
BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH KERABAT

A. Pengertian Nafkah Dan Kerabat

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, nafkah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata

أنفق - ینفق - إنفاق , yang berarti إخراج yakni pengeluaran. Kata infaq ini tidak

digunakan kecuali dalam hal kebaikan1. Sedangkan secara terminologis nafkah

adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari

makanan, pakaian dan tempat tinggal2.Kata nafkah berasal dari kata infak yang

artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan.

Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu

yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya3.

Nafakah adalah uang belanja dan sejenisnya, biaya untuk memenuhi

kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian,

tempat tinggal dan sejenisnya4. Akan tetapi pada umumnya nafkah itu hanyalah

makanan. Termasuk dalam arti makanan adalah roti, lauk, dan minuman.

Sedangkan, dalam hal pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat,

sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat

pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.

1 Abu Bakr, I’natuth Thalibin, Juz IV, ( Surabaya : PT Irama Minasari, 1356 H ), h, 60.
2 Ahmad al-Shawiy, Al-Shawi Ala Tafsir al-Jalalain, ( Mesir : Dar al-Fikr, 1993 ), h. 151
3 Wahbah az -Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu,Jilid X, ( Jakarta : Darul Fikr, 2007, ),

cet. Ke-10, h. 94
4 Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, Syarah Bulughul Maram, ( Jakarta : Pustaka

Azzam, 2007 ), cet. Ke-7, h. 35



Uang belanja yang diperlukan guna memelihara kehidupan orang yang

memerlukannya. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran

yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau

dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya5.

Adapun menurut ahli fiqihpengertian nafkah adalah :

a. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri sebagai berikut :

, وادم, زاما في اصطالح الفقھاء فھي اخراج الشخص مؤنة من تجب علیھ نفقة من خب

.ونحو ذالك مما یأتيومصباح, ودھن, وما یتبع ذالك من ثمن ماء, وكسوة ومسكن

Artinya :“Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran seseorang atas
sesuatu sebagai uang belanja terhadap orang yang wajib dinafkahinya,
terdiri dari roti, lauk-pauk,pakaian, tempat tinggal dan apa yang
mengikutinya dari harga air, minyak dan sebagainya”6.

b. Menurut al-Shon’ani

فقة والمردبھا الشيءالذي یبدل لھ األنسان فیھا یحتاجھ ھو او غیره من الطعام نال

.اوالشرب وغیرھم

Artinya : “Nafkah adalah segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan manusia
untuk dirinya atau ditambah orang lain yang mencakup makanan dan
minuman”7.

Nafkah itu ada dua macam yaitu :

1. Nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika

memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk

orang lain karena Rasulullah Saw bersabda :

5Abdul Aziz Dahlan, et. al, ( ed ), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV, ( Jakarta: PT.
IchtiarBaru Van Hoeve, 1997 ), h. 1281

6Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Fiqh `ala Madzhab al-Arba`ah, Juz IV,  ( Beirut : t.tp.,
1969 ),  h. 485.

7Muhammad bin Ismail al-Asqala’ni, Subul al-Salam, Juz III, ( Semarang : Maktabah Toha
Putra, t.th.,), h. 218.



قََرابَتِكَ  فَلِِذي َشْيءٌ  أَْھلِكَ  َعنْ  فََضلَ  فَإِنْ  فَِألَْھلِكَ  َشْيءٌ  فََضلَ  فَإِنْ  َعلَْیھَا فَتََصدَّقْ  بِنَْفِسكَ  اْبدأْ 

Artinya :“Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa, maka untuk anggota
keluargamu. Jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.” ( HR. Muslim
886 )8.

2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab

yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan

kekerabatan, dan hak kepemilikan9.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai adalah

mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan,

pakaian dan tempat tinggal. Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang

berlaku menurut keadaaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan

sebagainya.Banyak nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan

dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang

berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan atau

alasannya adalah sebuah hadits, berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan.

.ْلَمْعُرْوفِ ا ْكفِْیِك َوَولََدِك بِ ُخِذْي َمایَ 

Artinya :”Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu

dengan cara yang baik10.

Pemberian nafkah terdiri dari beberapa macam :

1.) Nafkah terhadap para istri

8 Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Muslim, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2007 ),
cet. Ke-3, h. 628-629.

9 Ibid, h. 95.
10Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail al

Authar,Jilid IV, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2006 ),  h. 688.



2.) Nafkah terhadap para kerabat

3.) Nafkah terhadap hamba sahaya dan hewan

2. Dasar Hukum Kewajiban Memberi Nafkah

Mengenai dasar hukum nafkah yang dimaksud adalah dalil atau hujjah

yang menunjukkan adanya kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada

orang yang menjadi tanggungannya. Adapun dalil dari nash al-Qur'an yang

menerangkan kewajiban memberi nafkah adalah di antaranya dalam surat al

Baqarah ayat 233 sebagai berikut:
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Artinya :“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu
dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya.

Perbedaan kewajiban antara si kaya dengan si miskin didasarkan pada

firman-Nya dalam surat atThalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:









Artinya :“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah
memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah
tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan sesudah kesempitan.

11Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, ( Semarang: CV. Al-Waah, t.th.,
),h. 57.



Dari ayat di atas secara jelas menunjukkan adanya perbedaan kewajiban

nafkah antara satu orang dengan orang lain, antara orang kaya dan orang miskin,

karena adanya perbedaan kemampuan dan harta yang dimiliki tiap orang menurut

kadar dan keadaannya. Lain dari itu Allah SWT, juga mengingatkan akan hak-hak

terhadap kerabat yang secara langsung adalah merupakan perluasan dari sistem

kekeluargaan dengan firman-Nya dalam surat al Baqarah ayat 215 antara lain:











Artinya :“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa

saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak,
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat,
maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya.

Dan juga Allah SWT, berfirman dalam surat al Israa ayat 26 :





Artinya :“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

انفقتھ في سبیل قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم دینار: عن أبى ھریرة رضي هللا عنھ قال 

هللا ودینار انفقتھ في رقبة ودینار تصدقت بھ مسكین ودینار انفقتھ على اھلك اعظمھا اجرا 

. الذى  انفقتھ على اھلھا

Artinya :“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Sedinar
yang engkau infakkan di jalan Allah, sedinar yang engkau infakkan
dalam (membebaskan) hamba, sedinar yang engkau sedekahkan kepada
seorang miskin dan sedinar yang engkau infakkan kepada keluarga



maka lebih besar pahalanyaadalah yang engkau infakan kepada
keluargamu”. (H.R.Ahmad dan Muslim)12.

ائم یخطب ویقول فإذا رسول هللا صلى علیھ وسلم ق, قدمنا المدینة: المحاربي قال وعن طارق 

.ثّم أدناك أدناك , وأختك و أخك , أمك و أبك : وبدأ بمن تعول , ید المعطي العلیا: 

والّدارقطنيّ , وصّححھ ابن حبّان, روه النسائ

Artinya :“Thariq al-Muharib Radliyallaahu 'anhu berkata Ketika kami datang ke
Madinah Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berdiri di atas
mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda: "Tangan
pemberi adalah yang paling tinggi dan mulailah dari orang yang
menjadi tanggunganmu: ibumu dan ayahmu, saudara perempuan dan
laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat
denganmu." ( Riwayat Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan
Daruquthni )13.

3. Sebab dan Syarat Diwajibkannya Memberi Nafkah Kerabat

Yang menyebabkan wajib memberi nafkah ada tiga, yaitu karena ikatan

perkawinan, hubungan kerabat atau sebagai hak milik. Nafkah yang diberikan

dalam bentuk makan/minuman dan yang sebanding dengannya, pakaian yang

layak dan memadai, tempat tinggal yang layak meskipun rumah sewa dan perabot

dan perlengkapan rumah tangga14.

Nafkah kerabat adalah menjadi kewajiban anak, laki-laki dan perempuan

untuk memberi nafkah kedua orang tuanya kakek neneknya. Demikian pula orang

tua harus memberi nafkah kepada fara’nya laki-laki dan perempuan. Dalam

melaksanakan kewajiban tersebut, perbedaanagama tidak menjadi halangan.

12Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Op Cit,  h. 683
13 Djaman Nur, Op Cit, h. 119
14Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta: Bulan Bintang,  1988 ),  cet. Ke-1, h. 88



Syaratnya adalah bahwa orang yangberkewajiban memberi nafkah itu harus

mampu dan yang berhakmenerimanya tidak mampu15.

Dijelaskan dalam kitab Mughni al-Muhtaj,disebutkan macam-macam

nafkah, yaitu:

a. Nafkah pribadi.

b. Nafkah kepada orang lain yang menyebabkan munculnya sebab-

sebabmemperoleh nafkah16.

Di antara sebab-sebab memperoleh nafkah adalah, Sebabperkawinan,

Sebab kekerabatan dan sebab kepemilikan.Orang yang masih ada hubungan

keturunan atau nasabsebab dan terjadinya suatu akad perkawinan, baik ke atas

maupun kebawah, baik yang termasuk ahli waris maupun tidak termasuk ahli

waris.Sebutan lain dari kerabat adalah famili17.Adapun yang dinamakan kerabat,

apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Mahramiyah, artinya harus dari kerabat yang haram dinikah.

b. Adanya kebutuhan untuk meminta dari kerabat.

c. Disyaratkan lemahnya orang yang meminta nafkah kecuali dalam

nafkah yang wajib bagi orang tua kepada anak.

d. Disyaratkan mampu memberi nafkah kepada salah satu orang tua atas

anak laki-lakinya dan nafkah anak atas bapaknya18.

15 Ibid, h. 100
16Muhammad al-Khatib al-Syarbani, Mughni al-Muhtaj,  Jilid V, (  Beirut : Libanon, Daar

al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, ), h.  151.
17M. Abdul Mujib dan Mabruri Tolhah, Kamus Istilah Fiqh, (  Jakarta : Pustaka Firdaus,

1994 ) , h. 155.
18M. Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah, ( Mesir : Daar al-Fikr, t.th., ), h. 487.



Maka memberi nafkah karena kerabat bagi seseorang juga merupakan

kewajiban. Apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar

memerlukan pertolongan karena miskin dan lain sebagainya. Sebagaimana

firman-Nya dalam surat al Isra’ ayat 26 :





Artinya :“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros19.

Maksud dari ayat di atas adalah berikanlah olehmu wahai kaum mukallaf,

kepada kerabatmu segala haknya yaitu: hubungan kasih sayang dan bergaul

dengan baik dengan mereka. Jika mereka berhajat kepada nafkah, berilah sekedar

menutupi kebutuhannya. Demikian juga berilah pertolongan akan orang miskin

dan musafir yang berjalan untuk sesuatu kepentingan yang dibenarkan syara’,

agar maksudnya tercapai. Hubungan karib kerabat itu selalu akan menimbulkan

satu hak dan kewajiban, di mana kerabat yang mampu berkewajiban membantu

kerabatnya yang tidak mampu, di mana hidupnya dalam keadaan serba

kekurangan. Sebaliknya kerabat yang tidak mempunyai kemampuan mempunyai

hak untuk memperoleh bantuan dari kerabat yang mampu.

Telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an yang menyuruh untuk

memperkuat hubungan kerabat ini dengan mengadakan hubungan baik

(silaturahmi) dan tolong menolong, baik moril maupun materil, urusan kebendaan

dan kerohanian. Akan tetapi hubungan erat dengan kerabat itu tidak boleh sampai

menghilangkan rasa keadilan, atau hanya adil untuk kerabat yang kaya dan tidak

19Departemen Agama RI, Op Cit, h. 428.



adil terhadap kerabat yang miskin20.Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat

an Nahl ayat 90 :









Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran21.

Seseorang yang hidup di tengah-tengah keluarga dan kerabatnya tidak

dapat melepaskan diri dari kewajiban memperhatikan resiko keluarga dan

kerabatnya itu, maka seorang kerabat wajib ikut serta memikirkan dan berusaha

meningkatkan kualitas keluarga dan kerabat, sebagai sarana pembangunan

keluarga baik di bidang mental spiritual maupun di bidang fisik materil.

Hubungan hukum yang bersifat materil terhadap kerabat dan keluarga

dekat ialah hubungan kecintaan, penghormatan, kebajikan, mendoakan, sikap

rendah diri, belas kasih, bersilaturahmi, tenggang rasa dan ikut serta bertanggung

jawab terhadap nama baik dan kebahagiaan serta kesejahteraan seluruh kerabat

dankeluarga atas dasar cinta kasih dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat al Baqarah ayat 215 sebagai berikut:












20Fahruddin HS., Ensiklopedi al-Qur'an, Jilid I, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992 ), h. 599
21Departemen Agama RI, Op Cit, h. 415



Artinya :“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak,
kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat,
maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya22.

Kerabat merupakan salah satu sebab adanya nafkah bagi keluarga dekat

sebagai kewajiban atas keluarga dekat yang mampu. Pada umumnya para ulama

sepakat bahwa yang wajib diberi nafkah ialah: keluarga yang dekat yang

memerlukan nafkah saja, tidak keluarga jauh. Bila seseorang cukup mampu dalam

hal membiayai kehidupannya, maka dia juga berkewajiban menafkahi sanak

keluarganya yang miskin terutama mereka yang bertalian darah dan bersaudara

serta berhak untuk memperoleh bagian warisan pada saat kerabat yang melarat itu

wafat. Seseorang yang kaya juga diwajibkan membantu dan menafkahi

orangorang miskin dan membutuhkan yang tinggal di sekitarnya, tanpa

membedakan kedudukan, kepercayaan ataupun warna kulit, kalau dia mampu

melakukan hal yang sedemikian itu23. Sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat al Baqarah ayat 233.











Artinya :“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar
kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena
anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban
demikian24.

22 Ibid, h. 52
23Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, Perkawinan dalam Syari’at Islam, ( Jakarta: PT

Rineka Cipta, 1992 ), cet. Ke-1,  h. 129.
24Departemen Agama RI, Op Cit, h. 57.



Imam Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa syarat atau sebab

diwajibkannya pemberian nafkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan perkawinan

2. Adanya hubungan kerabat

3. Adanya kepemilikan25.

Adapun Zakaria Ahmad al Barry menyebutkan syarat-syarat

diwajibkannya memberi nafkah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan kekeluargaan.

2. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan memang membutuhkan nafkah.

3. Anggota kaum kerabat yang bersangkutan tidak sanggup mencari nafkah.

4. Orang yang diwajibkan memberi nafkah itu hendaknya kaya, mampu,

kecuali dalam masalah nafkah ayah dan ibu yang telah diwajibkan kepada

anak, dan nafkah anak yang telah diwajibkan kepada ayah.

5. Yang memberi nafkah dan diberi nafkah itu seagama, kecuali dalam

masalah nafkah ayah kepada anaknya dan anak kepada orangtuanya. Jadi

saudara yang beragama Islam tidak wajib memberi nafkah kepada

saudaranya yang non Islam, karena mereka berdua berlainan agama26.

Dari sebab-sebab di atas, maka dapat dibedakan antara orang yang

berkewajiban memberi nafkah dan orang yang berhak menerima nafkah :

1. Orang-orang yang berkewajiban memberi nafkah :

a. Menurut hubungan perkawinan

25 Abdurrahman Al Jaziri, Op Cit, h. 220.
26 Zakariah Ahmad al Barry,Hukum Anak-anak dalam Islam,Terj. Chadidjah Nasution,(

Jakarta : Bulan Bintang, 1997 ), h. 91



Memberikan nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur

dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1. Suami adalah

kepala keluarga didasarkan karena kelebihan ( tubuh / fisik ) yang

diberikan tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa

suami berkewajiban untuk membiayai kehidupan keluarga27.

b. Menurut hubungan kerabat, dibedakan menjadi :

1. Yang termasuk garis lurus ke atas ialah : bapak, kakek dan

seterusnya ke atas.

2. Yang termasuk garis lurus ke bawah ialah : anak, cucu, dan

seterusnya ke bawah.Yang termasuk garis menyamping ialah :

saudara, paman, bibi, dan lain-lain.

c. Menurut hubungan kepemilikan

Hal ini didasarkan kepada kaidah umum,”Setiap orang yang

menahan hak orang lain atau kemanfaatanya, maka ia bertanggung

jawab membelanjainnya28.Dalam hal kepemilikan dapat dicontohkan :

bahwa orang yang memelihara ternak harus mengeluarkan biaya untuk

perawatan kehidupan ternaknya.

2. Pihak-pihak yang berhak menerima nafkah adalah :

a. Menurut hubungan perkawinan adalah istri

Apabila telah sah dan sempurna suatu akan perkawinan antara

seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu kedudukan

27 Mohd Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ), cet.
Ke-5, h. 66.

28 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj.M.Thalib, ( Bandung : PT Al Ma’arif, 1986 ), h. 75-76



laki-laki berubah menjadi suami dan perempuan berubah menjadi istri,

dan sejak itu pula istri memperoleh hak tertentu disamping kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal yang menjadi kewajiban suami

merupakan hak bagi istrinya, yang mana nafkah termasuk hak istri.

b. Menurut hubungan kerabat

Yang dimaksud di sini adalah anggota kerabat yang membutuhkan.

Berdasar ketentuan ini pula, maka ayah tidak wajib memberi nafkah

kepada anaknya, kalau anak itu sudah mencapai penghasilan yang

layak bagi kehidupannya.

c. menurut hubungan kepemilikan

Pihak yang berhak menerima nafkah karena hubungan kepemilikan

adalah pihak yang dimiliki.

Zakaria Ahmad al Barry menuliskan pendapat para ulama tentang orang

yang berhak menerima nafkah sebagai berikut :

a. Imam Malik, berpendapat bahwa nafkah wajib diberikan oleh ayah

kepada anak dan kemudian kepada ayah ibunya dan terbatas hanya

disitu saja, dan tidak ada kewajiban terhadap orang lain selain

tersebut29.

b. Imam Syafi’i, berpendapat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada

semua keluarga yang mempunyai hubungan vertikal, ke atas dan ke

bawah tanpa membatasi dengan anggota-anggota yang tertentu30.

29Zakaria Ahmad al Barry, Op Cit, h. 74
30 Ibid, h. 76



c. Imam Hanafi, berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu

berlaku kepada semua anggota keluarga yang muhrim. Jadi, seseorang

wajib memberi nafkah kepada semua kaum kerabatnya yang muhrim

dengannya. Dan dengan demikian, maka lingkup wajib nafkah itu

bertambah luas lagi. Ayah wajib memberi nafkah kepada anak dan

cucunya dan anak wajib memberi nafkah kepada ayah ibunya sebagai

hubungan vertikal dan juga kepada saudara, paman, saudara ayah dan

saudara ibu31.

d. Imam Ahmad ibn Hambal, berpendapat bahwa nafkah itu wajib

diberikan kepada semua kaum kerabat yang masih saling mewarisi,

jika salah seorang dari mereka meninggal dunia. Jadi lingkupnya lebih

luas, mencakup kaum kerabat seluruhnya, muhrim dan bukan

muhrim32.

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk kaum kerabat harus dengan

tiga syarat, yaitu :

a. Kerabat dekatnya itu miskin, tidak punya harta, dan tidak punya

kekuatan untuk bekerja, disebabkan karena masih kecil, sudah lanjut

usia, idiot, atau sakit menahun, kecuali kedua orang tua yang tetap

wajib nafkah meskipun keduanya sehat dan mampu bekerja. Jika

kerabat itu hidupnya kecukupan maka tidak perlu dinafkahi. Akan

tetapi, pendapat yang rajih mazhab Maliki menyebutkan bahwa

31 Ibid, h. 77
32 Ibid, h. 78



menafkahi kedua orang tua atas anak hukumnya tidak wajib jika

keduanya masih mampu bekerja33.

b. Orang yang kewajiban memberi nafkah itu berkecukupan dan

mempunyai kelebihan harta. Orang seperti itu wajib memberi nafkah

kepada kerabatnya yang miskin, terkecuali bagi ayah. Ulama

malikiyah berkata,”seorang anak yang ekonominya sulit tidak wajib

memberi nafkah kepada kedua orang tuanya.

c. Orang yang memberi nafkah masih terhitung kerabat mahram dari

orang yang diberi nafkah dan berhak mendapatkan warisan. Sedangkan

menurut Imam Malik, orang tersebut haruslah seorang ayah atau anak,

sedangkan menurut Imam Syafi’i syaratnya orang tersebut termasuk

ushul ataupun furu’ sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan yang

telah lewat. Seorang ayah tetap harus memberi nafkah kepada anaknya

selama ia masih dalam tahap belajar meskipun sudah baligh34.

4. Hal-Hal Yang Menggugurkan Nafkah Kerabat

Gugurnya nafkah kerabat atas diri anak, kedua orang tua, dan sanak

saudara, menurut Imam tiga mazhab, ( Hanafi,Syafi’i,Hanbali ), karena lewatnya

masa. Jika hakim sudah menetapkan nafkah bagi kerabat, namun sudah lewat satu

bulan atau lebih dan ia belum juga mengambil mengambil nafkah tersebut maka

menurut Imam Hanafi nafkahnya gugur35.

Lewatnya masa dapat menggugurkan nafkah kerabat, kecuali jika hakim

mengizinkan untuk meminjam kepada munfiq ‘alaih karena nafkah kerabat itu

33 Wahbah az- Zuhaili, Op Cit, h. 98
34 Ibid, h. 99
35 Ibid, h. 107



wajib untuk menutup kebutuhan, sehingga tidak wajib atas orang-orang yang

sedang lapang. Jika masanya sudah lewat dan kerabat belum mengambil

nafkahnya maka hal iu menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan36.

Imam Malik berkata, nafkah kedua orang tua atau anak dinyatakan gugur

jika sudah lewat masanya, kecuali jika diwajibkan oleh hakim. Seorang kerabat

yang diberi nafkah jika ia mampu bekerja maka nafkah itu tidak termasuk nafkah

wajib, kecuali jika ia tidak mampu bekerja atau tidak mampu memenuhi

kebutuhannya37.

B. Ruang Lingkup Kerabat

1. Pengertian Kerabat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kerabat diartikan sebagai

yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, keluarga, sanak saudara,

keturunan dari induk yang sama yang dihasilkan dari gamet yang berbeda38.Dari

bahasa aslinya (Arab) kata kerabat berasal dari kata Qaraba yang berarti dekat

sebagai lawan dari kata ba’id yang berarti jauh. Kata ini dipakai dalam berbagai

konteks berdasarkan derivasinya masing-masing, dan istilah Qaraba sendiri yang

menunjuk kepada kepada istilah kerabat dalam bahasa Indonesia menunjukkan

kepada makna dekat karena adanya hubungan keturunan39.

Istilah Kerabat dalam arti hubungan yang di dasarkan kepada darah atau

keturunan, dalam istilah yang lebih spesifik lagi di sebut ulul arham yang berarti

36 Ibid, h. 108
37 Ibid.
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, ( Jakarta : Bulan Bintang, t.th ), h. 91
39 Ar Raghib al Ashafani, al Mufradat Fi Gharib al Qur’an,Juz I, (t,tp : Maktabah Nazar

al Musthafa al Baz, tth ), h. 400



orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dan al-Arham yang berarti

hubungan kekeluargaan40. Sementara itu, menurut al-Maraghi makna zul qurba

ketika menafsirkan QS. an-Nisa ayat 36 adalah golongan terdekat yakni saudara

laki-laki, paman dari ayah, paman dari ibu dan anak-anak mereka. Disamping itu,

kata al-Arham sebagaimana terdapat dalam QS. al-Anfal 75 yang dipahami dalam

arti hubungan kekeluargaaan, lebih lanjut menurut Quraish Shihab merupakan

jamak dari kata rahim, yaitu tempat janin diperut ibu. Mayoritas ulama memahami

kata al-Arham dalam arti kekerabatan yang diikat oleh hubungan peribuan41.

Berdasarkan kepada beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

Kerabat secara umum menunjuk kepada golongan terdekat dari keluarga yang

dibangun karena adanya ikatan peribuan.

2. Al-Quran Berbicara Tentang Hak Kaum Kerabat

Didalam al-Quran banyak terdapat ayat yang berbicara tentang hak kaum

kerabat. Al-Quran mendorong manusia untuk berbuat kebajikan kepada

kerabatnya, menjalin hubungan silaturahim yang harmonis, dan memperlakukan

mereka secara baik.Allah SWT berfirman, surat an Nahl ayat 90.









Artinya :“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

40 Lihat masing masing di dalam al -Quran, Ulul Arhan ( Dalam Qs al Anfal : 75 ), dan
alarham ( dalam Qs an Nisa : 1).

41 M. Quraish Shihab, Tafsir al Misbah, Juz V, ( Jakarta : Lentera Hati, 2007 ), h. 516.



Menurut asy-Syaukani, ayat ini mengandung petunjuk tentang wajibnya

seseorang untuk memberi bantuan kepada kerabatnya sebagaimana Allah SWT

menyuruh untuk menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan42. Dalam ayat lain

Allah SWT berfirman, surat an Nisa ayat 36.







Artinya :“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-
kerabat.

Firman Allah SWT, dalam surat an Nisa ayat 1 yang berbunyi :






Artinya :”Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi
kamu.

Firman Allah Swt, dalam surat al-Rum 38.









Artinya :“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian
(pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.
itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah
dan mereka itulah orang-orang beruntung.

42 Muhammad bin Ali bin Muhammad asy Syaukani, Fath al Qadir ( Beirut : Dar al
Ma’rifah, 2007), h. 798



Ayat-ayat di atas secara garis besar menunjukkan bahwa bagi seorang

kerabat terhadap kerabat yang lain terdapat suatu hak yang lebih utama untuk

dipenuhi melebihi kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Karena diantara

mereka terdapat suatu ikatan keturunan dan peribuan yang lebih kuat dari sekedar

hubungan biasa. Hal ini menindikasikan bahwa terdapat semacam kewajiban

untuk mendahulukan bantuan terhadap keluarga atau kerabat terdekat sebelum

yang lainnya.

3. Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Kerabat

Kewajiban muslim kepada kerabat selain ibu, bapak dan anak juga harus

berbuat baik ( ihsan ), moral maupun material, seperti menolong memecahkan

yang dihadapi, menolong memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat material dan

menolong memberi jalan untuk mendapatkan materi untuk memenuhi

kebutuhannya43. Demikian pula turut memberikan pengertian yang baik agar

dapat berakhlak mulia secara langsung atau tidak langsung turut mendidik dan

mengajarnya tentang apa yang mereka tidak tahu. Adapun firman Allah SWT

dalam surat al Baqarah ayat 177.



















43 Rachmat Djatnika, Sistem Ethika Islami, ( Jakarta : Pustaka Panjimas, 1992 ), cet. Ke-
1, h. 241












Artinya :“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak
yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)
dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba
sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang
yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah
orang-orang yang benar (imannya) dan mereka Itulah orang-orang yang
bertakwa.

Ayat ini menunjukkan bahwa memberikan harta yang masih bagus yang

masih kita senangi, kepada kerabat dan lain-lain adalah termasuk kebaikan yang

seyogianya kita lakukan di samping hal-hal lain dalam ayat itu44. Firman-Nya

dalam surat an Nisa ayat 36.







Artinya :“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-
kerabat...

Dalam kitab “al-Muhalla” karangan Ibn Hazm sendiri telah menyebutkan

bahwa, apabila ada kerabat yang tidak mampu atau miskin dan kemudian ada

kerabat lain yang mempu atau kaya, maka kerabat yang mampu tersebut wajib

memberi nafkah kepada kerabat yang tidak mampu atau miskin. Hal inilah yang

44 Ibid, h. 242



menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama45. Seperti dijelaskan dalam

kitab “Subul al-Salam” karangan Ibn Hajar al-Asqalani, dan kitab “Fiqih Sunnah”

karangan Sayid Sabiq juga menerangkan bahwa, nafkah itu hanya untuk

menyukupi kebutuhan isteri, anak, dan kedua orang tuanya yang berupa makan,

tempat tinggal, serta yang lainya46.

Dalam kitab “al-Jami fi Fiqh an-Nisa” karangan Syaikh Kamil

Muhammad Uwaidah, menjelaskan bahwa kewajiban memberi nafkah itu hanya

kepada orang tua saja. Berdasarkan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 8 artinya,

“Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu (bapak ibu)47. Dalam kitab “al-

Fiqh ‘ala Mazahibi al-Khamsah” yang ditulis oleh Muhammad Jawad Muhgniyah

bahwa kerabat yang berada dalam satu tingkat harus didahulukan dari kerabat

yang lebih jauh, sekalipun yang lebih dekat itu bukan orang yang berhak atas

waris dan yang lebih jauh berhak atas waris itu48. Dalam kitab“Kifayatul Akhyar”,

karangan Taqiyudin Abi Bakar menerangkan tentang kewajiban seorang anak

memberi nafkah kepada orang tuanya dengan syarat, apabila seorang anak telah

mempunyai kelonggaran rizki yakni mempunyai makanan yang cukup untuk

dimakan, sedangkan orang tidak mempunyai harta sedikitpun, akan tetapi apabila

orang tuanya mempunyai harta maka anak tidak wajib memberi nafkah meskipun

orang tua dalam keadaan sakit49.

45Ibn Hazm, al-Muhalla, Jilid X, ( Bairut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah ), h. 100
46Ibn Hajar al-Asqalani, Subul al-Salam, Juz III, ( Semarang: CV. Toha Putra, t. th., ), h.

218.
47Syaikh Kamil Muhammad, al-Jami fi Fiqh an-Anisa, ( Beirut Libanon : Daar Kutub al-

Ilmiyah, 1996 ),  h. 451
48Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsa, ( Beirut Libanon:

Daar al-Jawad, t. th.,), h.  430
49Taqiyudin Abi Bakar, Kifayat al-Akhyar, ( Semarang : CV. Toha Putra, t. th., ) h. 253



Dalam kitab “al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam” karangan Ibn Hazm yang

menjelaskan tentang masalah ushuliyah, yang digunakan menganalisis metode

istimbath hukumnya mengenai permasalahan kewajiban memberi nafkah kepada

kerabat50. Perbedaan pendapat kalangan para ulama mengenai kewajiban memberi

nafkah di mana Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah

kepada kerabat sebatas hanya kakek dan cucu sedangkan Imam Syafi’i

menjelaskan, bahwa nafkah itu diberikan hanya kepada anak turunan, akan tetapi

berbeda dengan pendapat dengan Ibn Hazm bahwa nafkah juga wajib diberikan

kepada kerabat yang tidak mampu atau miskin.

50Ibn Hazm, al Ihkam fi Ushul al Ahkam Jilid I, ( Beirut Libanon : Daar al-Kitab al-
Ilmiyah, t. th., ), h. 70 .


