقَ األَِمیُر الَّ ، فَ

اِس  ى النَّ ْنھُمْ َعلَ ئُوٌل َع َو َمْس ى َراٍع َوْھ ُل َراٍع َعلَ ُج ، َوالرَّ
، َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت بَْعلِھَا تِِھ َوْھَو َمْسئُوٌل َعْنھُمْ أَْھِل بَیْ 
َو سَ ، َواْلَعْبُد َراٍع َعلَى َماِل ِه َوْھَى َمْسئُولَةٌ َعْنھُمْ َوَولَدِ  یِِّدِه َوْھ

، أَالَ فَُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل َعْن َرِعیَّتِِھ َمْسئُوٌل َعْنھُ 
Besumber dari Abdillah ibnu ‘Umar ra. Berkata saya telah mendengar
Rasulullah saw bersabda. “kamu semua adalah pemimpin dan kamu
semua bertanggung  jawab atas apa yang kamu pimpin.” Imam itu adalah
pemimpin dan bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya,
orang laki-laki (suami) itu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas
kepemimpinannya. Permpuan (istri) adalah pemimpin di dalam keluarga
suaminya dan ia bertanggung jawab yang dipimpinnya. Pembantu itu
adalah pemimpin harta majikannya, dan ia bertanggungjawab atas
pemeliharaannya. Berkata perawi, Aku menyangka bahwa Rasulullah
SAW benar-benar bersabda, “Orang laki-laki (anak) adalah pemelihara
harta ayahnya dan ia bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Kamu
semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kamu
pimpin.”40

Dalam melaksanakan kewajiban ini, seorang istri bertanggung jawab

kepada suami berikut kepada Allah SWT.  Bukan saja mengatur rumah tangga

39Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal. op. cit., Juz VI, hlm. 210. al-Imam al-Nasa’iy, Sunan al-
Nasa’iy, Dar al-Fikr, Beirut, tt, Juz VII, hlm. 142.

40Muslim, op. cit., Juz 3, hlm. 145. al-Bukhari, op. cit., Juz 1, hlm. 304 dan 431, Juz 2, hlm.
848, 901-902, Juz 3, 101, 133 dan 134. al-Turmudzi, op. cit., Juz 4, hlm. 208. al-Baihaqiy, op. cit., Juz
6, hlm. 287.
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sebaik-baiknya, berarti juga mengatur dan menjaga harta kekayaan suaminya.

Selanjutnya untuk berikutnya adalah "hak dan kewajiban suami istri bersama-

sama", terdiri atas:41

a. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual.

Perbuatan ini dihalalkan bagi suami istri secara timbal balik. Hal ini

merupakan hak suami-istri dan tidak boleh dilakukan jika tidak bersamaan,

juga tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

b. Haram melakukan perkawinan: bahwasanya istri haram dinikahi ayah

suaminya, datuknya, anmaknya dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya,

anaknya dan seluruh cucunya tidak boleh dinikahi oleh suaminya.

c. Hak saling mendapat waris akibat dariikataan perkawinan yang sah. Bilamana

salah seorang meninggal dunia setelah sempurnanya ikatan perkawinan, maka

yang lain dapat mewarisi hartanya. Meskipun belum pernah bersetubuh.

d. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang telah menjadi teman tidur.

e. Berlaku baik: wajib bagi suami-istri memperlakukan pasangannya dengan

baik sehinga daapt melahirkan kemesraan dan kedamaian bersama.

Prof. Subekti, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, juga

telah menyatakan hak dan kewajiban suami istri secara bersama-sama sebagai

berikut :

41Lihat Ibrahim Muhammad al-Jamal, op. cit., hlm. 395-396. Syaikh Muhammad bin Ibrahim
al-Tuwaijri, Mukhtashar al-Fiqh al-Islamiy, Terj.oleh Eko Haryanto Abu Ziyad & Mohammad Latif.
Lc , Jilid VI, Islam Houes, Jakarta, 2009, hlm. 15-17.
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"Suami istri harus setia satu sama lain, Bantu membantu, berdiam

bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik

anak-anak."42

Pasal 1 Undang-Undang perkawinan di atas merupakan rumusan 'arti' dan

'tujuan' perkawinan. Yang dimaksud dengan arti perkawinana ialah "ikatan lahir

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri".

Sedangkan tujuan perkawinan adalah "membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Artinya,

tuntunan agama harus menceraikan dan menjiwai keseluruhan peraturan dan

perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan, bahkan norma agama

menentukan sah tidaknya suatu aqad perkawinan, sebagaimana termaktub dalam

pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan juga menerangkan tentang hak

dan kewajiban suami istri yang disebutkan secara rinci pada bab VI dari pasal 30

sampai pasal 34, dan masing-masing pasal mempunyai ayat di dalamnya. Dari

beberapa uraian menenai hak dan kewajiban suami istri di atas, dapat diambil

suatu kesimpulan, bahwa hak dan kewajiaban suami istri kedudukan masing-

msing seimbang. Sebagai kepada keluarga, suami wajib memberi nafkah lahir

bathin kepada istri dan keluarga. Begitu pula sebaliknya, karena tanggung jawab

42R. Subekti, op. cit., hlm. 28.
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suami sudah begitu berat maka istri juga wajib bertanggung jawab terhadap

urusan rumah tangga serta harus patuh.

6. Pernikahan dan Pembentukan Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang

terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya.43

Terciptanya suatu rumah tangga karena adanya perkawinan yang dilakukan oleh

calon suami istri di mana keduanya ingin hidup dalam satu atap dan satu cita-cita

dengan memegang peranan dan tanggung jawab menurut posisi dan fitrahnya

masing-masing. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia,

tinggal tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa

memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia.

Sebaliknya jika suami istri di dalam rumah tangganya sama-sama tidak

bertanggung jawab dan mengingkari peranannya, pastilah rumah tangga itu akan

berantakan. Hancurnya suatu rumah tangga akan menyebabkan tidak tenangnya

suami istri serta anak-anak. Ini berarti pernikahan yang dilakukan dengan tujuan

untuk memperoleh ketenangan hidup tidak berhasil. Rumah tangga yang bahagia

adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu

terjalin hubungan yang mesra dan harmonis di antara semua anggota keluarga

dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

43Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, Cet-
1, hlm. 26.
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Ketika sepasang calon suami istri beritikad memadu kasih dan berniat

membangun bahtera rumah tangga, maka satu hal yang perlu di ingat adalah

pernikahan merupakan gerbang suci untuk memasuki dunia lain, dimana segala

bentuk kebahagiaan duniawi dan kenikmatan surgawi di dunia akan

tersingkapkan kepada mereka secara sah dan beradab. Ketentraman dalam rumah

tangga datang dari kedua mempelai yang saleh dan shalehah, memahami apa

yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai suami istri, putra-putri yang taat

pada ajaran agama dan norma-norma sosial, serta sikap-sikap sosial yang baik

seperti sikap saling menghargai, saling mengasihi, menyayangi, rela berkorban

dan tidak egois di kalangan keluarga. Dan keluarga yang bahagia tidak mungkin

dicapai kecuali melalui lembaga perkawinan atau dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan tangga untuk menaiki kesempurnaan kualitas

spiritual. Pernikahan adalah sarana untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri

kepada Allah tanpa diganggu oleh pikiran-pikiran atau fantasi-fantasi yang

mengeruhkan hati, mengotori jiwa, dan membuyarkan pikiran. Tidak heran jika

kita mendengar penuturan orang yang telah menikah yang menyatakan

kehidupan mereka justru lebih tentram, tenang dan tidak di ganggu oleh pikiran-

pikiran kotor setelah menikah. Dampak lain mereka terhindar dari penyakit

mematikan dan memalukan akibat hubungan seksual dengan pasangan illegal.

Batin mereka juga akan terbebaskan dari himpitan rasa bersalah karena
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melakukan seks ekstra marital.Perkawinan yang berkualitas adalah perkawinan

yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :44

1) Perkawinan didasari dengan niat ibadah yang pilihannya sesuai dengan

petunjuk Allah dan sunnah Rasul-Nya,

2) Perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang benar-benar telah

berkemampuan, yaitu: (1) Kemampuan fisik atau jasmani yaitu orang yang

telah benar-benar dewasa dan matang untuk melakukan tugas reproduksi,

(2)Kemampuan mental, yaitu telah mencapai kedewasaan rohani,

(3)Kemampuan melaksanakan prinsip-prinsip kehidupan berumah tangga dan

bermasyarakat, dan (4)Kemampuan untuk menjaga dan mengupayakan

kesehatan anggota keluarga.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan

kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap

permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur

hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil

dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki

hak dan kewajiban yang sama.45 Lebih lanjut Allah SWT mengibaratkan

pasangan suami istri itu laksana pakaian sesuai dengan firman-Nya QS. al-

Baqarah ayat 187:

44Ibid., hlm. 26-27.
45Abdul Hamid Khisyik, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah, Mizan,

Bandung, 1997, hlm. 120.
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ھُنَّ لِبَاٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لِبَاٌس لَھُنَّ 
Mereka itu (perempuan) pakaianmu dan kamu (laki-laki) adalah pakaian

bagi mereka.

Ketika al-Qur’an menyebut istri adalah laksana pakaian bagi suami, maka

secara simbiolik berarti bahwa istri harus menjadi kebanggan bagi suami dan

sebaliknya suami harus menjadi kebanggaan bagi istri, sebab salah satu fungsi

pakaian bagi manusia juga menjadi symbol kebanggaan disamping sebagai alat

penutup aurat. Tentu kebanggaan seorang suami terhadap istrinya atau

kebanggaan istri terhadap suaminya, boleh jadi karena kecantikan atau

ketampanannya, karena prestasi-prestasi yang diraih oleh masing-masing, atau

juga karena status sosial, namun yang paling penting dari semua itu adalah

kebanggaan karena kepribadian suami atau istri. Secara ringkas kewajiban

seorang suami terhadap istri, di antaranya :46

a. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan

menghargai dan menghormati hak-hak istrinya, tidak memperlakukan istri

laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan

menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci

kebahagiaan dalam rumah tangga.

46Sidi Nazar Bakri, op. cit., hlm. 38-42.



58

b. Jangan menyakiti istri dan mensia-siakannya, baik jasmani maupun rohaninya.

Mensia-siakan istri atau suami berarti melalaikan kewajiban yang dipikulkan

oleh Allah SWT kepadanya, tentu akan berdosa.

c. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada secara tulus ikhlas

d. Membantu istri dalam kesukaran atau kesulitan, sewaktu-waktu yang sangat

diperlukan. Yaitu turun tangan untuk membantunya dan sikap ini adalah suatu

hal yang wajar.

e. Mengajari istri dan anak-anak tentang hukum-hukum Agama dan

memperingatkannya, agar menjadi manusia-manusia yang baik serta

mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sejalan,

kewajiban dilaksanakan dan yang hak diterima. Kewajiban istri terhadap suami

antara lain adalah sebagai berikut :47

a. Setia dan patuh kepada suami, baik di waktu senang maupun di waktu susah,

dalam keadaan suka dan maupun duka.

b. Berwajah cerah dan simpatik (setia). Hindarilah bermuram durja, bermuka

masam dan sering menggerutu atau suka cemberut, pasangalah muka manis.

c. Jangan bepergian tanpa izin suami. Bila ada suatu keperluan untuk keluar

rumah, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk

menghindarkan fitnah-fitnah dan lain-lainnya.

47Ibid., hlm. 42-43.
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d. Memegang rahasia suami dan rumah tangganya. Istri yang baik tidak akan

mau membuka rahasia suami dan rumah tangganya kepada orang lain, karena

hal itu memang dilarang oleh ajaran Agama.

e. Mengurus rumah dan mendidik anak-anak menjadi manusia yang berbudi

pekerti luhur.

Mendidik dan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan mulia, dan ini

sudah menjadi fitrah bagi seorang wantia, namun pada hakikatnya adalah

kewajiban bersama antara suami istri. Islam menyuruh saling tolong menolong

antara suami istri. Sang suami agar membantu istrinya dalam mengatur dan

merawat rumah tangga, sedangkan sang istri membantu suaminya dalam

pekerjaannnya. Inilah yang disebut dengan saling tolong menolong sebagimana

dituntut oleh Islam. Alangkah baiknya bila dalam dalam bergaul senantiasa

terjalin rasa cinta, kasih, sayang dan kemesraan. Karena dalam pandangan islam

rumah tangga bukan hanya sekedar merupakan suatu badan ekonomi ataupun

badan pengayoman dalam arti harfiah semata. Akan tetapi rumah tangga adalah

suatu sistem untuk mempersiapkan cuaca yang cocok bagi kehidupan manusia

yang menyenangkan, masing-masing suami istri terpuasi kebuthankebutuhan

jiwanya untuk dicintai, di lindungi, di hargai dan mendapat kemantapan pribadi,

juga untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut, selain kebutuhan kepada

keturunan yang shaleh dan kebutuhan kepada kasih sayang di samping

terpuasinya kebutuhankebutuhan material. Meskipun Islam telah membuat

keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, namun ia
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tetap menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Namun bukan berarti wanita tidak

punya tanggung jawab. Wanita juga mempunyai tanggung jawab, ia bersama

suaminya bertanggung jawab dan memikul beban rumah tangga. Adapun

mengenai mengapa islam menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki, hal itu

karena laki-lakilah yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat,

sebab Allah elah memberinya kekuatan jasmani, pikiran yang bijak dan tidak

cenderung kepada perasaan, di samping kesanggupannya tantang nafkah dan

pemeliharaan keluarga secara keseluruhan.48

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 77 diterangkan bahwa Suami istri

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan mamsyarakat.

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak

mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan

pendidikan agamannya. Istri yang baik adalah perhiasaan paling berharga dalam

kehidupan berumah tangga, tidak ada kekayaan lain di dunia ini melebihi istri

yang shaleha, taat pada perintah Allah dan Rasulnya, bisa menjadi sumber

inspirasi bagi suami dan anak-anak, serta tidak menyusahkan suami atau

membuatnya marah baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Karena rumah tangga yang sakinah dan penuh cinta kasih harus dibangun

oleh dua orang yaitu suami dan istri. Peran istri sangat besar, demikian juga

48Tim Penyusun Depag RI, Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah, Departemen
Agama RI, Jakarta, 2004, hlm. 205-206.
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peran suami. Istri tidak boleh meresahkan suami dengan kata-kata ataupun

perbuatan, demikian halnya dengan suami tidak boleh bertindak kasar kepada

istri. Dengan demikian sebagai suami istri harus saling bahu membahu supaya

terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.49

Begitupun suami, seorang suami yang beriman harus berkeinginan dan

berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai .suami idaman.. Tidak ada ruginya

bagi seorang suami berusaha untuk menjadi suami idaman, hal ini justru akan

mendatangkan keuntungankeuntungan. Karena di satu sisi ia memberikan

kebahagiaan kepada istri, yang berarti ia juga akan diberikan layanan yang baik

oleh istri, di sisi lain ia juga sedang mempraktikkan amal shaleh di dalam

kehidupannya, yang berarti ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah

SWT, juga sebagai seorang muslim, maka apa yang dilakukannya itu akan

menjadi citra positif bagi orang lain. Demikianlah seharusnya seorang suami

berprilaku, sehingga akan dapat menjadi contoh di dalam kehidupan, termasuk di

dalam urusan berumah tangga.

Setiap orang tentu menginginkan mempunyai rumah tangga yang bahagia,

harmonis, tenteram, sakinah. Rumah tangga yang diliputi oleh suasana saling

mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahmah). Rumah tangga yang

demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi

juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga

49Mustofa Muchdhor, Buku Pintar Berumah Tangga, Penerbit Kalam Pustaka,  Jakarta, 2005,
cet 1, hlm. 131-151.
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dan lingkungan. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang diidamkan

oleh suami istri, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu diperhatikan

secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya :

a. Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama

sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya

mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat

masing-masing.

b. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling

melengkapi dan saling mengasihi. Suami dapat membimbing istri secara arif

serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapinya. Al-Qur’an mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi

istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus

saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain, “Mereka itu adalah

pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.. (QS. al-Baqarah ayat

187).

c. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menciptakan suasana

pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik, yang dijalin oleh kemesraan

dan kasih sayang.

d. Yang sangat penting ialah menciptakan suasana keagamaan dalam rumah

tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh

kerukunan dan kedamaian, karena didasari oleh rasa berserah diri kepada

Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang



63

diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah

tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.

B. Nikah Mut’ah

1. Pengertian Nikah Mut’ah, Syarat dan Rukun

Mut’ah berasal dari mata’a, yamta’u, mat’an wa mut’atan yang berarti

kesenangan atau kenikmatan.24 Secara umum nikah mut’ah bisa diartikan sebagai

pernikahan yang dilakukan dengan akad dan jangka waktu tertentu, yang lazim

dikenal dengan istilah nikah kontrak atau kawin kontrak, yaitu :

Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu
tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan,
pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan
sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan. Bentuk
pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada
wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (upah)
dan batas waktu tertentu; tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak
lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar
kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan
dan tidak ada iddah kecuali istibra` (yaitu satu kali haidh bagi wanita
monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh
hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika
disyaratkan.25

Defenisi nikah mut’ah sebagaimana dikemukakan oleh ulama mazhab

Syafi’i dan Maliki yang pada dasarnya menunjuk adanya pembatasan waktu

24Abu al-Fadhl Jamal al-Din ibn Mukarram Ibnu al-Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut : Dar al-
Fikr, tt),  Juz 4, hlm. 356.

25Mushthafa al-Adawi, Jami’ Ahkam al-Nisaa`, (Kairo : Dar al-Sunnah, 2000), Juz III, hlm.
169-170. Lihat al-Shan’ani, Subulus Salam, (Beirut : Darul Kutub Ilmiyah, tt), Juz III, hlm. 243. Ibnu
Qudamah, al-Mughni, (Beirut : Dar Alam Kutub, tt), Juz  X, hlm. 46.
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tertentu.26 Menurut ulama madzhab Syafi’i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki,

nikah mut’ah disebut juga dengan nikah muaqqat (nikah yang dibatasi waktunya).

Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah mut’ah dan

muaqqat, di mana akad dalam nikah mut’ah menggunakan kata-kata mut’ah

seperti kalimat mata’tuka nafsi.27

Adapun syarat nikah mut’ah menurut ulama Syi’ah, adalah : baligh,

berakal, dan tidak ada halangan syar’i untuk melangsungkanya seperti adanya

pertalian nasab, saudara sesusuan atau masih menjadi istri orang lain. Sedangkan

rukun nikah mut’ah yang harus dipenuhi adalah sighat (ikrar nikah mut’ah), calon

istri, mahar/ mas kawin, dan batas waktu tertentu. Beberapa hal yang harus

diperhatikan, yaitu : (1) Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita

kitabiyah (beragama Nasrani atau Yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini

wanita baik-baik, sedangkan wanita tuna susila dihukumkan makruh, (2) Batas

waktu harus ditentukan pada saat akad berlangsung, dan (3) Besar kecilnya mahar

juga disebutkan pada saat akad, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.28 Di

samping syarat dan rukun tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan; (1)

Calon istri hendaknya wanita muslim atau wanita kitabiyah (beragama nasrani

26Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 52.
Ibnu Abi Zaid al-Qairawani, Risalah Ibnu Zaid Ma’a Tsamriddani, (Beirut: Dar al- Fiar, tt), Juz II,
hlm. 56.

27Dalam pandangan Hanafi, keharaman mut’ah telah menjadi ijma’ sahabat. Hanafi juga
mengemukakan beberapa penjabaran mengenai perbedaan hadis dan penafsiran sahabat tentang
mut’ah. Lebih lengkap lihat al-Sarkhasyi, al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1993), Juz V,
hlm. 155.

28Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), Jilid IV, hlm. 1346.
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atau yahudi). Dalam hal ini dianjurkan mengawini awnita baik-baik, sedangkan

wanita tunasusila dihukumkan makruh, (2) Batas waktu harus ditentukan pada

saat akad berlangsung, dan (3) Besar kecilnya mahar juga disebutkan pada saat

akad, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.29

Dalam kehidupan suami istri pelaku nikah mut’ah, terdapat beberapa

aturan yang harus dipatuhi, yaitu : (1) Apabila saat akad hanya disebutkan

besarnya upah, bukan mahar, maka akadnya batal. Apabila mahar disebutkan,

tetapi penentuan batas waktu tidak di tentukan, maka hukumnya menjadi nikah

biasa, (2) Anak yang dihasilkan dari pernikahan ini menjadi tanggung jawab

suami dan hanya mempunyai garis keturunan kepada pihak ayah, (3) Dalam

pergaulan suami istri, pihak istri tidak diperbolehkan menolak melakukan

hubungan badan, namun dibolehkan menolak terjadinya kehamilan dengan

melakukan langkah-langkah pencegahannya, (4)Suami tidak berkewajiban

memberikan nafkah kepada istrinya, (4) Bagi suami dan istri tidak berlaku adanya

talak, karena dengan berakhirnya masa yang telah ditentukan, maka berakhir pula

ikatan perkawinan mereka tanpa ucapan talak, (6)Di antara suami dan istri tidak

ada hak waris mewarisi, (7) Anak memiliki hak mewarisi dari pihak ayah dan ibu,

dan keduanya berhak mendapatkan warisan dari anak tersebut, dan

(8)Berakhirnya masa iddah: (a) apabila istri termasuk wanita haid maka iddahnya

setelah melewati dua kali haid, (b) jika tidak keluar haid maka iddahnya 45 hari,

29Ibid.



66

(c) apabila istri ditinggal mati suaminya atau dalam keadaan hamil, maka

iddahnya san dengan hikah permanen.30

Nikah Mut’ah di Republik Islam Iran (yang menganut paham Syi’ah)

diatur dalam bab enam Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaksanaannya

dilakukan secara ketat dan hati-hati. Dalam undang-undang tersebut disebutkan:

(1) Perkawinan mut’ah untuk waktu tertentu karena diputuskan untuk suatu

jangka waktu tertentu pula, (2) Masa perkawinan sementara itu harus disepakati

secara spesifik, dan (3) Hukum yang berkenaan dengan mahar dan pewarisan

sama dengan yang disebutkan dalam bab yang berkaitan dengan mahar dan

pewarisan. Berdasarkan undang-undang ini, seluruh pasal yang berlaku untuk

nikah permanen berlaku pula untuk nikah mut’ah, kecuali untuk pasal-pasal yang

menunjuk secara khusus. Begitu pula syarat-syarat yang ditentukan bagi orang-

orang yang ingin membuat ikatan nikah permanen berlaku bagi nikah mut’ah.31

2. Nikah Mut’ah Masa Pensyariatan, Kebolehan dan Larangan

Pada awal Islam dan pada saat kondisi darurat, nikah mut’ah

diperbolehkan kemudian datang nash-nash yang melarang hingga hari Kiamat.

Di antara hadis yang menyebutkan dibolehkannya nikah mut’ah pada awal Islam

ialah :

بِيْ◌ع بن َسْبَرة َعْن أَبِْیھ ِرضى هللا عنھ أَنَّھُ َكانَ  َمَع َعن الرَّ
إِنِّي قَْد َرُسْوِل هللا صلى هللا علیھ وسلم فَقَاَل : یاَ أَیَّھَا النَّاسُ 

30Ibid.
31Ibid.
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َم وَ َساءِ ُكْنُت أَِذْنُت لَُكْم فِي االْستِْمتاَعِ ِمَن النِّ  إِنَّ هللاَ قَْد َحرَّ
َشْيٌء فَْلیُْخِل كاََن ِعْنَدهُ ِمْنھُنَّ , فََمنْ ذلَِك إِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمةِ 

ا آتَْیتُمْوھُنَّ َشْیئاً , َو َال َسبِْیلَھُ  .تَأُْخُذْوا ِممَّ
Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya ra., bahwasanya ia bersama
Rasulullah SAW., lalu beliau bersabda: “Wahai, sekalian manusia.
Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut’ah dengan
wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang mempunyai
sesuatu pada mereka , maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa
yang telah diberikan.29

باِْلُمْتَعِة َعاَم ْالفَْتحِ أََ◌َ◌َمَرناَ َرُسْوُل هللاِ صلى هللا علیھ وسلم
نَْخُرْج َحتَّى نَھَاناَ َعْنھَاِحْیَن َدَخْلنَا َمكَّةَ ثُمَّ لَمْ 

Rasulullah SAW., memerintahkan kami untuk mut’ah pada masa

penaklukan kota Mekkah, ketika kami memasuki Mekkah. Belum kami

keluar, beliau telah mengharamkannya atas kami.30

َص َرُسولُ  َعْن َسلََمةَ ْبِن ْاَألْكَوع ِرضى هللا عنھ قَاَل: َرخَّ
أَیَّاٍم هللاِ صلى هللا علیھ وسلم َعاَم أَْوطاَس فِي ْالُمْتَعِة ثََالثَةَ 

ثُمَّ نَھَى َعْنھَا
Dari Salamah bin Akwa`ra., ia berkata : “Rasulullah SAW., telah

memberikan keringanan dalam mut’ah selama tiga hari pada masa perang

Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang

kami.”31

29Abu al-Husayn Muslim bin Hajjaj al-Naaisaburi, Imam Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang
: Toha Putra, 2003), Juz XI, hlm. 159.

30Ibid.
31Ibid., hlm. 157.
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Muncul pertanyaan, semenjak kapan Islam melarang mut’ah? Untuk

menjawabnya, Beberapa riwayat yang menerangkan masalah ini terkesan

simpang-siur, disebabkan tempat dan waktu pengharaman mut’ah berbeda-beda.

Berikut ini dapat dikemukakan secara ringkas waktu pengharaman mut’ah, sesuai

dengan urutannya, yaitu :

a. Ada riwayat yang mengatakan, bahwa larangan mut’ah dimulai ketika perang

Khaibar (Muharram 7H),

b. Ada riwayat yang mengatakakan pada umrah qadha (Dzul Qa`dah 7H),

c. Ada riwayat yang mengatakan pada masa penaklukan Mekkah (Ramadhan

8H),

d. Ada riwayat yang mengatakan pada perang Awthas, dikenal juga dengan

perang Hunain (Syawal 8H),

e. Ada riwayat yang mengatakan pada perang Tabuk (Rajab 9H),

f. Ada riwayat yang mengatakan pada Haji Wada` (Zul Hijjah 10H),

g. Ada riwayat yang mengatakan, bahwa yang melarangnya secara mutlak

adalah Umar bin Khattab ra.32

Penjelasan tentang riwayat-riwayat tersebut; bahwa riwayat yang

menyatakan, bahwa larangan mut’ah dimulai pada umrah qadha, perang

Tabukdan Haji Wada tidak lepas dari kritikan, dan tidak dapat dijadikan

pegangan. Selanjutnya masih ada tiga riwayat yang shahih, yang menerangkan

32Lihat Musthafa al-Adawi, op. cit., Juz III, hlm. 171-205.
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pengharaman mut’ah, yaitu saat perang Khaibar, Penaklukan kota Mekkah,

perang Awthas. Riwayat pengharaman nikah mut’ah pada masa perang Khaibar :

ًّ رضى هللا عنھ قاََل ِالْبنِ  د بِن َعلي أََ◌نَّ َعلیِا َعْن ُمّحمَّ
َعبَّاٍس رضى هللا عنھما : إِنَّ الَنِ◌ّ◌ي صلى هللا علیھ 

اْلُمْتَعة َِو ِعْن لُُحْوِم اْألَْھلیِة َِزَمَن َخْیبَرَ وسلم نَھَى َعنِ 
Bersumber dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan

Muhammad bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata

kepada Ibnu Abbas ra., “Sesungguhnya Nabi SAW., telah melarang

mut’ah dan daging keledai pada masa Khaibar.”33

Riwayat pengharaman nikah mut’ah pada penaklukan kota Mekkah, yaitu

riwayat dari Rabi’ bin Sabrah ra. :

Bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah SAW., pada penaklukkan
kota Mekkah. Kami tinggal lima belas hari. Kemudian, oleh Rasulullah
SAW., kami diperbolehkan untuk mut’ah. Akupun keluar bersama
seseorang dari kabilahku. (Kebetulan) aku mempunyai sedikit
ketampanan, sedangkan kerabatku tersebut lebih mendekati jelek. Setiap
kami membawa sal, salku jelek, sedangkan sal anak pamanku tersebut
baru dan mengkilap. Ketika kami sampai di kaki Mekkah atau di
puncaknya, kami bertemu dengan seorang gadis perawan, panjang
lehernya semampai. Kami berkata,”Apakah engkau mau bermut’ah
dengan salah seorang dari kami?” Dia berkata,”Dengan apa kalian
bayar?” Maka setiap kami membentangkan salnya. Lalu wanita itu
melihat kami, dan sahabatku itu melihat ketiaknya dan berkata:
“Sesungguhnya sal dia jelek, sedangkan salku baru, mengkilap”. Dia
berucap,”Salnya tidak apa-apa,” dua kali atau tiga. Lalu aku melakukan
mut’ah dengannya. Belum usai aku keluar dari Mekkah, kiranya
Rasulullah SAW., telah mengharamkannya.34

33Imam Muslim, op. cit., Juz IX, hlm. 161.
34Ibid., hlm. 158.
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Sedangkan riwayat yang mengharamkan nikah mut’ah pada saat perang

Awthas, yaitu hadis Salamah bin al-Akwa. Dalam mengkombinasikan antara

riwayat-riwayat di atas, para ulama menggunakan dua metode. Pertama, metode

al-tarjih (mengambil riwayat yang lebih kuat). Sebagian para ulama mengatakan

bahwa lafadz hadis Ali, yaitu riwayat Ibnu Uyainah dari Zuhri ada kalimat yang

didahulukan dan diakhirkan, karena beliau berucap kepada Ibnu ‘Abbas jauh

setelah kejadian. Seharusnya ucapan beliau, “Bahwa Nabi SAW., melarang

makan daging keledai pada masa Khaibar dan melarang mut’ah.”

Dengan demikian, larangan mut’ah dalam riwayat ini tidak lagi ada secara

tegas waktu Khaibar.35 Dalam konteks ini Ibnu al-Qayyim ra., berkata :

Para ulama berselisih, apakah mut’ah dilarang pada masa Khaibar? Ada
dua pendapat. Dan yang shahih, larangan hanya pada masa penaklukan
kota Makkah, sedangkan pelarangan waktu Khaibar hanya sebatas daging
keledai. Hanya saja Ali berkata kepada Ibnu ‘Abbas, bahwasanya
Rasulullah SAW., melarang mut’ah pada hari Khaibar, dan juga melarang
makan daging keledai untuk memberi alasan (pengharaman) pada dua
permasalahan tersebut kepada Ibnu ‘Abbas. Para rawi menyangka, bahwa
ikatan hari Khaibar kembali kepada dua hal itu, lalu mereka
meriwayatkan dengan makna. Adapun riwayat pengharaman mut’ah pada
perang Awthas/Hunain, yaitu hadis Salamah bin Akwa`. Karena perang
Awthas dan penaklukan Mekkah di tahun yang sama, maka sebagian
ulama menjadikannya satu waktu, yaitu pada penaklukan Mekkah. 36

Kedua, metode al-jam’u (menggabungkan antara riwayat-riwayat).

Melihat pada semua riwayat yang shahih tentang pengharaman nikah mut’ah,

35Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bary an Syarh Shaheh al-
Bukhari, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IX, hlm. 168-169.

36Abdurrahman bin Abil Hasan Ali bin Muhammad bin al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibn al-
Qayyim, Zad al-Ma’ad, (Beirut : Muassasah al-Rísalah, tt), Juz IX, hlm. 168-169.
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bahwa telah berlaku pembolehan kemudian pelarangan beberapa kali.

Diperbolehkan sebelum Khaibar, lalu diharamkan, kemudian diperbolehkan tiga

hari penaklukan Mekkah, kemudian diharamkan hingga hari Kiamat. Ibnu Katsir

ra., berkata :

Tidak ada keraguan lagi, nikah mut’ah hanya diperbolehkan pada
permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan
kemudian dimansukhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian
dimansukhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan
pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.37

Al-Qurthubi juga berkata :

Telah berkata Ibnul ‘Arabi,’Adapun mut’ah, maka ia termasuk salah satu
keunikan syari’ah; karena mut’ah diperbolehkan pada awal Islam
kemudian diharamkan pada perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi pada
perang Awthas kemudian diharamkan setelah itu, dan berlangsung
pengharaman, dan mut’ah -dalam hal ini- tidak ada yang menyerupainya,
kecuali permasalahan kiblat, karena nasakh (penghapusan) terjadi dua
kali, kemudian baru hukumnya stabil.38

3. Hukum Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah telah diharamkan oleh Islam dengan dalil Kitab, Sunnah

dan Ijma’, dan secara akal. Di antara dalil al-Qur`an :

إِالَّ َعلَٰى أَْزَواِجِھْم أَْو َما .َوالَِّذیَن ھُْم لِفُُروِجِھْم َحافِظُونَ 
لَِك .َملََكْت أَْیَمانُھُْم فَإِنَّھُْم َغْیُر َملُوِمینَ  فََمِن اْبتََغٰى َوَراَء َذٰ

ئَِك ھُُم اْلَعاُدونَ  فَأُولَٰ
Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-
isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya

37Abu al-Fida’ Ibnu Katsir, Tafsir al Qur`an al-‘Azhim, (Kairo : Maktabah Ulum wal Hikam,
tt), Juz I, hlm. 449.

38Abu Abdillah al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V,
hlm. 87.
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mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu,
maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. al-Maarij :
29-31).

Allah SWT., menerangkan, sebab disahkan berhubungan badan hanya

melalui dua cara. Yaitu: nikah shahih dan perbudakan. Sedangkan wanita mut’ah,

bukanlah istri dan bukan pula budak.39

اْلُمْؤِمنَاِت َوَمن لَّْم یَْستَِطْع ِمنُكْم طَْوًال أَن یَنِكَح اْلُمْحَصنَاتِ 
ن فَتَیَاتُِكمُ  ا َملََكْت أَْیَمانُُكم مِّ ُ أَْعلَُم فَِمن مَّ اْلُمْؤِمنَاِت ۚ َوهللاَّ

ن بَْعٍض ۚ فَانِكُحوھُنَّ بِإِْذِن أَْھلِِھنَّ بِإِیَمانُِكم ۚ بَْعُضُكم مِّ
بِاْلَمْعُروِف ُمْحَصنَاٍت َغْیَر ُمَسافَِحاٍت َوَال أُُجوَرھُنَّ َوآتُوھُنَّ 
أَْخَداٍن ۚ فَإَِذا أُْحِصنَّ فَإِْن أَتَْیَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْیِھنَّ ُمتَِّخَذاتِ 

لَِك لَِمْن َخِشيَ  نِْصُف َما َعلَى اْلُمْحَصنَاِت ِمَن اْلَعَذاِب ۚ َذٰ
ُ َغفُورٌ اْلَعنََت ِمنُكْم ۚ َوأَن تَْصبِ  ِحیمٌ ُروا َخْیٌر لَُّكْم ۗ َوهللاَّ رَّ

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup
perbelanjaanya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh
mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.
Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian
yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan
berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-
wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang
mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah
menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan
yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi
wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu,
adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari
perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Nisa`: 25).

39Mahmud Syukri al-Alusi, Mukhtashar Itsna Asy’ariah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 228.
Lihat Ali al-Salus, ‘Aqidah al-Imamah ‘Inda al-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah, (Bandung ; Mizan, 2007),
hlm. 116.
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Dalam ayat ini ada dua alasan. Pertama, jika nikah mut’ah diperbolehkan,

maka tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya bagi orang yang kesulitan

menjaga diri atau keperluan untuk menikahi budak atau bersabar untuk tidak

menikah. Kedua, ayat ini merupakan larangan terhadap nikah mut’ah, karena

Allah SWT., berfirman “karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan

mereka”. Sebagaimana diketahui, bahwa nikah seizin orang tua atau wali, itulah

sebenarnya nikah yang disyariatkan, yaitu dengan wali dan dua orang saksi.

Adapun nikah mut’ah, tidak mensyariatkan demikian.40

Adapun Ijma`, para ulama ahlus sunnah telah menyebutkan, bahwa para

ulama telah sepakat tentang haramnya nikah mut’ah. Di antara pernyataan

tersebut ialah :

a. Perkataan Ibnul ‘Arabi ra, sebagaimana telah dijelaskan,

b. Imam Thahawi berkata,”Umar telah melarang mut’ah di hadapan para sahabat

Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan,

bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang, danbukti Ijma’

mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.41

c. Qadhi Iyadh berkata, ”Telah terjadi Ijma’ dari seluruh ulama atas

pengharamannya, kecuali dari kalangan Syi’ah Rafidhah.”42

40Abu Abdillah al-Qurtubi, op. cit., Juz V, hlm. 130.
41Amin bin Yahya Aal-Wazan al-Thahawi, Syarh Ma’anil Atsar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz

III, hlm. 27.
42Ibnu Hajar al-Asqalaniy, op. cit., Juz IX, hlm. 173.
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d. Disebutkan oleh al Khattabi: “Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah

Ijma' (maksudnya Ijma' kaum Muslmin, Pen.), kecuali dari sebagian Syi'ah.”43

Adapun alasan dari akal dan qiyas, sebagai berikut :

a. Sesungguhnya nikah mut’ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah

diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia

tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.

b. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada

masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak

akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat ‘Umar tersebut salah.

c. Haramnya nikah mut’ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya

sangat banyak. Di antaranya : (1) Bercampurnya nasab, karena wanita yang

telah dimut’ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu

seterusnya. (2) Disia-siakannya anak hasil mut’ah tanpa pengawasan sang

ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina, (3) Wanita dijadikan seperti

barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.44

4. Dampak Nikah Mut’ah

Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan akibat nikah mut’ah, secara

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

43Abi 'Abdirrahman Syarf al-Haqq Muhammad Asyraf al-'Azhim Abady, Aunul Ma’bud
Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyah, tt), Juz VI, hlm. 59.

44Muhammad Malullah, al-Syi’ah wa al-Mut’ah, (Riadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt),
hlm.19. Mahmud Syukri al Alusi, op. cit., hlm. 227-228.
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a. Nikah Mut’ah Melegalkan Zina

Bermut’ah dengan berzina adalah dua hal yang sangat berbeda. Nabi tidak

pernah sekalipun menghalalkan zina. Sementara mut’ah adalah perbuatan yang

semua ulama sepakat bahwa nabi pernah menghalalkannya. Itu artinya ada

manfaat syar’iy dan alasan tertentu yang melatarbelakangi keputusan nabi. Hal

ini dapat dilihat dari sejarah mut’ah itu sendiri. Sementara bila nikah mut’ah

dianggap sebagai pelampiasan nafsu saja (gharizah jinsiyyah), itu juga adalah

satu hal yang tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena pada prinsipnya, nikah jenis

apapun namanya memang diarahkan untuk melampiaskan nafsu. Namun yang

jadi masalah adalah apakah nafsu itu dilampiaskan secara syar’iy (tidak liar)

ataukah tidak, sehingga pelampiasan nafsu bukanlah menjadi tolak ukur dalam

sebuah sahnya pernikahan atau tercapainya tujuan pernikahan. Disamping itu

zina jelas tidak didasarkan pada pondasi yang jelas, karena tidak terikat dengan

syarat dan rukun tertentu. Sementara mut’ah adalah sebaliknya.

b. Mut’ah Hanya Menjadikan Wanita Sebagai Korban

Pernyataan ini meskipun sekilas tampak beralasan, namun bila dipahami

konsep mut’ah secara baik maka kita sadar bahwa pernyataan tersebut tidak bisa

diberlakukan pada nikah mut’ah. Pasalnya, nikah mut’ah lebih menyerupai

perjanjian perdata yang mengikat dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah

pihak. Sehingga bisa dipastikan bahwa wanita dalam hal ini memiliki hak untuk

menentukan hak-hak yang harusnya ia miliki dan dapatkan dari suaminya.

Meskipun seorang wanita yang dimut’ah pada dasarnya tidak berhak untuk
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mendapat warisan atau nafkah dari lelaki yang melakukan mut’ah kepadanya,46

namun hal itu masih boleh diberlakukan sejauh disepakati oleh kedua belah

pihak. Sekiranya tidak disepakati baru mengacu pada prinsip-prinsip umum

mut’ah. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa wanita yang telah dimut’ah

tidak diperbolehkan melakukan mut’ah lagi sebelum habis masa yang telah

ditentukan sehingga jelas tidak ada unsur keliaran di dalamnya.

c. Mut’ah Menyalahi Tujuan Perkawinan

Secara umum tujuan dan fungsi pernikahan adalah: (1) Memperoleh

kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah, (2) Menjaga kehormatan,

(3)Regenerasi/reproduksi, (4) Pemenuhan kebutuhan biologis, dan (5)Ibadah.

Dari poin-poin tersebut yang mungkin dianggap bermasalah adalah poin (1) dan

(2), sedangkan poin yang lain, dengan kasat mata telah terpenuhi oleh mut’ah.

Terutama poin (2) yang menjadi tujuan utama dari mut’ah, yaitu menjaga

kehormatan dan kemaluan seorang muslim. Untuk tujuan membentuk keluarga

sakinah, mawaddah wa rahmah, orang cenderung memandang sebelah mata dan

sisi saja. Orang lebih fokus pada istilah kontrak dan adanya waktu tertentu saja.

Padahal kalau kita berpikir lebih jauh, akan ditemukan banyak keluarga yang

terselamatkan karena mut’ah dan justru terselamatkan dari perbuatan selingkuh

di luar syar’iy. Disamping itu lelaki yang melakukan mut’ah tidak sepenuhnya

lepas dari wanita yang dimut’ah sehabis masa kontraknya. Bila ada anak Ia masih

46Ali al-Sistani, Minhaj al-Shalihin. www.al-shia.com, Jilid III, hlm. 8.
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memiliki kewajiban membiayai anak tersebut, atau juga perjanjian perdata

lainnya yang diatur dalam kontrak di awal. Bahkan perubahan dari nikah mut’ah

(kontrak) pada nikah da’im (permanen) juga diperbolehkan. Pada poin (5),

tampaknya apa yang menjadi keyakinan kaum Syi’ah telah disampaikan oleh

Abu Ja’far dapat dijadikan jawaban bermut’ah mendapat pahala? Jawabnya : jika

karena mengharap pahala Allah dan tidak menyelisihi wanita itu, maka setiap

lelaki itu berbicara padanya pasti Allah menuliskan kebaikan sebagai balasannya,

setiap dia mengulurkan tangannya pada wanita itu pasti diberi pahala sebagai

balasannya. Jika menggaulinya pasti Allah mengampuni sebuah dosa sebagai

balasannya, jika dia mandi maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak

jumlah rambut yang dilewati oleh air ketika sedang mandi. Aku bertanya :

sebanyak jumlah rambut? Jawabnya : Ya, sebanyak jumlah rambut.49

5. Pandangan Ulama’ tentang Hukum Nikah Mut’ah ; Fatwa MUI,
Nahdhatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang
Keharaman Nikah Mut’ah

Perkawinan Islam bukan semata hubungan jasmani untuk kemaslahatan

hawa nafsu dan bersifat sementara di waktu diperlukan belaka. Selain itu bahwa

perkawinan adalah melestarikan hidup duniawi dengan melahirkan keturunan

yang menyusul untuk menjayakan bumi Allah. Perkawinan dalam Islam

dinamakan “Zawaj” atau “Nikah”, artinya pasangan dalam arti dua mahkluk di

jadikan pasangan hidup. Ada juga yang mengartikan bahwa nikah adalah akad

49Muhammad bin Ali bin Husein bin Babawaih al-Qummi, Man La yahdhuruh al-Faqih.
www.al-shia.com,  Jilid III, hlm. 464.
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yang mengikat dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang menghalalkan dua

jenis manusia untuk hidup secara halal dalam hubungan yang sah secara

mendalam dimana mendapat persetubuhan yang menjaga hawa nafsu, mata dan

fikiran dari sikap yang menjerumuskan dan membahayakan.12

Kata mut’ah diartikan kesenangan atau hiburan. Dilihat dari arti bahasa

ini, maka mut’ah artinya pernikahan semata-mata untuk tujuan hiburan,

memuaskan syahwat. Dalam arti istilah mut’ah ialah perkawinan sementara

dengan tujuan semata-mata mencari kepuasan seksual bagi pihak laki-laki dan

pihak wanita. Bagi pihak wanita boleh jadi bisa di jadikan perkawinannya.

Setelah masa perkawinannya usai, dengan sendirinya ikatan itupun terputus,

pihak wanita mendapatkan upah.13 Dengan demikian, nikah mut’ah adalah nikah

yang di lakukan seseorang dengan tujuan semata-mata untuk melepaskan hawa

nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Nikah tersebut dilarang

karena di lakukan untuk waktu yang terbatas dan tujuannya tidak sesuai dengan

tujuan perkawinan yang disyari’atkan.14 Ketika Islam belum turun, nikah mut’ah

ternyata sudah membudaya di masyarakat. Pada saat itu syariat Islam belum

melarangnya. Hikmahnya ialah supaya aqidah Islam meresap dahulu, baru

setelah pemahaman aqidah meresap larangan mut’ah diberlakukan. Seluruh kaun

12Fuad Mohd. Fachruddin, Kawin Mut’ah (Dalam Pandangan Islam),(Jakarta: Ilmu Jaya,
1992), hlm. 13. Ja’far Murtadho al-Amili, Nikah Mut’ah Dalam Islam, (Jakarta : as-Sajjad, 1992), hlm.
7.

13Majallah al-Muslimun “Majalah Hukum dan Pengetahuan Agama Islam”, (Jakarta: Yayasan
al-Muslimun, 1997), hlm. 65.

14Moh. Rifa’i, Mutiara Fiqih, (Semarang: CV. Wicaksana, 1998), Jilid II, hlm. 862.
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muslimin sepakat bahwa Islam telah menghalalkan pernikahan mut’ah selama

beberapa hari pada peristiwa penaklukan kota Makkah yaitu selama tiga hari saja

(Nabi yang Agung dan selalu menjaga kemaluan menghalalkan pernikahan

mut’ah kepada para sahabatnya untuk bermut’ah), yang terjadi pada tahun ke-5

H.15

Melihat dari sejarah di atas, maka ulama dari kalangan Syi’ah

mengartikan dan menyimpulkan bahwa nikah mut’ah itu boleh dilakukan bagi

umat Islam, sesuai apa yang telah diperbolehkan tanpa memahami setelah itu

Rasul melarangnya. Menurut syi’ah, mut’ah tidak boleh di lakukan kembali oleh

orang yang mengetahui dengan benar. Maksudnya percaya dengan riwayat-

riwayat bohong yang mengatas-namakan ucapan ahli bait dan yang mengetahui

kebebasan seks. Jika ia percaya pada hal itu, halal baginya nikah mut’ah.

Sementara terhadap orang yang tidak mengetahuinya haram. Nikah mut’ah yang

berlaku di kalangan syi’ah ialah dengan batas waktu yang jelas dan dengan

imbalan upah yang jelas pula. Ketentuan ini secara otomatis batal setelah masa

yang telah ditentukan itu berakhir. Adapun mengenai sighad (akad) nikah mut’ah

adalah seperti yang diriwayatkan dari Abban bin Thalib, ia berkata : Aku

bertanya kepada Abu Abdullah : “Apa yang akan aku katakan kepada perempuan

bila aku bersunyi-sunyian dengannya? Ia menjawab : kamu mengatakan : Aku

menikahimu secara mut’ah atas dasar Kitabullah dan sunnah Nabi, tidak waris-

15Ja’far Subhani, Yang Hangat dan Kontroversial Dalam Fiqih, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm.
142.
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mewarisi, selama sekian hari dan jika kamu menghendaki, untuk sekian tahun,

dengan imbalan sekian dirham. Kamu sebutkan imbalannya menurut yang telah

disepakati, sedikit atau banyak. Jika ia mengatakan ya, berarti dia rela dan ia

telah menjadi istrimu.16 Pembenaran pemahaman mut’ah didasarkan atas tafsir

keliru, yaitu QS. al-Nisa’ ayat 24 : فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآَتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً  (Kalau

kamu melakukan nikah mut’ah, maka bayarlah mahar mereka sebagai suatu

kewajiban). Ayat ini sengaja dipenggal supaya maknanya tidak sama dengan

tafsiran jumhur ulama Sunni. Padahal ayat ini sama sekali tidak ada kaitannya

dengan nikah mut’ah, akan tetapi membicarakan soal mahar bagi istri yang sah di

nikahi. Imam al-Qurthubi, seorang ulama Sunni menulis dalam tafsirnya bahwa

QS. al-Nisa’ : 24, dipahami oleh mayoritas ulama sebagai izin melakukan nikah

mut’ah, tetapi itu pada awal masa Islam dan izin tersebut telah di cabut atau

dibatalkan. Memang sekian banyak hadis shahih yang membuktikan bahwa nikah

mut’ah pernah di lakukan oleh para sahabat Nabi dan beliau tidak melarangnya,

namun kemudian dibatalkan.17

Di antara nash-nash al-Qur’an yang dijadikan landasan para ulama dalam

kaitannya dengan hukum nikah mut’ah, adalah : QS. al-Baqarah ayat 241, QS. al-

Nisa’ ayat 24 dan QS. al-Mu’minun ayat 5-6 :

َحقًّا َعلَى اْلُمتَّقِیَن ْعُروفِ َولِْلُمطَلَّقَاِت َمتَاٌع بِاْلمَ 

16Muhammad Malullah, Menyikap Kebobrokan Nikah Mut’ah, (Jakarta : Pustaka Firdaus,
1997), hlm. 129-132.

17M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama, (Bandung : Mizan, 1999), hlm.
130
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“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang takwa.” (QS. al-Baqarah : 24).

َما َملَـَكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاِ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ 
َوَراَء َذلـُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالِـُكْم َعلَْیُكْم َوأُِحلَّ لَـُكْم َما

ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآتُـوھُنَّ ُمْحِصنِیَن َغْیرَ 
فِیَما تََراَضْیتُْم بِِھ ِمْن بَْعدِ فَِریَضةً َوالَ ُجنَاَح َعلَْیُكْم أُُجوَرھُنَّ 

اْلفَِریَضِة إِنَّ هللاَ َكاَن َعلِیًما َحِكیًما
“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (QS. al-Nisa : 24).

إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِھْم أْو َما .َحافِظُونَ َوالَِّذیَن ھُْم لِفُُروِجِھمْ 
فَإِنَّھُْم َغْیُر َملُوِمینَ َملََكْت أَْیَمانُھُمْ 

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-

isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka

dalam hal ini tiada tercela. (QS. al-Mu’minun : 5-6).

Dalam QS. al-Mu’minun : 5-6, tidak disebut mut’ah, sehingga dengan

demikian ayat ini melarangnya atau dengan kata lain nikah mut’ah tidak menjadi

sebagai salah satu cara yang dibenarkan untuk menyalurkan nafsu seksual.



82

Adapun hadis-hadis Nabi terkait dengan hukum nikah mut’ah, di antaranya

adalah hadis riwayat al-Thabrani bersumber dari Sahl bin Sa’r al-Sa’idiy :

ـاِعِدى َص َرُسْوُل هللاِ َعْن َسْھِل ْبِن َسْعٍر السَّ قَاَل : إِنََّمـا َرخَّ
بِالـنَّاِس َشِرْیَرٍة ثُمَّ نَھَى ص.م. فِي اْلُمْتَعِة لَِحاَجٍة َكانَتْ 

)(رواه الطبرا نىَعْنھَابَْعرُ 

Bersumber dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi, ia berkata : “tidak lain Nabi

memberi kelonggaran tentang mut’ah itu melainkan karena satu keperluan

yang sangat mengenai orang-orang, lalu sesudah itu Nabi larang”. (HR.

al-Thabrani).18

Hadis riwayat al-Thabrani bersumber dari al-Harits bin Ghazwah :

َسِمْعُت النَّبِيُّ ص.م. یَـْوَم فَْتُح :لَ َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َغِزیَّةَ قَـا
ةَ یَقُْوُل ُمْتَعـةُ النـَِّساءِ  اتٍ َمكَّ )(رواه الطبرانىَحَراٌم ثَالََث َمرَّ

Bersumber dari Harits bin Ghaziyah, ia berkata : Aku dengar Nabi S.a.w

berkata pada hari menaklukkan Makkah, kawin mut’ah dengan wanita

haram (Beliau berkata begitu) tiga kali.” (HR. al-Thabrani).19

Hadis riwayat Ahmad dan Muslim bersumber dari Sabrah al-Juhani :

ھُ  َكاَن َمَع النَّبِيِّ ص.م. فقال: َعْن ُسْبَرةَ اْلُجھَنِيِّ أَنـَّ
اُس اِنِّى ُكْنُت اَِذْنتُ  ھَاالنـَّ ْاِإلْستِْمتَاِع ِمَن النَِّساِء ىلَُكْم فِ یَـاآیـُّ

اِلَى یَْوِم اْلقِیَاَمِة فََمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِمْنھُنَّ َو إِنَّ هللاَ قَْد َحَرَم َذلِكَ 

18Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair al-Lakhmi al-Yamani, Imam al-Thabraniy, al-
Mu’jam al-Kabir, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 398.

19Ibid., Juz I, hlm. 189.
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ااَتَْیتُُمْو ھُنَّ َشْیئًاَشْیٌئ فَْلیَُخلِّ  (رواه احمدَسبِْیلَھُ َوالَ تَـاْء ُخُرْو ِممَّ
)ومسلم

Bersumber dari Saburah al-Juhani bahwa ia pernah berpegang bersama
Rasulullah S.a.w dalam menaklukkan Mekkah, Rasulullah kemudian
bersabda : Saudara-saudara sekalian! Sesungguhnya Aku dahulu
mengizinkan kalian melakukan nikah mut’ah. Ingatlah! Sesungguhnya
(mulai hari ini) Allah telah melarangnya hingga hari kiamat nanti,
lantaran itu barang siapa yang ada padanya wanita nikah mut’ah,
hendaklah ceraikan dia dan janganlah kamu ambil satu pun dari apa-apa
yang kamu telah berikan kepada mereka.” (HR. Ahmad dan Muslim).20

Menurut ulama mazhab empat serta jumhur sahabat dan tabi’in, yang

dirujuk oleh kaum Sunni nikah mut’ah untuk selanjutnya dilarang (haram). Ada

beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan

Rasulullah SAW., dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut

diketahui secara mutawatir, artinya berita larangan Rasulullah terhadap nikah

mut’ah diketahui secara luas oleh banyak orang dan diterima dari banyak orang

pula, sehingga mustahil di antara mereka terjadi kesepakatan untuk berdusta.21

Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah shahih. Di

antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, “Wahai

sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah mut’ah.

Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti.”22

20Abu al-Hasan Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Warad bin Kausyaz al-Qusyairi, Imam
Muslim, Shaheh Muslim, (Semarang : Toha Putra, 2003), Juz IV, hlm. 132.

21Lihat Abul Faid al-Kattany, Nadm al-Mutanasir Fi al-Ahadits al-Mutawatir, (Beirut: Dar al-
Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 1. Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujatahid Wa Nihayat al-Muqtasid, (Ttp:
Dar al-Ma’rifat, tt), Juz II, hlm. 259.

22Hadis lain yang juga sering digunanakan oleh empat madzhab adalah perkataan Ali yang
disampaikan pada Ibnu Abbas tentang pengharaman nikah mut’ah. Lihat dalam Abu Laits al-
Samarqandi, al-Muhaddzab, (Ttp :, Dar Ihya’ at-Turats al-Araby, tt), Juz II, hlm. 68.
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Kedua, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut’ah dalam Islam

sudah merupakan hasil ijma’. Ketiga, dilihat dari tujuannya, nikah mut’ah hanya

untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan

kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan.23

Para ulama empat mazahab sama berpendapat tentang keharaman nikah

mut’ah. Imam al-Sarkhasi (wafat 490 H), ulama mazhab Hanafi, mengatakan:

“Nikah mut’ah ini bathil menurut mazhab kami.24 Demikian pula Imam Ala al

Din al-Kasani (wafat 587 H), mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat

sementara, yaitu nikah mut’ah.”25 Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H), mengatakan,

“hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut’ah mencapai peringkat

mutawatir.”26 Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H), mengatakan,

“Apabila seorang lelaki menikahi wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya

batil.”27 Imam al-Syafi’i (wafat 204 H), mengatakan, “Nikah mut’ah yang

dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka

pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang lelaki kepada seorang

23Lihat Tujuan Perkawinan dalam : Abu Abdillah al-Qurtubi, al-Jami’li Ahkam al-Qur’an,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz  XIV, hlm. 16-17. Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa
Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-
Qur’ân, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003), hlm. 101.

24Abû Bakar Muhammad bin Ahmad bin Abî Sahl al-Sarakhsi, Imam al-Sarkhasiy, al-
Mabsuth, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 152.

25Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani, Imam Alauddin al-Kasaniy, Bada’i
al-Sana’i fi Tartib al-Syara’i, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 272.

26Ibnu Rusyd al-Hafiz, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Kairo; Maktabah Dar
al-Salam, tt), Juz IV, hlm. 325-334.

27Imam Malik bin Ans, al-Mudawanah al-Kubra, (Kairo : Mustafa al-Baby al-Halaby, tt),Juz
II, hlm. 130.
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perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan.”28

Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H), mengatakan, “Nikah mut’ah tidak

diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang

bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu.”29 Imam Ibnu

Qudamah (wafat 620 H) mengatakan, “Nikah Mut’ah ini adalah nikah yang

bathil,” dan menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal (wafat 242 H) yang

menegaskan bahwa nikah mut’ah adalah haram.”30

Ulama tafsir dari kalangan Sunni, dalam hal ini al-Hafizh Ibnu Katsir ra.,

dalam tafsirnya ia menulis :

Tidak ada keraguan lagi, nikah mut’ah hanya diperbolehkan pada
permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan
kemudian dimansukhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian
dimansukhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan
pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.31

Demikian juga halnya al-Qurthubi dalam tafsirnya, ia menulis :

Telah berkata Ibnul ‘Arabi,’Adapun mut’ah, maka ia termasuk salah satu
keunikan syari’ah; karena mut’ah diperbolehkan pada awal Islam
kemudian diharamkan pada perang Khaibar, lalu diperbolehkan lagi pada
perang Awthas kemudian diharamkan setelah itu, dan berlangsung
pengharaman, dan mut’ah -dalam hal ini- tidak ada yang menyerupainya,

28Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, Imam al-Syafi’iy, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
V, hlm. 85.

29Yahya bin Syarif al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu’, (Kairo : Maktabah Dar al-
Salam, tt), Juz XVII, hlm. 356.

30Muhammad bin Qudamah, Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut : dar al-Fikr, tt), Juz X, hlm.
46.

31Abu al-Fida’ Ibnu Katsir, Tafsir al Qur`an al-‘Azhim, (Kairo : Maktabah Ulum wal Hikam,
tt), Juz I, hlm. 449.
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kecuali permasalahan kiblat, karena nasakh (penghapusan) terjadi dua
kali, kemudian baru hukumnya stabil.32

Intinya bahwa para ulama dari kalangan Sunniy telah sepakat (Ijma`),

tentang tentang haramnya nikah mut’ah. Di antara pernyataan tersebut ialah :

a. Perkataan Ibnul ‘Arabi ra, sebagaimana telah dijelaskan,

b. Imam Thahawi berkata,”Umar telah melarang mut’ah di hadapan para sahabat

Rasulullah, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Ini menunjukkan,

bahwa mereka setuju dan menuruti apa yang telah dilarang, danbukti Ijma’

mereka atas larangan tersebut adalah, bahwa hukum tersebut telah dihapus.33

c. Qadhi Iyadh berkata, ”Telah terjadi Ijma’ dari seluruh ulama atas

pengharamannya, kecuali dari kalangan Syi’ah Rafidhah.”34

d. Disebutkan oleh al Khattabi: “Pengharaman mut'ah nyaris menjadi sebuah

Ijma' (maksudnya Ijma' kaum Muslmin, Pen.), kecuali dari sebagian Syi'ah.”35

Bahkan keharaman nikah mut’ah, menurut kelompok Sunniy, juga

didukung dengan alasan dari akal dan qiyas, sebagai berikut :

a. Sesungguhnya nikah mut’ah tidak mempunyai hukum standar, yang telah

diterangkan dalam kitab dan Sunnah dari thalak, iddah dan warisan, maka ia

tidak berbeda dengan pernikahan yang tidak sah lainnya.

32Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Anshari al-Qurthubi, al-
Jami’ li Ahkam al-Qur’an, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 87.

33Amin bin Yahya Aal-Wazan al-Thahawi, Syarh Ma’anil Atsar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
III, hlm. 27.

34Ibnu Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bariy ‘An Syarh Shaheh al-Bukhari, (Beirut : Dar al-Fikr,
tt), Juz IX, hlm. 173.

35Abi 'Abdirrahman Syarf al-Haqq Muhammad Asyraf al-'Azhim Abady, Aunul Ma’bud
Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Kutub Ilmiyah, tt), Juz VI, hlm. 59.
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b. Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada

masa khilafahnya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak

akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat ‘Umar tersebut salah.

c. Haramnya nikah mut’ah, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya

sangat banyak. Di antaranya : (1) Bercampurnya nasab, karena wanita yang

telah dimut’ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu

seterusnya. (2) Disia-siakannya anak hasil mut’ah tanpa pengawasan sang

ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina, (3) Wanita dijadikan seperti

barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.36

Sementara itu, beberapa ulama lainnya di kalangan sahabat dan tabi’in,

antara lain Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas memandang sebaliknya, yakni nikah

mut’ah masih boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada surah an-Nisa’ (4) ayat

24:

 ِ َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ
َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم ُمْحِصنِیَن َعلَْیُكمْ 

َغْیَر ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآَتُوھُنَّ أُُجوَرھُنَّ 
فَِریَضةً َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُْم بِِھ ِمْن بَْعِد اْلفَِریَضِة 

َ َكاَن َعلِیًما َحِكیًماإِنَّ  هللاَّ
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini
bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati

36Muhammad Malullah, al-Syi’ah wa al-Mut’ah, (Riadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt),
hlm.19. Mahmud Syukri al Alusi, op. cit., hlm. 227-228.
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(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan
sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah
menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana. (QS. al-Nisa’ : 24).

Dalam satu qiraatnya, mereka menambahkan kalimat ilaa ajal musamma

(sampai batas waktu tertentu), sehingga ayat tersebut dapat dijadikan acuan

hukum dalam memperbolehkan nikah mut’ah. Menurut Ibnu Abbas, nikah mut’ah

diperbolehkan sejauh dibutuhkan dan dalam situasi darurat atau terpaksa.37 Ketika

para ulama di kalangan Sunni berupaya menjelaskan keharaman nikah mut’ah,

juteru ulama di kalangan Syi’ah sejak awal membolehkan dan tetap

mempertahankannya sampai sekarang, bahkan menjadi bagian dari aturan hukum

perkawinan yang mereka anut. Menurut ulama kalangan Syi’ah, nikah mut’ah

tetap dibolehkan atau dihalalkan sampai sekarang, sama halnya dengan nikah

permanen (nikah daim). Hal ini didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut :

1. QS. al-Nisa’ (4) ayat 24 menurut qiraah Ibnu Mas’ud yang di dalamnya

disisipkan kalimat ilaa ajal musamma. Mereka menolak pendapat yang

mengatakan bahwa ayat tersebut hukumnya sudah dinasakhkan oleh dalil lain

atau ijmak ulama.

37Dalam suatu riwayat yang sangat terkenal Abdullah bin Abbas ra., pernah mengatakan, ما
آانت الم قي ش تعة إال رحمة من هللا عز وجل رحم بھا أمة محمد، ولوال نھي عمر عنھا ما اضطر إلى الزنا إال (Mut’ah
merupakan Rahmat yang diberikan oleh Swt. Kepada umat Muhammad. Jika Umar tidak pernah
melarangnya, maka tidaklah pernah akan terjerumus ke lembah zina kecuali orang yang merugi). Lihat
dalam Ibnu Rusyd, op. cit., Juz II, hlm. 260.
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2. Hadis yang membolehkan nikah mut’ah, sebagaimana yang diriwayatkan

Imam Muslim dari al-Rabi’ bin Saburah dari Jabir bin Abdullah.

3. Pendapat beberapa orang sahabat (seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Jabir Bin

Abdullah, dan Abu Said al-khudri) dan Tabi’in (seperti Atha bin Abi Rabah

dan Said bin Zubair).38

6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdhatul Ulama dan Majelis

Tarjih Muhammadiyah Tentang Keharaman Nikah Mut’ah

Pertimbangan atau konsideran dikeluarkannya Fatwa MUI tentang Nikah

Mut’ah, terdiri atas latar belakang/dasar pemikiran, pertimbangan sosial dan

pertimbangan dalil. Latar belakang/dasar pemikiran Keputusan Fatwa MUI

tentang Nikah Mut’ah Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997, sebagai berikut :

1. Surat Sekretaris Jendral Departemen Agama RI nomor:
BVI/4PW.01/4823/1996 tanggal 11 Oktober 1996, perihal "perlu
dikeluarkan fatwa tentang kawin mut`ah".

2. Surat Dewan pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin Nomor :
35/IM/X/1997 Oktober 1997 perihal "Keputusan Bahtsul Masail" yang
dikeluarkan pada 3-5 Oktober 1997 di Bogor tentang, antara lain,
nikah mut`ah.

3. Makalah yang disampaikan oleh Prof.K.H. Ibrahim Hosen, LML
berjudul tentang Hukum Nikah Mut'ah dan makalah yang disampaikan
oleh KH.Ma`ruf Amin dan Muh. Nahar Nahwari berjudul Mencermati
Hukum Nikah Mut`ah yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997 yang membahas
tentang nikah mut`ah.

4. Pendapat, usul, dan saran dari para peserta Sidang Komisi Fatwa
Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 Oktober 1997.50

38Lihat Muhammad Malullah, al-Syi’ah wa al-Mut’ah, (Riadh : Maktabah Ibnu Taimiyah, tt),
hlm.19.

50Pengurus Pusat MUI, Fatwa MUI tentang Nikah Mut’ah Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997,
(Jakarta : Pengurus Pusat MUI, 2004), hlm. 1.
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Pertimbangan sosial, Keputusan Fatwa MUI tentang Nikah Mut’ah

Nomor Kep-B-679/MUI/XI/1997, sebagai berikut :

1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh
sementara umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan
mahasiswa.

2. Bahwa praktek nikah mut`ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan,
kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik,
tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta
dipandang sebagai alat propaganda paham Syi`ah di Indonesia.

3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni
(Ahlus Sunnah wal Jama`ah) yang tidak mengakui dan menolak paham
Syi`ah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut`ah secara
khusus.

4. Bahwa oleh karena itu, perlu segera dikeluarkan fatwa tentang nikah
mut`ah oleh Majelis Ulama Indonesia.51

Pertimbangan dalil Keputusan Fatwa MUI tentang Nikah Mut’ah Nomor :

Kep-B-679/MUI/XI/1997, sebagai berikut :

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumhur ulama tentang keharaman
nikah mut`ah,antara lain: QS. al-Mu’minun 5-6 : َوالَِّذیَن ھُْم لِفُُروِجِھْم 
إِالَّ َعلَى أَْزَواِجِھْم أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُھُْم فَإِنَّھُْم َغْیُر َملُوِمینَ .َحافِظُونَ  (Dan di antara
sifat orang mukmin itu, mereka memelihara kemaluannya kecuali
terhadap isteri atau jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal
ini) tiada tercela). Ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin
hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau jariah.
Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut`ah tidak berfungsi
sebagai isteri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah,karena akad mut`ah
bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut : (1) Tidak saling
mewarisi. Sedang akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan,
(2) Iddah Mut`ah tidak seperti iddah nikah biasa, (3) Dengan akad nikah
menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan
beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan mut`ah,
(4)Dengan melakukan mut`ah, seseorang tidak dianggap menjadi muhsan,
karena wanita yang diambil dengan jalan mut'ah tidak berfungsi sebagai
isteri, sebab mut`ah itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri
dan tidak pula berstatus jariah. Oleh karena itu, orang yang melakukan

51Ibid., hlm. 1-2.
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mut`ah termasuk dalam QS. al-Mu’minun ayat 7 : فََمِن اْبتََغى َوَراَء َذلَِك 
فَأُولَئَِك ھُُم اْلَعاُدونَ  (Barang siapa mencari selain dari pada itu, maka mereka
itulah orang yang melampaui batas). darurat, kembali dilarang oleh
Rasulullah SAW sebagaimana diketahui dari perkataan "Tsumma Nuhii
`anhaa" dalam hadis, (5) Nikah mut`ah bertentangan dengan tujuan
persyari`atan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan
melahirkan keturunan (Iattanasul), (6) Nikah mut`ah bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan pemerintah/negara Republik Indonesia
(antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam). Padahal, peraturan perundang-undangan
itu wajib ditaati kepada pemerintah (ulil amri), berdasarkan, antara lain
QS. al-Nisa’ ayat 59 ُسوَل َوأُولِي : َ َوأَِطیُعوا الرَّ یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آََمنُوا أَِطیُعوا هللاَّ
اْألَْمِر ِمْنُكمْ  (Hai orang beriman! Taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil
amri di antara kamu), (7) Kaidah Fiqhiyah, “Keputusan pemerintah itu
mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”52

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Keputusan Fatwa MUI

tentang Nikah Mut’ah Nomor : Kep-B-679/MUI/XI/1997, berisi sebagai berikut :

1. Nikah mut`ah hukumnya adalah HARAM.
2. Pelaku nikah mut`ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.53

Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa mut’ah yang identik dengan

nikah kontrak hukumnya haram. Fatwa nikah kontrak yang ditandatangani

Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH. Ibrahim

Hosen itu juga bersikap keras kepada pelaku nikah mut’ah. ”Pelaku nikah

mut’ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,” begitu bunyi poin kedua keputusan fatwa MUI

52Ibid., hlm. 2-3.
53Ibid., hlm. 3.
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tersebut. Sebagai dasar hukumnya, MUI bersandar pada QS. al-Mukminun ayat

5-6 : ”Dan (di antara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya

kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam

hal ini) tiada tercela.” Berdasarkan ayat itu, MUI menyatakan bahwa hubungan

kelamin hanya dibolehkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah.

Menurut MUI, wanita yang diambil dengan jalan mut’ah tak berfungsi sebagai

sitri, karena ia bukan jariah. MUI berpendapat akad mut’ah bukan akan nikah,

alasannya: Pertama, tak saling mewarisi, sedangkan nikah menjadi sebab

memperoleh harta warisan. Kedua, iddah nikah mut’ah tak seperti iddah nikah

biasa. Nikah mut’ah dinilai MUI bertentangan dengan persyarikatan akad nikah,

yakni mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. MUI pun

menganggap nikah mut’ah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Para ulama Nahdlatul Ulama (NU) juga telah menetapkan fatwa terkait

nikah mut’ah dalam forum Bahtsul Masail Dinyah Munas NU pada bulan

November 1997 di Nusa Tenggara Barat. Dalam fatwanya, ulama NU

menetapakan bahwa nikah mut’ah atau kawin kontrak hukumnya haram dan

tidak sah. ”Nikah mut’ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya

mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah.” Nikah mut’ah berdasarkan

jumhur fukaha termasuk salah satu dari empat macam nikah fasidah (rusak atau

tak sah). Sebagai dasar hukumnya, ulama NU bersandar pada pendapat Imam al-
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Syafi’iy dan Syaikh Husain Muhammad Mahluf dalam Fatwa al-Syar’iyyah.54

Demikian juga halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai

waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah

tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan

suami-istri.” Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga

telah menetapkan fatwa terkait kawin kontrak atau nikah mut’ah. Para ulama

Muhammadiyah menyatakan bahwa nikah mut’ah hukumnya haram. Hal itu

didasarkan pada hadis yang diriwayatkan al-Thabaraniy dari al-Harits bin

Ghaziyyah:

ُ َعلَْیِھ  َعِن اْلَحاِرِث بن َغِزیَّةَ، قَاَل : َسِمْعُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاَّ
اتٍ  َوَسلََّم یَْوَم فَْتحِ َمكَّةَ، یَقُوُل ُمْتَعةُ النَِّساِء َحَراٌم, ثَالَث َمرَّ

Bersumber dari al-Harits bin Ghaziyyah ra., ia berkata: saya mendengar

Nabi SAW., bersabda pada hari penaklukan kota Makkah (Fathu

Makkah), ”Nikah mut’ah dengan wanita itu haram., beliau mengulang

sabdanya sebanyak tiga kali.” (HR. al-Thabraniy).55

Majelis tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam fatwanya

menegaskan, keharaman nikah mut’ah tak hanya sebatas kepada pihak laki-laki

dan wanita yang mengetahui bahwa nikah yang mereka lakukan adalah mut’ah.

54Lihat Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’iy, al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm
71. Syaikh Husain Muhammad Mahluf, Fatawi al-Syar’iyyah, (Makkah al-Mukarramah; ttp, tt), Juz II,
hlm. 7.

55Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Muthair al-Lakhmi al-Yamani, Imam al-Thabraniy, al-
Mu’jam al-Kabir, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 439. Jalal al-Din bin Abdurrahman al-Suyuthi,
al-Jam’I al-Kabir, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 189.
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Tetapi juga berlaku secara umum, baik pihak wanita itu mengetahuinya maupun

tidak mengetahuinya. ”Orang-orang yang melakukan nikah mut’ah sekarang ini,

menurut hadis di atas jelas telah melakukan hal yang diharamkan.”


