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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pro dan kontra pendapat ulama tentang nikah mut’ah ; para ulama dari

kalangan Sunniy telah sepakat (Ijma`), tentang tentang haramnya nikah mut’ah.

Para ulama empat mazahab berpendapat sama tentang keharaman nikah mut’ah.

Imam al-Sarkhasi (wafat 490 H), ulama mazhab Hanafi, mengatakan: “Nikah

mut’ah ini bathil menurut mazhab kami. Demikian pula Imam Alauddin al-

Kasani (wafat 587 H), mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara,

yaitu nikah mut’ah.” Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H), mengatakan, “hadis-hadis

yang mengharamkan nikah mut’ah mencapai peringkat mutawatir.” Imam Malik

bin Anas (wafat 179 H), mengatakan, “Apabila seorang lelaki menikahi wanita

dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil.” 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 perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari,

sepuluh hari atau satu bulan.” 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.” Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) mengatakan, “Nikah Mut’ah

ini adalah nikah yang bathil,” dan menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal
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(wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut’ah adalah haram.” Demikian

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

berpendapat bahwa 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. Imam al-Qurthubi juga berpendapat bahwa mut’ah

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. 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).

Pendapat M. Quraish Shihab tentang hukum nikah mut’ah dalam tafsir al-

Mishbah ; Menurutnya, secara umum para ulama berpendapat bahwa nikah

mut’ah adalah haram. Nikah mut’ah menurutnya, bertentangan dengan tujuan

nikah yang dikehendaki al-Quran dan Sunnah, yakni pernikahan yang langgeng,
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sehidup semati, bahkan sampai Hari Kemudian ھُْم َوأَْزَواُجھُْم فِي ِظَالٍل َعلَى اْألََرائِِك :

.QS)ُمتَِّكئُونَ  Ya Sin: 56). Sebab, pernikahan antara lain dimaksudkan untuk

melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan dididik oleh

kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika pernikahan

hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun. Menurutnya,

pendapat yang berbeda menyangkut mut’ah, kehalalan atau keharamannya serta

syarat-syaratnya. Masing-masing mengemukakan alasannya sehingga ulama

sepakat menyatakan bahwa nikah mut’ah yang memenuhi syarat-syaratnya tidak

identik dengan perzinaan. Kita juga dapat berkata bahwa, seandainya alasan

ulama Syiah diakui oleh ulama Sunni, tentulah ulama Sunni tidak akan

menyatakan haramnnya mut’ah, demikian juga sebaliknya, seandainya ulama

Syiah puas dengan alasan-alasan kelompok ulama Sunni, tentulah mereka tidak

menghalalkannya. Namun, kalau hendak menempuh jalan kehati-hatian, tidak

melakukan mut’ah jauh lebih aman ketimbang melakukannya. Kalau hendak

menempatkan perempuan dalam kedudukan terhormat, tentu seseorang pun tidak

akan rela melakukan mut’ah. Menurutnya, pernikahan antara lain dimaksudkan

untuk melanjutkan keturunan, dan keturunan itu hendaknya dipelihara dan

dididik oleh kedua orang tuanya. Hal demikian tentu tidak dapat dicapai, jika

pernikahan hanya berlangsung beberapa hari, bahkan beberapa tahun sekalipun,

sebagaimana yang terjadi pada nikah mut’ah.
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B. Saran-saran

Agar studi ini memberikan nilai-nilai positif dalam khazanah Ilmu

Pengetahuan Islam, maka penulis menyampaikan saran-saran agar tujuan pokok

diturunkannya al-Qur’an tidak lain adalah agar berfungsi sebagai petunjuk bagi

manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara situasi dan

kondisi umat manusia senantiasa mengalami perubahan dan perbedaan di setiap

zaman. Oleh karena itu upaya untuk menggali makna dan nilai-nilai petunjuk

yang terkandung di dalam kitab suci itu tidak hanya memperhatikan ketelitian dan

kecermatan dalam memahami isi teks, konteks yang melingkupi teks tersebut,

baik konteks psikologis maupun konteks sosial, termasuk dalam hal ini adalah

penafsiran M. Quraish Shihab tentang nikah mut’ah dalam Tafsir al-Mishbah.

Wallahu Alam bi al-Shawab.


